
УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Проект

РІШЕННЯ

201__р. сесія 7 скликання

Про обласну Програму підтримки утримання 
об’єктів спільної власності територіальних громад області

на І півріччя 2018 року

Відповідно до статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в 
Україні”, рішення 20 сесії обласної Ради 3 скликання від 27 березня 2001 року 
№360 „Про нову редакцію рішення 5 сесії обласної Ради 3 скликання від 29 квітня 
1999 року „Про об’єкти комунальної власності”, враховуючи клопотання 
Департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку обласної 
державної адміністрації, подання управління спільної комунальної власності 
територіальних громад Вінницької області та висновок постійної комісії обласної 
Ради з питань бюджету, фінансів та обласних програм, обласна Рада ВИРІШИЛА:

1. Затвердити „Обласну Програму підтримки утримання об’єктів спільної 
власності територіальних громад області на ї півріччя 2018 року” (додається), які 
перебувають на балансі управління спільної комунальної власності територіальних 
громад Вінницької області та орендуються Вінницькою обласною державною 
адміністрацією, структурними підрозділами обласної державної адміністрації, 
Ресурсним центром громад, Північним офісом Держаудитслужби та Державною 
фіскальною службою України ГУ ДФС у Вінницькій області.

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 бюджету, фінансів та обласних програм (Мазур Г.Ф.).

Голова обласної Ради А^рЛІЙНИК
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ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням___ сесії Вінницької
обласної Ради 7 скликання 

від« » ___  201 року №201_року №

Обласна Програма підтримки утримання 
об’єктів спільної власності територіальних громад області, 

які перебувають на балансі управління спільної комунальної власності 
територіальних громад Вінницької області та орендуються Вінницькою 

обласною державною адміністрацією, структурними підрозділами обласної 
державної адміністрації, Ресурсним центром громад, Північним офісом 

Держаудитслужби та Державною фіскальною службою України ГУ ДФС у 
Вінницькій області на І півріччя 2018 року

Програма підтримки утримання об’єктів спільної власності територіальних 
громад області, які перебувають на балансі управління спільної комунальної 
власності територіальних громад Вінницької області та орендуються обласною 
державною адміністрацією, структурними підрозділами обласної державної 
адміністрації, Ресурсним центром громад, Північним офісом Держаудитслужби та 
Державною фіскальною службою України ГУ ДФС у Вінницькій області (далі - 
Програма) розроблена з метою забезпечення ефективного використання майна 
обласної комунальної власності шляхом досягнення його збереження, підтримки, а 
також утримання в безаварійному, належному стані.

В умовах процесу децентралізації, а також складної економічної ситуації, що 
склалась в Україні, з метою забезпечення наповнюваності приміщень комунальної 
власності територіальних громад області та відповідного стимулювання орендарів 
в особі органів виконавчої влади, для забезпечення виконання передбачених 
завдань управління спільної комунальної власності територіальних громад області 
нерідко потребує залучення додаткового фінансування, яке сприятиме стабілізації 
його фінансово-господарської діяльності, збереженню комунального майна, 
своєчасному оновленню технологічного обладнання, виробничих потужностей, 
технічної бази, забезпеченню повного та вчасного внесення платежів до бюджетів.

Програма відповідає Стратегічній цілі 6: Розвиток місцевого самоврядування. 
Децентралізація влади та між бюджетних відносин Стратегії збалансованого 
регіонального розвитку Вінницької області на період до 2020 року, затвердженої 
рішенням 38 сесії обласної Ради 6 скликання від 24 червня 2015 року №893.

Програма розповсюджується на розробників, виконавців та учасників цієї 
Програми.

Програма не поширюється на інші суб'єкти господарювання.

Метою Програми є створити передумови для збереження комунального майна 
та підвищити ефективність його використання, шляхом надання фінансової 
підтримки управлінню спільної комунальної власності територіальни ц

І. Загальна характеристика програми

II. Мета та завдання Програми
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Вінницької області та підтримки в рахунок компенсації витрат за оренду 
приміщень, експлуатаційних витрат, витрат на утримання приміщень, що 
орендуються розробником та учасниками цієї Програми.

III. Основними завданнями програми є:

- сприяння стабілізації соціально-економічної ситуації в області завдяки 
створенню належних умов роботи відповідних органів виконавчої влади;

- не допустити неналежне та не за призначенням використання майна, що 
знаходиться на балансі управління спільної комунальної власності 
територіальних громад області;

- поліпшення та збереження стану будівель шляхом проведення ремонтів;
- створення належних умов для утримання майна спільної власності 

територіальних громад області та експлуатації, обслуговування інженерних 
мереж та систем тощо.

IV. Очікувані результати виконання Програми

Реалізація програми дозволить:
- підвищити ефективність використання об’єктів нерухомості спільної власності 

територіальних громад області;
- почати процес децентралізації;
- оперативно вирішувати гострі проблеми, що виникають при утриманні 

будинків, що знаходяться на балансі управління спільної комунальної власності 
територіальних громад області;

- створити належні умови для роботи працівників структурних підрозділів 
обласної державної адміністрації.

V. Фінансове забезпечення Програми

Фінансування заходів, передбачених Програмою, здійснюється за рахунок та 
в межах бюджетних призначень, що встановлені рішенням сесій обласної Ради 
«Про обласний бюджет» на відповідний рік та відповідно до вимог чинного 
законодавства України.

Одержувачем бюджетних коштів є Управління спільної комунальної 
власності територіальних громад Вінницької області.

VI. Система управління та контролю за ходом виконання 
Програми

Контроль за виконанням Програми здійснюють Управління спільної комунальної 
власності територіальних громад Вінницької області, Департамент фінансів^оласної&



державної адміністрації, Департамент міжнародного співробітництва та 
регіонального розвитку Вінницької облдержадміністрації, Північний офіс 
Держаудитслужби відповідно до своїх повноважень, визначених чинним 
законодавством України.

1. Управління спільної комунальної власності:
- контролює хід реалізації заходів Програми;
- забезпечує узагальнення інформації щодо виконання Програми.
2. Департамент фінансів Вінницької обласної державної адміністрації здійснює 

контроль за використанням коштів, наданих головним розпорядникам на виконання 
Програми.

3. Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку 
Вінницької обласної державної адміністрації, Північний офіс Держаудитслужби 
забезпечують контроль за використанням виділених коштів та направляють відповідну 
інформацію Управлінню спільної комунальної власності.
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Паспорт Програми

Додаток №1

Загальна характеристика обласної Програми підтримки утримання 
об’єктів спільної власності територіальних громад області, 

які перебувають на балансі управління спільної комунальної власності територіальних 
громад Вінницької області та орендуються Вінницькою обласною державною 

адміністрацією, структурними підрозділами обласної державної адміністрації, Ресурсним 
центром громад, Північним офісом Держаудитслужби та Державною фіскальною службою 

України ГУ ДФС у Вінницькій області на І півріччя 2018рік

1 Ініціатор розроблення Програми Вінницька обласна державна адміністрація

2 Розробник Програми Департамент міжнародного співробітництва 
та регіонального розвитку Вінницької 
обл держадм і н істрації,

3 Виконавець Програми Управління спільної комунальної власності 
територіальних громад Вінницької області

4 Учасники Програми Вінницька обласна державна адміністрація, 
Департамент інформаційної діяльності та 
комунікацій з громадськістю ОДА, 
Департамент міжнародного співробітництва 
та регіонального розвитку Вінницької 
обл держадм і н істрації,
Північний офіс Держаудитслужби, 
Департамент охорони здоров’я Вінницької 

обласної державної адміністрації,
Управління у справах національностей та 
релігій ОДА,
Управління культури і мистецтв Вінницької 
обласної державної адміністрації, Управління 
фізичної культури та спорту ОДА, 
Департамент соціальної та молодіжної 
політики ОДА,
Служба у справах дітей ОДА,
Департамент будівництва, містобудування та 
архітектури ОДА,
Департамент фінансів ОДА,
Ресурсний центр громад,
Державна фіскальна служба України ГУ 
ДФС у Вінницькій області.

5 Термін реалізації Програми І півр.2018рік
6 Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у 

виконанні Програми
Обласний бюджет

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

3340,0

у тому числі:
коштів обласного бюджету, тис.грн. 3340,0



Додаток №2.1.
Ресурсне забезпечення обласної Програми підтримки утримання 

об’єктів спільної власності територіальних громад області, 
які перебувають на балансі управління спільної комунальної власності територіальних громад 

Вінницької області та орендуються Вінницькою обласною державною адміністрацією, 
структурними підрозділами обласної державної адміністрації, Ресурсним центром громад, 

Північним офісом Держаудитслужби та Державною фіскальною службою України ГУ ДФС у
Вінницькій області на І півріччя 2018 року

_______ _____________________________ _____________________________ _______________ тис.грн.

6

Обсяг коштів, які 
пропонується 
залучити на 
виконання 
програми

Етапи виконання програми Всього витрат на виконання програми

І півр. 
2018 
рік

1 2 7
Обсяг ресурсів 

всього, в тому числі: 3340,0 - -
3340,0

державний бюджет - - - -

обласний бюджет 3340,0 - - 3340,0
кошти не бюджетних 

джерел
■ ■ - -

Додаток №2.2.

Ресурсне забезпечення обласної Програми підтримки утримання 
об’єктів спільної власності територіальних громад області, 

які перебувають на балансі управління спільної комунальної власності територіальних 
громад Вінницької області та орендуються Вінницькою обласною державною 

адміністрацією, структурними підрозділами обласної державної адміністрації, Ресурсним 
центром громад, Північним офісом Держаудитслужби та Державною фіскальною службою 

України ГУ ДФС у Вінницькій області на І півріччя 2018року

тис.грн.
Обсяг коштів, які 

пропонується 
залучити на 

виконання програми

Етапи виконання програми Всього витрат на виконання програми

І півр. 
2018 рік

/ 2 3 4 5
Обсяг ресурсів всього, 
в тому числі: 3340,0 - - 3340,0
державний бюджет - - - -

обласний бюджет
3340,0 - -

3340,0
Районні, міські (міст 
обласного значення 
бюджети)
Бюджети сіл, селиш, 
міст районного 
підпорядкування
кошти не бюджетних 
джерел

- - - -
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Додаток №3
Шляхи і засоби реалізації обласної Програми підтримки утримання 

об’єктів спільної власності територіальних громад області, 
які перебувають на балансі управління спільної комунальної власності територіальних 

громад Вінницької області та орендуються Вінницькою обласною державною 
адміністрацією, структурними підрозділами обласної державної адміністрації, Ресурсним 

центром громад, Північним офісом Держаудитслужби та Державною фіскальною службою 
України ГУ ДФС у Вінницькій області на І півріччя 2018року

№ Шляхи реалізації Програми Обсяг фінансових ресурсів І 
півріччя 2018 рік (тис.грн.)

В т.ч. за рахунок коштів 
обласного бюджету (тис.грн.) І 
півріччя 2018р

1 Охорона адмінбудівлі вул. 
Соборна,70

296 296

2 Охорона адмінбудівлі вул.. 
Хмельницьке шосе,7

і 17,0 117,0

3 Вивіз сміття 40,0 40,0
4 Ліфти 26.0 26,0
5 Система пожежогасіння 25,0 25,0
6 Експлуатаційні витрати 1448 1448
7 Витрати на оренду 327 327
8 Відшкодування витрат з 

прибирання адмінбудинка та 
прибулинкової території по 
вул. Соборна, 70

800 800

9 Витрати на утримання 
«Ресурсний центр громад»

10,0 10,0

10 Фінансова підтримка для 
оплати тепла адмінбудинку по 
вул. Хмельницьке шосе,7 200 200

11. Охорона адмінбудівлі 
вул.. Театральна, 14

51 51

Всього 3340 3340



Додаток №4
Напрями діяльності та заходи Програми підтримки утримання 

об’єктів спільної власності територіальних громад області, які перебувають на балансі управління спільної комунальної власності 
територіальних громад Вінницької області та орендуються Вінницькою обласною державною адміністрацією, структурними підрозділами 

обласної державної адміністрації, Ресурсним центром громад, Північним офісом Держаудитслужби та Державною фіскальною службою
України ГУ ДФС у Вінницькій області на І півріччя 2018 року 

_____ _____________ _______________________________ ______________________ __________________________________ ГРН*
№ т/п Назва

напряму
діяльності

Перелік заходів 
програми

Термін
викона

ння
заходу

Виконавці Джерела
фінансування

Орієнтовані 
обсяги 

фінансування 
(вартість) 2018 

р ік , грн., в 
тому числі:

Очікуваний
результат

/ 2 3 4 5 6 7 10
1

Підтримка
об'єктів

комунальної

власності

Компенсація витрат за 
охорону га 
прибирання 
адмінбудинка по вул 
Соборна,70

1 иівр. 
2018р.

Департамент фінансів 
обласної державної 
адміністрації, 
Управління спільної 
комунальної власності 
територіальних 
громад області

Обласний
бюджет 1096650

Належний стан 
об'єктів комунальної 
власності

2

Підтримка

об’єктів

комунальної

власності

Компенсація витрат за 
оренду приміщення та 
експлуатаційних 
витрат нарахованих 
на приміщення, що 
орендуються 
Департаментом 
фінансів ОДА по вул 
Хмельницьке шосе,7

І півр. 
2018р.

Департамент фінансів 
обласної державної 
адміністрації, 
Управління спільної 
комунальної власності 
територіальних 
громад області

Обласний
бюджет 166450

Належний стан 
об’єктів комунальної 
власності

3

Підтримка

об’єктів
комунальної

власності

Компенсація витрат за 
оренду приміщення та 
експлуатаційних 
витрат нарахованих 
па приміщення, що 
орендуються 
Північним офісом 
Держаудитсл ужб и 
вул. Хмельницьке 
шосе, 7

1 півр. 
2018р.

Департамент фінансів 
обласної державної 
адміністрації, 
Управління спільної 
комунальної власності 
територіальних 
громад області

Обласний
бюджет 173708

Належний стан 
об’єктів комунальної

власності

4 Підтримка

об’єктів
комунальної

Компенсація витрат за 
оренду приміщення та 
експлуатаційних 
витрат нарахованих

і півр. 
2018р.

Департамент фінансів 
обласної державної 
адміністрації, 
Управління спільної

Обласний
бюджет 70117

Належний стан 
об’єктів комунальної

власності



власності на приміщення, що 
орендуються 
Департаментом 
охорони здоров’я 
Вінницької обласної 
державної 
адміністрації, 
вул. Хмельницьке 
шосе, 7

комунальної власності 
територіальних 
громад області

5

Підтримка

об'єктів

комунальної

власності

Компенсація витрат за 
оренду приміщення та 
експлуатаційних 
витрат нарахованих 
на приміщення, що 
орендуються 
Управлінням у 
справах
національностей та 
релігій ОДА вул. 
Хмельницьке шосе, 7

І півр. 
2018р.

Департамент фінансів 
обласної державної 
адміністрації, 
Управління спільної 
комунальної власності 
територіальних 
громад області

Обласний
бюджет 27242

Належний стан 
об’єктів комунальної

власності

6

Підтримка

об’єктів

комунальної
власності

Компенсація витрат за 
оренду приміщення та 
експлуатаційних 
витрат нарахованих 
на приміщення, що 
орендуються 
Управлінням 
культури і мистецтв 
Вінницької 
облдержадмі н істрації. 
вул, Хмельницьке 

шосе,7

І півр. 
2018р.

Департамент фінансів 
обласної державної 
адміністрації, 
Управління спільної 
комунальної власності 
територіальних 
громад області

Обласний
бюджет 51693

Належний стан 
об’єктів комунальної 
власності

7

Підтримка

об’єктів

комунальної

власності

Компенсація витрат за 
оренду приміщення та 
експлуатаційних 
витрат нарахованих 
на приміщення, що 
орендуються 
Департаментом 
міжнародного 
співробітництва та 
регіонального 
розвитку Вінницької 
облдержадміністрації 
вул, Хмельницьке 
шосе, 7

1 півр. 
2018р.

Департамент фінансів 
обласної державної 
адміністрації, 
Управління спільної 
комунальної власності 
територіальних 
громад області

Обласний
бюджет 129075

Належний стан 
об’єктів комунальної

власності

8. Підтримка

об'єктів

Компенсація витрат за 
оренду приміщення та 
експлуатаційних

1 півр. 
2018р.

Департамент фінансів 
обласної державної

Обласний
бюджет 608754

Належний стан



комунальної

власності

витрат нарахованих 
на приміщення, що 
орендуються 
Державною 
фіскальною службою 
України ГУ ДФС у 
Вінницькій області, 
вул, Хмельницьке 

шосе, 7

адміністрації, 
Управління спільної 
комунальної власності 
територіальних 
громад області

об’єктів комунальної 
власності

9

Підтримка

об’єктів

комунальної

власності

Компенсація витрат за 
оренду приміщення . 
що орендуються 
Державною 
фіскальною службою 
України ГУ ДФС у 
Вінницькій області, 
вул. Хмельницьке 

шосе,7 (підвал)

1 півр. 
2018р.

Департамент фінансів 
обласної державної 
адміністрації, 
Управління спільної 
комунальної власності 
територіальних 
громад області

Обласний
бюджет 829

Належний стан 
об’єктів комунальної 
власності

10

Підтримка 

об’єктів 

комунал ьної 
власності

Компенсація витрат за 
оренду приміщення та 
експлуатаційних 
витрат нарахованих 
на приміщення, що 
орендуються 
Управлінням фізичної 
культури та спорту 
ОДА вул. 
Монасгирська.47

І півр. 
2018р.

Департамент фінансів 
обласної державної 
адміністрації, 
Управління спільної 
комунальної власності 
територіальних 
громад області

Обласний
бюджет 49658

Належний стан 
об’єктів комунальної 
власності

11

Підтримка

об’єктів

комунальної

власності

Компенсація витрат за 
оренду приміщення та 
експлуатаційних 
витрат нарахованих 
на приміщення, що 
оренд уються 
Службою у справах 
дітей ОДА вул. 
Монастирська,47

1 півр. 
2018р.

Департамент фінансів 
обласної державної 
адміністрації, 
Управління спільної 
комунальної власності 
територіальних 
громад області

Обласний
бюджет 17940

Належний стан 
об’єктів комунальної

власності

12

Підтримка

об’єктів

комунальної

власності

Компенсація витрат за 
оренду приміщення та 
експлуатаційних 
витрат нарахованих 
на приміщення, що 
орендуються 
Департаментом 
міжнародного 
співробітництва та 
регіонального

1 півр. 
2018р.

Департамент фінансів 
обласної державної 
адміністрації, 
Управління спільної 
комунальної власності 
територіальних 
громад області

Обласний
бюджет 20212

Належний стан 
об’єктів комунальної

власності



розвитку Вінницької 
облдержадміністрації 
вул. Соборна,70

13

Підтримка
об’єктів

комунальної

в.іасності

Компенсація витрат за 
оренду приміщення та 
експлуатаційних 
витрат нарахованих 
на приміщення, що 
орендуються 
Департаментом 
інформаційної 
діяльності та 
комунікацій і  
громадськістю ОДА 
Театральна, 14

І півр. 
2018р.

Департамент фінансів 
обласної державної 
адміністрації, 
Управління спільної 
комунальної власності 
територіальних 
громад області

Обласний
бюджет 140312

Належний стан 
об’єктів комунальної 
власності

14

1 Іідтримка 

об'єктів 

комунальної 

власності

Компенсація витрат за 
оренду приміщення та 
експлуатаційних 
витрат нарахованих 
на приміщення, що 
орендуються 
Департаментом 
будівництва, 
містобудування та 
архітектури ОДА 
Театральна, 14

1 півр. 
2018р.

Департамент фінансів 
обласної державної 
адміністрації, 
Управління спільної 
комунальної власності 
територіальних 
громад області

Обласний
бюджет 174898

Належний стан 
об'єктів комунальної
власності

15

Підтримка

об'єктів

комунальної

власності

Компенсація витрат за 
оренду приміщення . 
що орендуються 
Департаментом 
будівництва, 
містобудування та 
архітектури ОДА 
Театральна, 14 
(гараж, підвал)

1 півр. 
2018р.

Департамент фінансів 
обласної державної 
адміністрації, 
Управління спільної 
комунальної власності 
територіальних 
громад області

Обласний
бюджет

4059
Належний стан 
об’єктів комунальної 
власності

16

Підтримка

об’єктів

комунальної
власності

Охорона 
адмінбудинку 
(Хмельницьке шосе,7 
площа орендованих 
приміщень

1 півр. 
2018р.

Департамент фінансів 
обласної державної 
адміністрації, 
Управління спільної 
комунальної власності 
територіальних 
громад області

Обласний
бюджет 116906

Належний стан 
об’єктів комунальної

власності

17
Підтримка
об’єктів
комунальної

Вивіз сміття 
(Хмельницьке шосе,7)

І півр. 
2018р.

Департамент фінансів 
обласної державної 
адміністрації, 
Управління спільної

Обласний
бюджет 35675

Належний стан 
об’єктів комунальної 
власності



власності комунальної власності 
територіальних 
громад області

18

Підтримка

об’єктів

комунальної

власності

Ліфти (Хмельницьке 
шосе, 7)

і півр. 
2018р.

Департамент фінансів 
обласної державної 
адміністрації, 
Управління спільної 
комунальної власності 
територіальних 
громад області

Обласний
бюджет 25944

Належний стан 
об’єктів комунальної

власності

19
Підтримка

обЧктів

комунальної

власності

Система 
пожежогасіння 
(Хмельницьке шосе,7)

І півр. 
2018р.

Департамент фінансів 
обласної державної 
адміністрації, 
Управління спільної 
комунальної власності 
територіальних 
громад області

Обласний

бюджет
16465

Належний стан 
об’єктів комунальної 
власності

20
Підтримка

об’єктів

комунальної

власності

Система 
пожежогасіння 
(Монастирська, 47)

1 півр. 
2018р.

Департамент фінансів 
обласної державної 
адміністрації, 
Управління спільної 
комунальної власності 
територіальних 
громад області

Обласний
бюджет 1792

Належний стан 
об’єктів комунальної
власності

21
Підтримка

обЧктів

комунальної

власності

Витрати на утримання 
«Ресурсний центр 
громаді»
Вул. Хмельницьке 
шосе, 7

1 півр. 
2018р.

Департамент фінансів 
обласної державної 
адміністрації, 
Управління спільної 
комунальної власності 
територіальних 
громад області

Обласний
бюджет 10000

Належний стан 
об’єктів комунальної 
власності

22

Підтримка

об’єктів

комунальної

власності

Фінансова підтримка 
для оплати тепла 
адмінбудинку вул 
Хмельницьке шосе,7

1 півр. 
2018р.

Департамент фінансів 
обласної державної 
адміністрації, 
Управління спільної 
комунальної власності 
територіальних 
громад області

Обласний
бюджет 200000

Належний стан 
об’єктів комунальної 
власності

23
Підтримка

об’єктів

комунальної

Компенсація витрат за 
оренду приміщення та 
експлуатаційних 
витрат нарахованих 
на приміщення, що

1 півр. 
2018р.

Департамент фінансів 
обласної державної 
адміністрації, 
Управління спільної 
комунальної власності

Обласний
бюджет 140859

Належний стан 
об’єктів комунальної 
власності



власності орендуються 
Департаментом 
соціальної та 
молодіжної політики 
ОДА, вул.
Хмельницьке шосє,7

територіальних громад 
області

24
Підтримка

об’єктів

комунальної

власності

Охорона 
адмінбудинку вул 

Театральна, 14

1 півр. 
2018р.

Департамент фінансів 
обласної державної 
адміністрації, 
Управління спільної 
комунальної власності 
територіальних 
громад області

Обласний
бюджет 50754

Належний стан 
об’єктів комунальної 
власності

25

Підтримка

об’єктів

комунальної

власності

Система 
пожежогасіння 

(вул. Театральна,! 4)

1 півр. 
2018р.

Департамент фінансів 
обласної державної 
адміністрації, 
Управління спільної 
комунальної власності 
територіальних 
громад області

Обласний
бюджет 5610

Належний стан 
об’єктів комунальної 
власності

26
Підтримка 

об’єктів 

кому нал ьної 

власності

Система 
пожежогасіння 

(вул .Собор на. 70)

1 півр. 
2018р.

Департамент фінансів 
обласної державної 
адміністрації, 
Управління спільної 
комунальної власності 
територіальних 
громад області

Обласний
бюджет 592

Належний стан 
об’єктів комунальної 
власності

27

Підтримка

об’єктів

комунальної

власності

Вивіз сміття 
{вул.Театральна,! 4)

1 півр. 
2018р.

Департамент фінансів 
обласної державної 
адміністрації, 
Управління спільної 
комунальної власності 
територіальних 
громад області

Обласний
бюджет 3794

Належний стан 
об'єктів комунальної 
власності

Начальник управління /  Федоришин


