Додаток 11
до рішення 44 сесії обласної Ради
7 скликання
від 23 липня 2020 року № 948

Про внесення змін до рішення 33 сесії обласної Ради 7 скликання від
15 червня 2018 року № 634 «Про Обласну Програму підтримки
утримання об^єктів спільної власності територіальних громад області,
які орендуються/експлуатуються окремими органами виконавчої влади
на 2018 - 2021 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 бюджету, фінансів та
обласних програм, обласна Рада ВИРІШИЛА:

1. Внести до Обласної Програми підтримки утримання об’єктів
спільної
власності
територіальних
громад
області,
які
орендуються/експлуатуються окремими органами виконавчої влади на
2018 - 2021 роки (далі - Програма), затвердженої рішенням 33 сесії обласної
Ради 7 скликання від 15 червня 2018 року № 634 такі зміни і доповнення:
1.1
У додатку 1 «Загальна характеристика регіональної обласної
Програми підтримки утримання об’єктів спільної власності територіальних
громад області, які орендуються/експлуатуються окремими органами
виконавчої влади на 2018 - 2021 роки»:
- у пункті 2 «Розробники Програми» слова «Державна фіскальна
служба України ГУ ДФС у Вінницькій області» замінити словами «Головне
управління ДПС у Вінницькій області», доповнити словами «Управління
розвитку транспорту Вінницької ОДА», «Управління розвитку територій та
інфраструктури Вінницької ОДА», «Управління будівництва Вінницької
ОДА», «Управління містобудування та архітектури Вінницької ОДА» та
видалити слова «Департамент будівництва, містобудування та архітектури
ОДА», «Департамент житлово-комунального господарства енергетики згідно
з додатком 11.1 до цього рішення;
- у пункті З «Виконавець Програми» слова «Департамент будівництва,
містобудування та архітектури ОДА (виконання функції замовника на
здійснення робіт із заміни частини вікон в адміністративному приміщенні
«Книжка» (Хмельницьке шосе, 7))» замінити словами «Управління
будівництва Вінницької ОДА, Управління містобудування та архітектури
Віьшицької ОДА відповідно до повноважень (виконання функції замовника
на здійснення робіт із заміни частини вікон та ремонту/реконструкції мереж
електропостачання (у т.ч.
- виготовлення проектно-кошторисної
документації) в адміністративному приміщенні «Книжка» (Хмельницьке
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шосе, 7), ремонту/реконструкції мереж електропостачання (у т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації) в адміністративному
приміщенні Соборна, 70)» згідно з додатком 11.1 до цього рішення;
- в п. 7 та 7.1 додатку «Загальна характеристика регіональної обласної
Програми утримання об’єктів спільної власності територіальних громад
області, які орендуються/експлуатуються окремими органами виконавчої
влади на 2018 - 2021 роки » цифру «34 566,6» замінити на цифру «35 066,6»;
- у пункті 4 «Учасники Програми» слова «Державна фіскальна служба
України ГУ ДФС у Вінницькій області» замінити словами «Головне
управління ДПС у Вінницькій області», доповнити словами «Управління
розвитку транспорту Вінницької ОДА», «Управління розвитку територій та
інфраструктури Вінницької ОДА», «Управління будівництва Вінницької
ОДА», «Управління містобудування та архітектури Вінницької ОДА» та
видалити слова «Департамент будівництва, містобудування та архітектури
ОДА», «Департамент житлово-комунального господарства енергетики та
інфраструктури ОДА» згідно з додатком 11.1 до цього рішення;
1.2 Викласти додаток З «Шляхи і засоби реалізації обласної Програми
підтримки утримання об’єктів спільної власності територіальних громад
області, які орендуються/експлуатуються окремими органами виконавчої
влади на 2018 - 2021 роки» в новій редакції згідно з додатком 11.2 до цього
рішення.
1.3 Викласти додаток 4 «Напрями діяльності та заходи обласної
Програми підтримки утримання об’єктів спільної власності територіальних
громад області, які орендуються/експлуатуються окремими органами
виконавчої влади на 2018-2021 роки» в новій редакції згідно з додатком 11,3
до цього рішення.
2, Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну
комісію обласної Ради з питань бюджету, фінансів та обласних програм
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Додаток 11.1 до рішення 44 сесії
обласної Ради 7 скликання
від 23 липня 2020 року № 948
«Про затвердження,внесення змін та
хід виконання обласних програм»
Додаток З до Програми підтримки утримання
об’єктів спшьної власності територіальних
громад області які орендуються/експлуатуються
ОЕремими органами виконавчої влади на 2018 - 2021 роки

ЗАГАЛЬНА ХАРЕКТЕРИСТИКА
обласної Програми підтримки утримання об’єктів спільної власності територіальних громад області,
які орендуються/експлуатуються окремими органами виконавчої влади
на 2018 -2021 роки (нова редакція)
1

Ініціатор розроблення
Програми

Розробники Програми

3 Виконавець Програми

Вінницька обласна державна адміністрація
Департамент фінансів Вінницької ОДА
Апарат Вінницької обласної державної адміністрації
Вінницька обласна Рада
Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю
ОДА
Департамент міжнародного співробітнищва та регіонального розвитку
ОДА (разом 3 афілійованими структурами)
Управління Північного офісу Держаудитслужби у Вінницькій області
Департамент охорони здоров’я Вінницької ОДА
Управління у справах національностей та релігій ОДА
Управління культури і мистецтв Вінницької ОДА
Управління фізичної культури та спорту ОДА
Департамент соціальної та молодіжної політики ОДА
Служба у справах дітей ОДА
Управління дорожнього господарства Вінницької ОДА
Управління розвитку транспорту 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 агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів
ОДА
Головне управління ДПС у Вінницькій області
Департамент фінансів Вінницької ОДА
Управління будівництва Вінницької ОДА, Управління місхобудування та
архітектури Вінницької ОДА відповідно до повноважень (виконання
функції замовника на здійснення робіт із заміни частини вікон та
ремонту/реконструкції мереж електропостачання (у т.ч* - виготовлення
проектно-кошторисної документації) в адміністративному приміщенні
“Книжка” (Хмельницьке шосе, 7), ремонту/реконструкції мереж
електропостачання (у т.ч. - виготовлення проектно-кошторисної
документації) в адміністративному приміщенні
Соборна, 70)
Апарат Вінницької обласної державної адміністрації
Вінницька обласна Рада
Департамент Інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю
ОДА

Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку
ОДА (разом 3 афілійованими структурами)
Управління Північного офісу Держаудитслужби у Вінницькій області
Департамент охорони здоров’я Вінницької ОДА
Управління у справах національностей та релігій ОДА
Управління культури і мистецтв Вінницької ОДА
Управління фізичної культури та спорту ОДА
Департамент соціальної та молодіжної політики ОДА
Служба у справах дітей ОДА
Управління дорожнього господарства Вінницької ОДА
Управління розвитку транспорту Вінницької ОДА
Управління розвитку територій та інфраструктури Вінницької ОДА
Управління містобудування та архітектури Вінницької ОДА
Управління будівництва Вінницької ОДА
Департамент фінансів Вінницької ОДА
Управління Державної казначейської служби України у Вінницькому
районі Вінницької області
Департамент агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів
ОДА
1 оловне управління ДІІС у Вінницькій області
П півр. 2018 роїо^ - 2021 роки

4

Учасники Програми

5

Термін реалізації Програми

6

Перелік місцевих бюджетів,
Обласний бюджет
які беруть участь у
виконанні Програми

Загальний обсяг фінансових
ресурсів, необхідних для
35 066,6
7
реалізаттії Програми, всього:
тис грн.
у тому числі:
коштів обласного бюджету,
35 066,6
7.1
тис грн
Заступник голови обласної Ради

М.Кременюк

Додаток 11.2 до рішення 44 сесії
обласної Ради 7 скликання
від 23 липня 2020 року № 948
«Про затвердження,внесення змін та
хід виконання обласних програм»

Додаток 2 до Програми підтримки утримання
об’єктів спільної власності територіальних громад
області, які орендуються/експлуатуються окремими
органами виконавчої влади на 2018 -2021 роки

Внесення змін до додатка З "Шляхи і засоби реалізації регіональної обласної Програми
підтримки утримання об’єктів спільної власності територіальних громад області, які
орендуються/експлуатуються окремими органами виконавчої влади
на 2018 -2021 роки"
тис грн

№

Шляхи реалізації
Програми

Обсяг
Обсяг
фінансових
фінансових
ресурсів на П
ресурсів на
півріччя 2018
2019 рік
року
(тис.грн.)
(тис.грн.)

Обсяг
фінансових
ресурсів на
2020 рік
(тис.грн.)

Обсяг
фінансових
ресурсів на
2021 рік
(тис.грн.)

В т.ч. за
рахунок
коштів
обласного
бюджету
(тис.грн.) II
півріччя
2018р2021рр.

Оренда, експлуатаційні та інші
послуги (охорона, вивіз сміття,
ліфти, прибирання, система
пожежегасіння) - передача
субвенції державному
бюджету

З 514,1

7 568,8

8 001,8

8 481,9

27 566,6

Виконання заходів з пожежної
безпеки

200,0

200,0

200,0

400,0

1 000,0

Заміна частини вікон та
ремонт/реконструкція мереж
електропостачання (у т.ч. виготовлення проектнокошторисної документації) в
адміністративному приміщенні
«Книжка» (Хмельницьке шосе,
7), ремонту/реконструкції
мереж електропостачання (у
т.ч. —виготовлення проектнокошторисної документації) в
адміністративному приміщенні
Соборна, 70)

0,0

З 000,0

1 500,0

2 000,0

6 500,0

З 714,1

10 768,8

10 881,9

35 066,6

Всього

Заступник голови обласної Ради

М.Кременюк

Додаток 11.3 до рішення 44 сесії
обласної Ради 7 скликання
від 23 липня 2020 року № 948
«Про заггвердження,внесення змін та
хід виконання обласних програм»

Додаток З до Програми підтримки утримання
об’єктів спільної власності територіальних громад
області, які орендуються/ексшіуатуються окремими
органами виконавчої влади на 2018 - 2021 роки

Додаток 4 "Напрями діяльності та заходи регіональної обласної Програми підтримки утримання об’єктів спільної власності територіальних громад області, які
орендуються/експлуатуються окремими органами виконавчої влади на 2018 - 2021 роки" (нова редакція)

ХізУп

Назва
напряму
діяльності

Перелік заходів програми

Термін
виконанн
я заходу

Виконавці

І

2

3

4

5

Орієнтовані
обсяги
Джерела фінансування
фінансува (вартість) II
ння
пів. 2018 р , ,
грн., в тому
числі:

6

1

Компенсація витрат за оренду
Підтримка приміщення, експлуатаційні та
інші послуги, що надаються
об’єктів
комунальної Департаменту фінансів ОДА
(передача відповідної субвенції
власності
державному бюджету)

II півр.
2018р,2021рр.

Депщугамент фінансів
Обласний
обласної державної
бюджет
адміністрації

2

Компенсація виїрагг за оренду
приміщення, експлуатаційні та
Підтримка
інші послуги, що надаються
об’єктів
Управлінню Північного офісу
комунальної
Держаудитслужби у Вінницькій
власності
області (передача відповідної
субвенції державному бюджету)

II півр.
2018р.2021рр.

Департамеїгг фінансів
Обласний
обласної державної
бюджет
адміністрації

7

202 280

209 753

Орієнтовані
Орієнтовані
Орієнтовані
обсяги
обсяги
обсяги
фінансування
фінансування фінансування
(вартість) 2019
(вартість)
(вартість)
р ік , грн., в тому 2020 р ік , грн., 2021 р ік , грн.,
числі:
в тому числі: в тому числі:

8

510 855

496 774

9

528 983

529 624

Очікуваний
результат

10

11

564 109

Належний стан
об’єктів
комунальної
власності

557 996

Належний стан
об’єктів
комунальної
власності

3

Компенсація витрат за оренду
Підтримка приміщення, експлуатаційні та
інші послуги, що надаються
об’єктів
комунальної Деп^угаменту охорони здоров'я
ОДА {передача відповідної
власності
субвенції державному бюджету)

И півр.
2018р.2021рр.

Департамент фінансів
Обласний
обласної державної
бюджет
адміністрації

4

Компенсація витрат за оренду
приміщення, експлуатаційні та
Підтримка
інші послуги, що надаються
об’єктів
Управлінню у справах
комунальної
національностей та релігій ОДА
власності
(передача відповідної субвенції
державному бюджету)

II півр.
2018р.2021рр.

Департамент фінансів
Обласний
обласної державної
бюджет
адміністрації

5

Компенсація витрат за оренду
приміщення, експлуатаційні та
Підтримка
інші послуги, що надаються
об’єктів
Управлінню культури і
комунальної
мистецтв ОДА (передача
власності
відповідної субвенції
державному бюджету)

II півр.
2018р.2021рр.

Департамент фінансів
Обласний
обласної державної
бюджет
адміністрації

6

Компенсація витрат за оренду
приміщення, експлуатаційні та
Інші послуги, що надаються
Департаменту міжнародного
Підтримка
співробітництва та
об’єктів
комунальної регіонального розвитку ОДА
(разом 3 афілійованими
власності
структурами) (передача
відповідної субвенції
державному бюджету)

II півр.
2018р.2021рр.

Департамент фінансів
Обласний
обласної державної
бюджет
адміністрації

7

Компенсація витрат за оренду
приміщення, експлуаггаційні та
Підтримка
Інші послуги, що надаються
об’єктів
Головному управлінням ДПС у
комунальної
Вінницькій області (передача
власності
відповідної субвенції
державному бюджету)

II півр.
2018р.2021рр.

Департамент фінансів
Обласний
обласної державної
бюджет
адміністрації

82 647

33 106

60 931

197 662

645 225

216 038

85 515

179 783

491 020

1 434 328

268 503

89 746

440 400

516 281

1 516 788

280 797

Належний стан
об’єктів
комунальної
власності

94 231

Належний стан
об’єктів
комунальної
власності

315 823

Належний стан
об’єктів
комунальної
власності

543 058

Належний стан
об’єктів
комунальної
власності

1 604 195

Належний стан
об’єктів
комунальної
власності

8

Компенсація витрат за оренду
приміщення, експлуатаційні та
Підтримка
інші послуги, що надаються
об’єктів
Деп^їтаменту соціальної та
комунальної
молодіжної політики ОДА
власності
(передача відповідної субвенції
державному бюджету)

II півр.
2018р.2021рр.

Департамент фінансів
Обласний
обласної державної
бюджет
адміністрації

9

Компенсація витрат за оренду
приміщення, експлуатаційні та
Підтримка
інші послуги, що надаються
об’єктів
Управлінню фізичної культури
комунальної
та спорту ОДА (передача
власності
відповідної субвенції
державному бюджету)

II півр.
2018р.2021рр.

Департамент фінансів
Обласний
обласної державної
бюджет
адміністрації

10

Компенсація витрат за оренду
приміщення, експлуатаційні ті
Підтримка
інші послуги, що надаються
об’єктів
комунальної Службі у справах дітей ОДА
(передача відповідної субвенції
власності
державному бюджету)

II півр.
2018р.2021рр.

Департамент фінансів
Обласний
обласної державної
бюджет
адміністрації

11

Компенсація витрат за оренду
приміщення, експлуатаційні та
інші послуги, що надаються
Підтримка
Департаменту інформаційної
об’єктів
діяльності та комунікацій з
комунальної
громадськістю ОДА (передача
власності
відповідної субвенції
державному бюджету)

II півр.
2018р,2021рр.

Департамент фінансів
Обласний
обласної державної
бюджет
адміністрації

12

Компенсація витрат за оренду
приміщення, експлуатаційні та
Підтримка
інші послуги, що надаються
об’єктів
Управлінню будівництва
комунальної
Вінницької ОДА (передача
власності
відповідної субвенції
державному бюджету)

II півр.
2018р.2021рр.

Департамент фінансів
Обласний
обласної державної
бюджет
адміністрації

171 180

50 974

18415

166 947

212 478

439 614

143 575

59 224

275 596

362 577

453 491

159 179

61 578

244 933

355 732

484 680

Належний стан
об’єктів
комунальної
власності

166 994

Належний стан
об’єктів
комунальної
власності

64 073

Належний стан
об’єктів
комунальної
власності

279 549

Належний стан
об’єктів
комунальної
власності

418 516

Належний стан
об’єктів
комунальної
власності

13

Компенсація витрат за
Підтримка експлуатаційні та інші послуги,
об’єктів
що надаються апарату
Вінницької ОДА (передача
комунальної
власності
відповідної субвенції
державному бюджету)

II півр.
2018р.2021рр.

Депщїтамент фінансів
Обласний
обласної державної
бюджет
адміністрації

14

Компенсація витрат за
Підтримка експлуатаційні та інші послуги,
що надаються Вінницькій
об’єктів
комунальної
обласній раді (встановлення
відповідних бюджетних
власності
поизначень)

II півр.
2018р.2021рр.

Департамент фінансів
Обласний
обласної державної
бюджет
адміністрації

15

Компенсація витрат за
експлуатаційні та інші послуги,
Підтримка
що надаються Департаменту
об’єктів
агропромислового розвитку,
комунальної
екології та природних ресурсів
власності
ОДА (передача відповідної
субвенції державному бюджету)

II півр.
2018р.2021рр.

Департамент фінансів
Обласний
обласної державної
бюджет
адміністрації

16

Компенсаїця витрат за
експлуатаційні та інші послуги,
Підтримка
що надаються Управлінню
об’єктів
розвитку територій та
комунальної
інфраструктури ОДА (передача
власності
відповідної субвенції
державному бюджету)

11 півр.
2018р.2021рр.

Департамент фінансів
Обласний
обласної державної
бюджет
адміністрації

17

Компенсація витрат за оренду
приміщення, експлуатаційні та
інші послуги, що надаються
Підтримка
Управлінню
об’єктів
Державної казначейської
комунальної
служби України у Вінницькому
власності
районі Вінницької області
(передача відповідної субвенції
державному бюджету)

II півр.
2018р.2021рр.

Департамент фінансів
Обласний
обласної державної
бюджет
адміністрації

747 882

350 070

241 895

51 767

70 850

1 392 989

745 649

365 236

155 264

120 912

1 318 568

790 388

351 151

183 738

114 965

1 464 882

Належний стан
об’єктів
комунальної
власності

837 811

Належний стан
об’єктів
комунальної
власності

392 920

Належний стан
об’єктів
комунальної
власності

190 892

Належний стан
об’єктів
комунальної
власності

139 563

Належний стан
об’єктів
комунальної
власності

Компенсація витрат за
виконання заходів з пожежної
безпеки, що надаються через
Вінницьку обласну раду
(Управлінню спільної
комунальної власності
територіальних громад
Вінницької області)

18

Підтримка
об’єктів
комунальної
власності

19

Заміна частини вікон та
ремонт/реконструкція мереж
електропостачання (у т.ч. виготовлення проектнокошторисної документації) в
Підтримка
адміністративному приміщенні
об’єктів
“Книжка” (Хмельницьке шосе,
комунальної
7), ремонту/реконструкції
власності
мереж електропостачання (у т.ч.
- виготовлення проектнокошторисної документації) в
адміністративному приміщенні
Соборна, 70)

II півр.
2018р.2021рр.

Департамент
будівництва,
містобудування та
^хітектури
адміністрації та інші
учасники програми

20

Компенсація витрат за оренду
приміщення, експлуатаційні та
Підтримка
інші послуги, що надаються
об’єктів
Управлінню дорожнього
комунальної
господарства ОДА (передача
власності
відповідної субвенції
державному бюджету)

II півр.
2018р.2021рр.

Департамент фінансів
обласної державної
адміністрації

Заступник голови обласної Ради

II півр.
2018р.2021рр.

Департамент фінансів
Обласний
обласної державної
бюджет
адміністрації

Обласний
бюджет

О бл а сн и й

бюджет

2 0 0 ООО

2 0 0 ООО

З ООО ООО

93 900

2 0 0 ООО

1 5 0 0 ООО

77 734

4 0 0 ООО

Належний стан
об’єктів
комунальної
власності

2 ООО ООО

Належний стан
об’єктів
комунальної
власності

81 798

Належний стан
об’єктів
комунальної
власності

М.Кременюк

