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Олійнику А.Д.

Шановний Анатолію Дмитровичу!
На виконання статті 15 Закону України від 13 січня 2011 року
№ 293 9-VI «Про доступ до публічної інформації» обласна державна
адміністрація листом від 17 серпня 2018 року № 01.01-52/5045 подала до
обласної Ради проект рішення «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».
Слід вказати, що згідно з розпорядженнями голови Вінницької
облдержадміністрації від 22 серпня 2018 року № 656 «Про утворення управління
дорожнього господарства Вінницької обласної державної адміністрації та
внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 09 листопада
2017 року № 789» та від 22 серпня 2018 року № 657 «Про затвердження
Положення про управління дорожнього господарства Вінницької обласної
державної адміністрації», наразі вживаються організаційні заходи із створення
та розміщення зазначеного управління.
Вказане управління буде займати частину приміщень площею 180 кв. м. в
будівлі за адресою м. Вінниця, вул. Соборна, 15 а, в якій розміщується
Департамент агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів
Вінницької облдержадміністрації.
У зв’язку із вищезазначеним, просимо зробити відповідне коригування
Програми в частині компенсації орендної плати та експлуатаційних послуг для
новоствореного управління та внести зміни до додатків поданого проекту
рішення, а саме:
1) додаток 1 :
пункт 2 доповнити «Управління дорожнього господарства Вінницької
ОДА»;
пункт 4 доповнити «Управління дорожнього господарства Вінницької
ОДА»;
у пункті 7 цифри «34343,1» замінити на «34566,6»; Гвіннш
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2) додаток 2 :
цифри «5214,1» «9184,9» «9634,0» «10310,1» «34343,1» замінити
відповідно на «5234,1» «9248,8» «9701,8» «10381,9» «34566,6»;
3) додаток 3 :
цифри «334,9» «713,4» «756,2» «801,5» «2606,0» замінити
відповідно на «336,9» «719,8» «762,9» «808,7» «2628,3»;
цифри «3179,1» «6771,6» «7177,9» «7608,5» «24737,2» замінити
відповідно на «3197,1» «6829,1» «7238,8» «7673,2» «24938,2»;
цифри «5214,1» «9184,9» «9634,0» «10310,1» «34343,1» замінити
відповідно на «5234,1» «9248,8» «9701,8» «10381,9» «34566,6»;
4) додаток 4 :
додати пункт 33
Компенсація витрат за оренду приміщення Управлінням дорожнього
господарства ОДА (передача відповідної субвенції державному бюджету) з
орієнтованими обсягами фінансування на II пів. 2018 р. - 2000 грн., на 2019 р. 6390 грн., на 2020 р. - 6773 грн., 2021 р. - 7180 грн.;
додати пункт 34
Компенсація витрат за експлуатаційні та інші послуги, що надаються
Управлінню дорожнього господарства ОДА (передача відповідної субвенції
державному бюджету) з орієнтованими обсягами фінансування на II пів. 2018 р.
- 18000 грн., на 2019 р. - 57510 грн., на 2020 р. - 60961 грн., 2021 р. - 64618 грн.

З повагою
Голова обласної
державної адміністрації

Валерій КОРОВІЙ

