
Проект 
УКРАЇНА  

ВІНВПНЦЬКА ОБЛАСНА РАДА  
РІШ ЕННЯ

2022 р. сесія 8 скликання

Про обласну Програму підтримки утримання об’єктів спільної власності 
територіальних громад області, які орендуються/експлуатуються окремими 

органами виконавчої влади на 2022-2026 роки

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», враховуючи клопотання окремих органів виконавчої влади та висновок 
постійної комісії обласної Ради з питань економіки, фінансів та бюджету, обласна 
Рада ВИРІШИЛА:

1. Затвердити «Обласну Програму підтримки утримання об’єктів спільної 
власності територіальних громад області, які орендуються/експлуатуються 
окремими органами виконавчої влади на 2022-2026 роки» (додається).

2. Департаменту фінансів обласної державної адміністрації (Копачевський 
М.А.) забезпечити виконання Програми

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
обласної Ради з питань економіки, фінансів та бюджету (Якубович Г.А.).

Голова обласної Ради В. СОКОЛОВИЙ



ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенріям сесії обласної Ради 8 скликання 

від 2021 року №

Обласна Програма підтримки утримання об’єктів спільної власності 
територіальних громад області, які орендуються/експлуатуються окремими 

органами виконавчої влади на 2022-2026 роки

1. ЗА ГА ЛЬН А  Х А РА КТЕРИ СТИ КА  П РО ГРА М И

Обласна Програма підтримки утримання об’єктів спільної власності 
територіальних громад області, які орендуються/експлуатуються окремими 
органами виконавчої влади на 2022-2026 роки (далі -  Програма), розроблена на 
підставі законодавчих та нормативних документів;

• Бюджетного кодексу України;
• Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового 

контролю в Україні»;
Закону України "Про державне прогнозування та розроблення програм 

економічного і соціального розвитку України”;
• Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік";
• постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 N 621 'Про 

розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального 
розвитку та складання проектів Бюджетної декларації та державного бюджету";

Порядку формування, фінансування і моніторингу виконання регіональних 
(комплексних) програм та включення їх до щорічних програм соціально- 
економічного розвитку Вінницької області, .затвердженого рішенням 4 сесії 
обласної Ради 8 скликання від 29.01.2021 року № 38;

• Стратегія збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на 
період до 2027 року, затвердженої рішенням 42 сесії обласної Ради 7 скликання 
від 21 лютого 2020 року № 921.

Програма спрямована на сприяння стабілізації соціально-економічної 
ситуації в області завдяки створенню належних умов роботи відповідних органів 
виконавчої влади, продовження реалізації положень Концепції реформування 
місцевих бюджетів, а також на забезпечення належного утримання об’єктів 
спільної власності територіальних громад області.

Загальна характеристика Програми викладена у додатку 1 до Програми.

2. В И ЗН А ЧЕН Н Я  П РО БЛ Е М И , НА РО ЗВ 'Я ЗА Н Н Я  Я К О Ї СПРЯМ ОВАНА 
П РОГРАМ А

Програма розроблена з метою сприяння стабілізації соціально-економічної 
ситуації в області завдяки створенню належних умов роботи відповідних органів 
виконавчої влади, а також забезпечення ефективного використання майна 
обласної комунальної власності шляхом досягнення його збереження та 
утримання в безаварійному, належному стані.



Так, відповідно до пункту 7 статті 119 Конституції України, обов’язком 
місцевих державних адміністрацій є забезпечення виконання делегованих 
відповідними радами повноважень. Перелік повноважень, які делегують обласні 
ради обласним державним адміністраціям, закріплений статтею 44 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні» передбачає делегування 
облдержадміністрації майже усього комплексу заходів, спрямованих на 
забезпечення належного соціально-економічного розвитку. Делегування 
повноважень не передбачає їх повну передачу, яку можна ототожнювати з 
вилученням, а лише надання права на вирішення питань без суттєвого втручання 
обласної ради. При цьому, процес виконання делегованих повноважень мобілізує 
усі наявні ресурси -  матеріально-технічні, трудові, фінансові. Разом з тим, їх 
обсяг обмежується граничними видатками державного бюджету, що не вистачає 
для забезпечення ефективної та якісної діяльності. Основною проблемою є вкрай 
ускладнене виконання облдержадміністрацією делегованих обласною радою 
повноважень з причини недостатнього фінансування, ш,о безпосередньо впливає 
на ефективність роботи з цього питання. Аналогічна проблематика, що має вплив 
на соціально-економічне становище області наявна в Управлінні державної 
казначейської служби України у Вінницькому районі Вінницької області, 
Управлінні Північного офісу Держаудитслужби у Вінницькій області.

3. МЕТА ПРОГРАМИ

Метою Програми є підтримка, шляхом передачі субвенції вказаним органам 
для забезпеченні їх спроможності здійснювати витрати за оренду приміщень, 
експлуатаційні витрати, витрати на утримання приміщень, що орендуються 
учасниками цієї Програми.

Таким чином, для учасників Програми також створюються передумови для 
належного виконання делегованих повноважень, покращення механізмів 
формування та виконання дохідної і видаткової частин місцевих бюджетів 
області, покращення послуг для платників податків, посиленню контролю за 
дотриманням передбачених законодавством процедур формування та 
використання бюджетних коштів. Одночасно забезпечується збереження та 
утримання в безаварійному, належному стані відповідних об’єктів спільної 
власності територіальних громад області.

4. ОБГРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ, 
СТРОКИ ТА ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Єдиним шляхом розв’язання визначеної проблеми є залучення коштів 
обласного бюджету.

Програма виконується в один етап.
Ресурсне забезпечення Програми викладено у додатку 2 до Програми.

5. ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ

Реалізація програми дозволить:
- оперативно вирішувати гострі проблеми, що виникають при утриманні 

будинків, що знаходяться на балансі управліф ^ спільної комунальної



власності територіальних громад області;
- створити належні умови для роботи працівників.

Реалізація заходів Програми надасть можливість облдержадміністрації та її 
структурним підрозділам якісно та ефективно здійснювати делеговані обласною 
радою повноваження на території області, вирішувати питання подальшого 
соціально-економічного розвитку, підвиш;ити мобільність та оперативність при 
вирішенні гострих соціально-економічних питань; підвиш^ити рівень 
продуктивності праці працівників адміністрації, підвищити якість надання 
адміністративних послуг, посилити контроль за виконанням прийнятих рішень, 
розпоряджень, доручень Т0Ш [0.

Виконання заходів Програми дозволить забезпечити стабільне 
функціонування механізмів формування дохідної та виконання видаткової частин 
місцевих бюджетів області та обласного бюджету зокрема на засадах відкритого 
та суспільно-відповідального використання обмежених бюджетних коштів для 
якнайповнішого задоволення потреб населення в якісних суспільних послугах, 
розбудови місцевої інфраструктури, та створення передумов для економічного 
зростання у Вінницькій області.

Результативні показники Програми викладені у додатку З до Програми.

6. НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАХОДИ ПРОГРАМИ

Напрямами діяльності Програми є:
- компенсація витрат за оренду приміщення, експлуатаційні та інші послуги, 

що надаються окремим учасникам Програми (передача відповідної субвенції 
державному бюджету);

Напрями діяльності та заходи Програми викладені у додатку 4 до Програми.

7. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ  ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ  
ПРОГРАМИ

Контроль за виконанням Програми здійснюють Департамент фінансів 
обласної державної адміністрації, Головне управління Державної казначейської 
служби України у Вінницькій області та Управління Північного офісу 
Держаудитслужби у Вінницькій області відповідно до своїх повноважень, 
визначених чинним законодавством України.



Д одаток ]
до Програми підтримки утримання об ’єктів спільної власності

територіальних громад області, які орендую ться/експлуатуються окремими
органами виконавчої влади на 2022-2026  роки

ЗА ГА Л Ь Н А  Х А РЕ К Т Е РИ С Т И К А  Р Е Г ІО Н А Л Ь Н О Ї 
ооласної П рограм и п ідтрим ки  у тр и м ан н я  об’єктів  сп ільної власності тери тор іальн и х  гром ад області, які

орендую ться/експлуатую ться окрем и м и органам и в и к о н авч о ї влади  на 2022-2026 роки

1 Ініціатор розроблення Програми Вінницька обласна державна адміністрація

2
Дата, номер і назва розпорядчого 
документу органу виконавчої влади 
про розроблення програми

Доручення заступника Голови обласної державної адміністрації С. 
Здітовецького від 20.07.2021 року № 6931/01.01-52/7.21

3 Розробник Програми Департамент фінансів Вінницької ОДА
4 Співрозробники Програми Управління спільної комунальної власності
5 Відповідальні виконавці Програми Департамент фінансів Вінницької ОДА

Департамент фінансів Вінницької ОДА
Вінницька обласна державна адміністрація (апарат, департамент 
правового забезпечення облдержадміністрації)
Вінницька обласна Рада
Департамент інформацііїної діяльності та  комунікацій з громадськістю 
Вінницької ОДА

Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку 
Вінницької ОДА (разом з афілійованими структурами)

Управління Північного офісу Держаудитслужби у Вінницькій області
6 Учасники Програми Департамент охорони здоров’я та реабілітації Вінницької ОДА

Управління у справах національностей та релігій Вінницької ОДА
Департамент соціальної та  молодіжної політики Вінницької ОДА
Служба у справах дітей Вінницької ОДА
Управління дорожнього господарства Вінницької ОДА
Управління розвитку територій та інфраструктури Вінницької ОДА
Управління будівництва Вінницької ОДА
Управління містобудування та архітектури Вінницької ОДА
Управління Державної казначейської служби України у Вінницькому 
районі Вінницької області
Департамент гуманітарної політики Вінницької ОДА

7 Терміни реалізації Програми 2022-2026 роки

8
Перелік місцевих бюджетів, які 
приіїмають участь у виконанні 
Програми

Обласний бюджет

9
Загальний обсяг фінансових ресурсів, 
необхідних для реалізації Програми, 
всього: тис.грн.

83 328,6

утом у  числі:
9.1 коштів обласного бюджету, тис.грн. 83 328,6

10 Основні джерела фінансування 
програми Обласний бюджет



до  П рограм и підтрим ки утрим ання о б ’єктів сп ільн о ї власності 
територ іальн их  гром ад області, які 

орендую ться/експлуатую ться окрем им и органам и виконавчої 
влади  на 2 0 2 2 -2 0 2 6  роки

Ресурсне забезпечення регіональної обласної Програми підтримки утримання об’єктів 
спільної власності територіальних громад області, які орендуються/експлуатуються  

окремими органами виконавчої влади на 2022-2026 роки

Додаток 2

Обсяг коштів, які 
пропонується залучити на 

виконання програми

Етапи виконання програми Всього 
витрат на 

виконання 
програми

2022 рік 2023 рік 2024 рік 2025 рік 2026 рік

Обсяг ресурсів всього, в 
тому числі: 11 197,8 13 437,3 16 124,6 19 349,5 23 219,4 83 328,6

державний бюджет - - - _ _
обласний бюджет 11 197,8 13 437,3 16 124,6 19 349,5 23 219,4 83 328,6
кошти не бюджетних 
джерел - - - - - -



Результативні показники регіональної обласної Програми підтримки утримання об’єктів спільної власності територіальних громад 
області, які орендуються/експлуатуються окремими органами виконавчої влади на 2022-2026 роки

Додаток З

до Програми підтримки утримання об’єктів спільної власності
територіальних громад області, які орендуються/експлуатуються

окремими органами виконавчої влади на 2022- 2026 роки

№  з/п
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10І ----------------------------------------------  П оказники продукту П рограми
1 Площ а оудівель спільної комунальної власності,

охоплених заходам Програми м - 16757 16757 16757 16757 16757 16757

2 Кількість установ (закладів), охоплених заходам
Програми од. 16 16 16 16 16 16

II -----  П оказники еф ективності П рограми
Середня вартість підтримки 1 кв.м. приміщень

і спільної комунальної власності, охоплених тис.грн. - 0,7 0,8 1,0 1,2 1,4 1,0заходам програми

2 Середня вартість підтримки однієї установи
(закладу) - учасника Програми тис.грн. “ 699,9 , 839,8 1007,8 1209,3 1451,2 1041,6

III Показники якості П рограми
Забезпечення безаварійного та належного стану

1 приміщень спільної комунальної власності. % - 100 100 ІОО 100 100 100
охоплених заходам програми

2 Забезпечення належних умов роботи відповідних
установ (закладів) - учасників Програми % 100 !00 100 100 100 100



Напрями діяльності та заходи регіональної обласної Програми підтримки утримання об’єктів спільної власності територіальних громад області, які орендуються/експлуатуються
окремими органами виконавчої влади на 2022-2026 роки

Додаток 4

до Програми підтримки утримання об’єктів спільної власності
територіальних громад області, які орендуються/експлуатуються

окремими органами виконавчої влади на 2022-2026 роки

№

з/п

1

Иазвя
напряму

діяльності

2

Перелік заходів програ.ми 

і

Термін
виконання

заходу
Виконавці

Джерела
фінансува

II н н

Орієнтовані 
обсяги 

фінансування 
(вартість) 

2022 р ік , тне. 
грн., в тому 

числі:

Оріснтовяні 
обсяги 

фінансування 
(вартість) 

2023 рік ,тис. 
грн., в тому 

числі:

Орієнтовані 
обсяги 

фінансування 
(вартість) 

2024 р ік , тис. 
грн., в тому 

числі:

Орієнтовані 
обсяги 

фінансування 
(вартість) 

2025 р ік , тис. 
грн., в тому 

числі:

Орієнтовані 
обсяги 

фінансування 
(вартість) 

2026 р ік , тис. 
грн., в тому 

числі:

тис.гон.

Очікуваний
результат

1

Підтримка
об’єктів

комунальної
власності

Компенсація витрат за оренду приміщення, 
експлуатаційні та інші послуги, що надаються 

Департаменту фінансів ОДА (передача відповідної 
субвенції деожавному бюджету')

2022-
2026рр.

Департамент фінансів 
обласної державної 

адміністрації

Обласний
бюджет

7

780,1

8

936,1

9

1 123,3

10 

1 348,0

11

1617,6

12
Належний стан 

об’єктів 
комунальної

2

Підтримка
об’єктів

комунальної
власності

Компенсація витрат за оренду приміщеніїя, 
експлуатаціііні та інші послуги, що надаються 
Департаменту охорони здоров'я та реабілітації 

Вінницької ОДА (передача відповідної субвенції 
державному бюджету')

2022-
2026рр.

Департамент фінансів 
обласної державної 

адміністрації

Обласний
бюджет 342,9 411,5 493,8 592,6 711,1

Належний стан 
об’єктів 

комунальної 
власиосі'і

3

Підтримка
об’єктів

комунальної
власності

Компенсація витрат за оренду приміщснггя, 
сксплуатацііїні та інші послуги, що надаються 

Управлінню у справах національностей та релігій ОДА 
(передача відповідної субвенції дсрх<авному бюджету)

2022-
2026рр.

Департамент фінансів 
обласної державної 

адміністрації

Обласний
бюджет 127,7 153,2 183,8 220,6 264,7

Належний стан 
об’єктів 

комунальної 
власності

4

Підтримка
об’єктів

комунальної
власності

Компенсація витрат за оренду приміщення, 
експлуатаційні та інші послуги, що надаються 

Департамеїгг^' міжнародного співробітництва та 
регіонального розвитку ОДА (разом з афілійованими 

структ>'рами) (передача відповідної субвенції 
леожавному бюджету)

2022-
2026рр.

Департамент фінансів 
обласної державної 

адміністрації

Обласний
бюджет 817,0 980,4 і 176,5 1 411,8 1 694,2

Належний стан 
об’єктів 

комунальної 
власності

5

Підтримка
об’єктів

комунальної
власності

Компенсація витрат за оренду приміщення, 
експлуатаційні та інші послуги, що налаються 

Денартаменіу соціальної та молодіжної політики ОДА 
(передача відповідної субвенції державному бюджегу)

2022-
2026рр.

Департамент фінансів 
обласної державіюї 

адміністрації

Обласний
бюджет 694,9 833,9 1 000,7 1 200,8 1 441,0

Належний стан 
об’єктів 

комунальної 
власиосі'і

6
об’єктів

комунальної
власності

Компенсація витрат за ореіщу приміщення, 
експлуатаційні ті інші послуги, що налаються Службі у 

справах дітей ОДА (передача відповідної субвенції 
державному бюджету)

2022-
2026рр.

Департамент фінансів 
обласної державної 

адміністрації

Обласний
бюджет 93,5 і 12,2 134,6 161,5 193,8

Належний стан 
об’єктів 

комунальної

7

Підтримка
об’єктів

комунальної
власності

Компенсація витрат за оренду приміщення, 
експлуатаційні та інші послуги, що надаються 

Денартамеїгг)' інформаційної діяльності та комунікацій з 
громадськістю ОДЛ (передача вілповідної субвенції 

лепжаїжому бюджету)

2022-
2026рр.

Департамент фінансів 
обласної державної 

адміністрації

Обласний
бюджет 348,3 418,0 501,6 601,9 722,3

Належний стан 
об’єктів 

комунальної 
власності



8

Підтримка
о б’єктів

комунальної
власності

Компенсація витрат за оренду приміщення, 
експлуатаційні та інші послуги, що надаються 

Управлінню будівництва Вінницької ОДА (передача 
відповідної субвенції державному бюджету)

2022-
2026рр.

Департамент фінансів 
обласної державної 

адміністрації

Обласний
бюджет

425,2 510,2 612,2 734,6 881,5

Належний стан 
об’єктів 

комунальної

9

Підтримка
об’єктів

комунальної
власності

Компенсація витрат за оренду приміщення, 
експлуатаційні та  інші послуги, що надаються 

Управлінню містобудування та  архітектури Вінницької 
ОДА (передача відповідної субвенції державному 

бюджету)

2022-
2026рр.

Департамент (|)іиансів 
обласної державної 

адміністрації

Обласний
бюджет 525,1 630,1 756,1 907,3 1 088,8

Належний стан 
об’єктів 

комунальної 
власності

10

Підтримка
об’єктів

комунальної
власності

Компенсація витрат за експлуатаційні та інші послуги, 
що надаються Вінницькій облдержадміністрації (апарат, 

департамент правового забезпечення 
облдержадміністрації) (передача відповідної субвенції 

державно.\іу бюджету)

2022-
2026рр.

Департамент фінансів 
обласної державної 

адміністрації

Обласний
бюджет

2 594,7 3 113,6 3 736,3 4 483,6 5 380,3

Належний стан 
об'єктів 

комунальної 
власіюсті

И

Підтримка
об’єктів

комунальної
власності

Компенсація витрат за експлуатаційні та інші послуги, 
що надаються Вінницькій обласній Раді (встановлення 

відповідних бюджетних призначень)

2022-
2026рр.

Департамент фінансів 
обласної державної 

адміністрації

Обласний
бюджет

1 369,0 1 642,8 І 971,4 2 365,7 2 838,8

Належний стан 
об’єктів 

комунальної

12

Підтримка
об’єктів

комунальної
власності

Компенсація витрат за експлуатаційні та інші послуги, 
що надаються Управлінню розвитку територій та 

інфраструктури ОДА (передача відповідної субвенції 
державному бюджету)

2022-
2026рр.

Департамент фінансів 
обласної державної 

адміністрації

Обласний
бюджет 312,7 375,2 450,2 540,2 648,2

Належний стан 
об’єктів 

комунальної

13

Підтримка
об’єктів

комунальної
власності

Компенсація витрат за оренду приміщення, 
експлуатаційні та іищі послуги, що налаються 

Управлінню дорожнього господарства ОДА (передача 
відповідної субвенції державному бюджету)

2022-
2026рр.

Департамент фінансів 
обласної державної 

адміністрації

Обласний
бюджет 291,0 349,2 419,0 502,8 603,4

Належннй стан 
об’єктів 

комунальної 
власності

14

Підтримка
об’єктів

комунальної
власності

Компенсація витрат за оренду приміщення, 
експлуатаційні та інші послуги, що надаіоться 

Департаменту гуманітарної політики ОДА (передача 
відповідної субвенції державному бюджету)

2022-
2026рр.

Департамент фінансів 
обласної державЕюї 

адміністрації

Обласний
бюджет 1 298,4 1 558,1 1 869,7 2 243,6 2 692,3

Належний стан 
об’єктів 

комунальної

15

Підтримка
об’єктів

комунальної
власності

Компенсація витрат за оренду приміщення, 
експлуатаційні та інші послуги, що надаються 

Управлінню Державної казначейської служби України у 
Вішищькому районі Вінницької області (передача 

відповідної субвенції державному бюджету)

2022-
2026рр.

Департамент (і)інансів 
обласної державної 

адміністрації

Обласний
бюджет 144,0 172,8 207,4 248,9 298,7

Належний стан 
об’єктів 

комунальної 
власіюсті

16

Підтримка
об’єктів

комунальної
власності

Компенсація витрат за оренду приміщення, 
експлуатаційні та інші послуги, що надаються 

Управлінню Північного офісу Держаудитслужби у 
Вінницькій області (передача відповідної субвенції 

державному бюджету)

2022-
2026рр.

Департамент фінансів 
обласної державної 

адміністрації

Обласний
бюджет 1 033,3 1 240,0 1 488,0 І 785,6 2 142,7

Належний стан 
об’єктів 

комунальної 
власності

В с ь о го I I  197,8 13 4 3 7 ,3 16 124,6 19 3 4 9 ,5 23 219 ,4 83 328 ,6


