УКРАЇНА
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ
24 вересня

2021 р.

№ 208
сесія 8 скликання

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 економіки, фінансів та бюджету, 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 Викласти додатки 1, 2, З, 4 до 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 додатками 1, 2, З, 4 до цього рішення.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
обласної Ради з питань економіки, фіна^^сів та бюджету (Якубович Г.А.).

Голова обласної Ради

В. СОКОЛОВИЙ

Додаток 1
до рішення /»2<сесії обласної Ради 8 скликання
в ід ^
2021 року №
Зміни до Додатка 1 до Програми підтримки утримання об’єктів спільної власності територіальних
громад області, які орендуються/експлуатуються окремими органами виконавчої влади на 2018 - 2021
роки
"ЗАГАЛЬНА ХАРЕКТЕРИСТИКА РЕГІОНАЛЬНОЇ
обласної Програми підтримки утримання об’єктів спільної власності територіальних громад
області, які орендуються/експлуатуються окремими органами виконавчої влади
па 2018 -2 0 2 1 роки"
Ініціатор розроблення
Програми____________

Розробники Програми

Вінницька обласна державна адміністрація
Департамент фінансів Вінницької ОДА
Вінницька обласна державна адміністрація (апарат, департамент
правового забезпечення облдержадміністрації)_________________
Вінницька обласна рада
Департамент інформаційної 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
____________
Управління культури і мистецтв Вінницької ОДА
Управління фізичної культури та спорту Вінницької ОДА
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 розвитку транспорту Вінницької ОДА
Управління дорожнього господарства Вінницької ОДА
Управління спільної комунальної власності
Управління розвитку територій та інфраструктури Вінницької ОДА

Виконавець Програми

Департамент агропромислового розвитку, екологи та природних
ресурсів Вінницької ОДА
______________________________
Управління будівництва Вінницької ОДА
Управління містобудування та архітектури Вінницької ОДА
Управління Державної казначейської служби України у
Вінницькому районі Вінницької області
Головне управління ДПС у Вінницькій області
Департамент гуманітарної політики Вінницької ОДА
Департамент фінансів Вінницької ОДА
Управління спільної комунальної власності (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); (виконання функції
замовника на здійснення поточних та капітальних ремонтів у
адміністративних приміщеннях, що знаходяться на балансі
управління спільної комунальної власності).____________________
Департамент фінансів Вінницької ОДА

Директор Департаменту фінансів обласної державної адміністрації
Начальник управління з питань економіки, фінансів та бюджету
виконавчого апарату обласної Ради

IV!. КОПАЧЕВСЬКИЙ

Л. РОМАНОВА

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

4

Учасники Програми

Департамент міжнародного співробітництва та регіонального
розвитку Вінницької ОДА (разом з афілійованими структурами)
Управління Північного офісу Держаудитслужби у Вінницькій
області
Управління культури і мистецтв Вінницької ОДА
Управління фізичної культури та спорту Вінницької ОДА
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 розвитку транспорту Вінницької ОДА
Управління дорожнього господарства Вінницької ОДА
Управління спільної комунальної власності
Управління розвитку територій та інфраструктури Вінницької ОДА
Департамент агропромислового розвитку, екології та природних
ресурсів Вінницької ОДА
Управління будівництва Вінницької ОДА
Управління містобудування та архітектури Вінницької ОДА
Управління Державної казначейської служби України у
Вінницькому районі Вінницької області
Головне управління ДПС у Вінницькій області
Департамент гуманітарної політики Вінницької ОДА
II півр. 2018 року - 2021 роки

Термін реалізації Програми
Перелік місцевих бюджетів,
які беруть участь у виконанні Обласний бюджет
6
Програми
Загальний обсяг фінансових р
есурсів, необхідних для
37 798,6
7
реалізації Програми, всього:
тис.грн.
у тому числі:
коштів обласного бюджету,
37 798,6
7.1
тис.грн.
5

Перший заступник голови обласної Ради

Директор Департаменту фінансів обласної державної адміністрації
Начальник управління з питань економіки, фінансів та бюджету
виконавчого апарату обласної Ради

В.КІСТІОН

Додаток 2
до рішення ^ сесії обласної Ради 8 скликання
від Л?/
2021 року
Зміни до Додатка 2 до Програми підтримки утримання об’єктів спільної власності територіальних
громад області, які орендуються/експлуатуються окремими органами виконавчої влади на 2018 2021 роки
"Ресурсне забезп еч ен н я р ег іо н а л ь н о ї обл а сн о ї П р огр ам и п ід тр и м к и у тр и м ан н я о б ’єк тів
сп іл ь н ої в л асн ості т ер и т о р іа л ь н и х гр ом ад обл асті, я к і ор ен дую ть ся /ек сп л уатую ть ся
ок р ем и м и орган ам и в и к о н а в ч о ї влади"
тис, гри.

№

1
1.1
1.2
2
3
4

О бся г к ош тів , я к і п р оп он уєть ся
зал уч и ти н а в и к он ан н я п р огр ам и
Обсяг ресурсів всього, в тому числі:
державний бю дж ет
обласний бю дж ет
Районні, міські (міст обласного
значення бю дж ети)
Бю джети сіл, селищ , міст районного
підпорядкування
кошти не бю дж етних дж ерел

Е тан и в и к он ан н я п р огр ам и
11 півр.
2018

2019 р ік 2020 рік 2021 рік

В сього
в и тр ат на
ви к он ан н я
п рогр ам и

9 701,8
-

13 613,9
-

37 798,6

9 701,8

13 613,9

37 798,6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3 714,1

10 768,8

-

3 714,1

10 768,8

Перший заступник голови обласної Ради

Директор Департаменту фінансів обласної державної адміністрації
Начальник управління з питань економіки, фінансів та бюджету
виконавчого апарату обласної Ради

-

В.КІСТІОН

до рішення
від

Додаток З
сесії обласної Ради 8 скликання
2021 року ШЛОР

Зміни до Додатка З до Програми підтримки утримання об’єктів спільної власності
територіальних громад області, які орендуються/експлуатуються окремими органами
виконавчої влади на 2018 - 2021 роки
" Ш ляхи і за со б и р е а л іза ц ії р егіо н а л ь н о ї о б л а сн о ї П р о гр а м и п ід тр и м к и утр и м ан н я
о б ’єк тів с п іл ь н о ї в л асн ості т ер и т о р іа л ь н и х гр ом ад обл асті, які
о р ен д ую ть ся /ек сп л уатую ть ся ок р ем и м и ор ган ам и в и к о н а в ч о ї влади"
ТИС.ГРН

О бсяг

Ш л яхи

р еа л іза ц ії

П р огр ам и

О бсяг

О бсяг

кош тів
ф ін ан сови ф ін ан сови
их
обласного
X ресурсів
X ресурсів X ресурсів
ресурсів
бю дж ету
на П
н а 2020
на 2019
на 2021 (ти с.грн .) II
п івріч ч я
рік
рік
п івр іч ч я
рік
2018 р ок у
(ти с.грн .) (ти с.гр н .)
(тис.грн.)
2018р (тис.грн.)
2021рр.

ф ін ан сови

№

О бсяг

В т.ч. за
р ахун ок

ф інансов

6

Оренда, експлуатаційні та
інші послуги (охорона, вивіз
сміття, ліфти, прибирання,
система пожежегасіння) передача субвенції
лепжавному бюджету
Виконання заходів з
пожежної безпеки
Замша частини вікон та
ремонт/реконструкція мереж
електропостачання (у т.ч. виготовлення проектнокошторисної документації) в
адміністративному
приміш;енні “Книжка”
(Хмельницьке шосе, 7),
ремонту/реконструкції
мереж електропостачання (у
т.ч,- виготовлення проектнокошторисної документації) в
адміністративному
ппимітттенні Спбопна 70)-----

З 514,1

7 568,8

8 001,8

8 713,9

27 798,6

200,0

200,0

200,0

400,0

1 000,0

0,0

З 000,0

1 500,0

2 500,0

7 000,0

Директор Департаменту фінансів обласної державної адміністрації
Начальник управління з питань економіки, фінансів та бюджету
виконавчого апарату обласної Ради

Проведення поточних та
капітальних ремонтів в
адміністративних
4 приміщеннях, що
знаходяться на балансі
управління спільної
комунальної власності
Всього

0,0

0,0

0,0

2 000,0

2 000,0

3 714,1

10 768,8

9 701,8

13 613,9

37 798,6

Перший заступник голови обласної Ради

Директор Департаменту фінансів обласної державної адміністрації
Начальник управління з питань економіки, фінансів та бюджету
виконавчого апарату обласної Ради

В.КІСТІОН

Додаток 4
до рішення/^Лсесії обласної Ради 8 скликання
ai/
/
2021 року № ^ Q / ^
Зміни д о Д одатка 4 до П р огр ам и підтрим ки утр и м а н н я о б ’єктів сп іл ь н о ї в л асн ості тер и то р іа л ь н и х гром ад обл асті, я к і ор ен д у ю т ь ся /ек сп л у а ту ю ть ся о к р ем и м и ор ган ам и
в и к о н а в ч о ї влади на 2 0 1 8 —2021 роки

"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"
ГРН

№

з/п

Назва
напряму
діяльності

1

2
Підтримка
об’єктів
1
комунальної
власності

Перелік заходів програми

3
Компенсація витрат за оренду приміщення,
експлуатаційні та інші послуги, що надаються
Департаменту фінансів ОДА (передача відповідної
субвенції державному бюджету)
Компенсація витрат за оренду приміщення,
експлуатаційні та інші послуги, що надаються
Управлінню Північного офісу Держаудитслужби у
Вінницькій області (передача відповідної субвенції
ітепжакному бюпжету'І
Компенсація витрат за оренду приміщення,
експлуатаційні та інші послуги, що надаються
Департаменту охорони здоров'я та реабілітації
Вінницької ОДА (передача відповідної субвенції
яепжакному бюджету")

2

Підтримка
об’єктів
комунальної
власності

3

Підтримка
об’єктів
комунальної
власності

4

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

Підтримка
об’єктів
5
комунальної
власності

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

Термін
виконання
заходу

Виконавці

Джерела
фінансув
ання

4

5

6

II півр.
2018р.2021рр.

Департамент фінансів
Обласний
обласної державної
бюджет
адміністрації

II півр.
2018р.2021рр.

Департамент фінансів
Обласний
обласної державної
бюджет
адмінісірації

II півр.
2018р.2021рр.

Департамент фінансів
Обласний
обласної державної
бюджет
адміністрації

II півр.
2018р.2021рр.

Департамент фінансів
Обласний
обласної державної
бюджет
адміністрації

II півр.
2018р.2021рр.

Департамент фінансів
Обласний
обласної державної
бюджет
адміністрації

Директор Департаменту фінансів обласної державної адміністрації
Начальник управління з питань економіки, фінансів та бюджету
виконавчого апарату обласної Ради

Орієнтовані
Орієнтовані
Орієнтовані
Орієнтовані
обсяги
обсяги
обсяги
обсяги
фінансування
фінансування фінансування фінансування
(вартість) II
(вартість)
(вартість)
(вартість)
пів. 2018 р .,
2019 р ік , грн., 2020 р ік , грн., 2021 р ік , грн.,
грн., в тому
в тому числі: в том у числі: в тому числі:
числі:

7

8

9

10

202 280

510855

524 783

634 004

209 753

82 647

33 106

60 931

496 774

216 038

85 515

179 783

529 624

268 503

89 746

440 400

Очікуваний
результат

11
Належний стан
об’єктів
комунальної
власності

573 485

Належний стан
об’єктів
комунальної
власності

217 656

Належний стан
об’єктів
комунальної
власності

102 517

Належний стан
об’єктів
комунальної
власності

57 048

Належний стан
об’єктів
комунальної
власності

'IV!. КОПАЧЕВСЬКИИ

Л, POIV1AHOBA

Підтримка
об’єктів
6
комунальної
власності

Компенсація витрат за оренду приміщення,
експлуатаційні та інші послуги, що надаються
Департаменту міжнародного співробітництва та
регіонального розвитку ОДА (разом з афілійованими
структурами) (передача відповідної субвенції
пепжавному бюїтжєту'і

11 півр.
2018р.2021рр.

Департамент фінансів
Обласний
обласної державної
бюджет
адміністрації

Підтримка
об’єктів
7
комунальної
власності

Компенсація витрат за оренду приміщення,
експлуатаційні та інші послуги, що надаються
Головному управлінням ДПС у Вінницькій області
(передача відповідної субвенції державному бюджету)

II півр.
2018р.2021рр.

Департамент фінансів
Обласний
обласної державної
бюджет
адміністрації

Підтримка
Компенсація витрат за оренду приміщення,
об’єктів
експлуатаційні та інші послуги, що надаються
8
комунальної Департаменту соціальної та молодіжної політики ОДА
власності
(передача відповідної субвенції державному бюджету)

II півр.
2018р.2021рр.

Департамент фінансів
Обласний
обласної державної
бюджет
адміністрації

Підтримка
об’єктів
9
комунальної
власності

II півр.
2018р.2021рр.

Департамент фінансів
Обласний
обласної державної
бюджет
адміністрації

II півр.
2018р.2021рр.

Департамент фінансів
Обласний
обласної державної
бюджет
адміністрації

II півр.
2018р.2021рр.

Департамент фінансів
Обласний
обласної державної
бюджет
адміністрації

II півр.
2018р.2021рр.

Департамент фінансів
Обласний
обласної державної
бюджет
адміністрації

20202021рр.

Департамент фінансів
Обласний
обласної державної
бюджет
адміністрації

II півр.
2018р.2021рр.

Департамент фінансів
Обласний
обласної державної
бюджет
адміністрації

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

Підтримка
Компенсація витрат за оренду приміщення,
об’єктів
експлуатаційні ті інші послуги, що надаються Службі у
10
комунальної
справах дітей ОДА (передача відповідної субвенції
власності
державному бюджету)
Компенсація витрат за оренду приміщення,
Підтримка
експлуатаційні та інші послуги, що надаються
об’єктів
11
Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з
комунальної
громадськістю ОДА (передача відповідної субвенції
власності
державному бюджету)
Підтримка
Компенсація витрат за оренду приміщення,
об’єктів
експлуатаційні та інші послуги, що надаються
12
комунальної Управлінню будівництва Вінницької ОДА (передача
власності
відповідної субвенції державному бюджету)
Компенсація витрат за оренду приміщення,
Підтримка
експлуатаційні та інші послуги, що надаються
об’єктів
13
Управлінню містобудування та архітектури Вінницької
комунальної
ОДА (передача відповідної субвенції державному
власності
бюджету)
Компенсація витрат за експлуатаційні та інші послуги,
Підтримка
що надаються Вінницькій облдержадміністрації (апарат,
об’єктів
14
департамент правового забезпечення
комунальної
облдержадміністрації) (передача відповідної субвенції
власності
державному бюджету)

Директор Департаменту фінансів обласної державної адміністрації
Начальник управління з питань економіки, фінансів та бюджету
виконавчого апарату обласної Ради

197 662

645 225

171 180

50 974

18415

166 947

212 478

0

747 882

491 020

1 434 328

439 614

143 575

59 224

275 596

362 577

0

1 392 989

516281

1 516 788

453 491

159 179

61 578

244 933

280 274

75 458

1 318 568

641 798

Належний стан
об’єктів
комунальної
власності

1 604 195

Належний стан
об’єктів
комунальної
власності

588 102

Належний стан
об’єктів
комунальної
власності

59 706

Належний стан
об’єктів
комунальної
власності

80 242

Належний стан
об’єктів
комунальної
власності

283 330

Належний стан
об’єктів
комунальної
власності

338 564

Належний стан
об’єктів
комунальної
власності

269 840

Належний стан
об’єктів
комунальної
власності

1 230 839

Належний стан
об’єктів
комунальної
власності

М.КОПАЧЕВСЬКИИ

Л. РОМ АНОВА

1 036 848

Належний стан
об’єктів
комунальної
власності

0

Належний стан
об’єктів
комунальної
власності

Підтримка
Компенсація витрат за експлуатаційні та інші послуги,
об’єктів
15
що надаються Вінницькій обласній раді (встановлення
комунальної
відповідних бюджетних призначень)
власності

II півр.
2018р.2021рр.

Департамент фінансів
Обласний
обласної державної
бюджет
адміністрації

Підтримка Компенсація витрат за експлуатаційні та інші послуги,
об’єктів
що надаються Департаменту агропромислового
16
комунальної розвитку, екології та природних ресурсів ОДА (передача
власності
відповідної субвенції державному бюджету)

II півр.
2018р.2020рр.

Департамент фінансів
Обласний
обласної державної
бюджет
адміністрації

20202021рр.

Департамент фінансів
Обласний
обласної державної
бюджет
адміністрації

0

0

13 200

18 971

II півр.
2018р.2021рр.

Департамент фінансів
Обласний
обласної державної
бюджет
адміністрації

51 767

155 264

174 738

161 692

II півр.
2018р.2021рр.

Департамент фінансів
Обласний
обласної державної
бюджет
адміністрації

Підтримка Компенсація витрат за експлуатаційні та інші послуги,
об’єктів
що надаються Управлінню розвитку транспорту
17
комунальної
Вінницької ОДА (передача відповідної субвенції
власності
державному бюджету)
Підтримка Компенсація витрат за експлуатаційні та інші послуги,
об’єктів
що надаються Управлінню розвитку територій та
18
комунальної інфраструктури ОДА (передача відповідної субвенції
власності
державному бюджету)
Компенсація витрат за оренду приміщення,
Підтримка
експлуатаційні та інші послуги, що надаються
об’єктів
19
Управлінню Державної казначейської служби України у
комунальної
Вінницькому районі Вінницької області (передача
власності
відповідної субвенції державному бюджету)
Підтримка
об’єктів
20
комунальної
власності

Компенсація витрат за виконання заходів з пожежної
II півр.
безпеки, що надаються через Вінницьку обласну раду
2018р.(Управлінню спільної комунальної власності
2021рр.
територіальних громад Вінницької області)
Заміна частини вікон та ремонту/реконструкції мереж
електропостачання (у т.ч. - виготовлення проектнокошторисної документації) в адміністративному
приміщенні “Книжка” (Хмельницьке шосе, 7),
Підтримка
ремонту/реконструкції мереж електропостачання (у т.ч. •
об’єктів
201921
виготовлення проектно-кошторисної документації) в
2021рр.
комунальної
адміністративному приміщенні Соборна, 70);
власності
(виконання функції замовника на здійснення поточних
та капітальних ремонтів у адміністративних
приміщеннях, що знаходяться на балансі управління
спільної комунальної власностіУ
Підтримка
Поточні та капітальні ремонти в адміністративних
об’єктів
22
2021р.
приміщеннях, що знаходяться на балансі управління
комунальної
спільної комунальної власності
власності
Підтримка
Компенсація витрат за оренду приміщення,
об’єктів
експлуатаційні та інші послуги, що надаються
23
комунальної Управлінню дорожнього господарства ОДА (передача

20192021рр.

ДйріШр'Ді іпарта!^іН‘?!>ф1ЙШЙі«^ЄЙй5йВД^тІШяЗДКі^ністр£ Ції
Начальник управління з питань економіки, фінансів та бюджету
виконавчого апарату обласної Ради

Департамент фінансів
Обласний
обласної державної
бюджет
адміністрації

Управління спільної Обласний
комунальної власності бюджет

Управління спільної Обласний
комунальної власності бюджет

Департамент фінансів
Обласний
обласної державної
бюджет
адміністрації

350 070

241 895

70 850

200 ООО

0

0

0

745 649

790 388

365 236

351 151

114 965

120 912

200 ООО

200 ООО

3 ООО ООО

1 500 ООО

0

0

77 734

93 900

У9

Належний стан
об’єктів
комунальної
власності
Належний стан
об’єктів
комунальної
власності

84 897

Належний стан
об’єктів
комзшальної
власності

400 ООО

Належний стан
об’єктів
комунальної
власності

2 500 ООО

Належний стан
об’єктів
комунальної
власності

2 ООО ООО

Належний стан
об’єктів
комунальної
власності

217 903

Належний стан
об’єктів
комунальної

М. К0ПА1 ІЕВЄШШЙті

Л. Р О М А Н О В А

Підтримка
об’єктів
24
комунальної
власності

Компенсація витрат за оренду приміщення,
експлуатаційні та інші послуги, що надаються
Департаменту гуманітарної політики ОДА (передача
відповідної субвенції державному бюджету)

2021р.

Перший заступник голови обласної Ради

Директор Департаменту фінансів обласної державної адміністрації
Начальник управління з питань економіки, фінансів та бюджету
виконавчого апарату обласної Ради

Департамент фінансів
Обласний
обласної державної
бюджет
адміністрації

512 250

Належний стан
об’єктів
комунальної
власності

В.КІСТІОН

КОПАЧЕВСЬКИЙ

Л. РОМАНОВА

Порівняльна таблиця до додатку №1 до Програми підтримки утримання об’єктів спільної власності територіальних громад області, які
орендуються/експлуатуються окремими органами виконавчої влади на 2018 - 2021 роки

"ЗАГАЛЬНА ХАРЕКТЕРИСТИКА РЕГІОНАЛЬНОЇ обласної Програми підтримки утримання об’єктів спільної власності територіальних громад області, які
орендуються/експлуатуються окремими органами виконавчої влади на 2018 —2021 роки"

Діюча програма

1

Ініціатор розроблення
Вінницька обласна державна адміністрація
Програми
Департамент фінансів Вінницької ОДА
Вінницька обласна державна адміністрація (апарат)

2

Вінницька обласна рада
Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю
Вінницької ОДА
Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку
Вінницької ОДА (разом з афілійованими структурами)
Управління Північного офісу Д ержаудитслужби у Вінницькій області
Управління культури і мистецтв Вінницької ОДА
Управління фізичної культури та спорту Вінницької ОДА
Департамент охорони здоров’я та реабілітації Вінницької ОДА
Управління у справах національностей т а релігій Вінницької ОДА
Розробники Програми Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької ОДА
Служба у справах дітей Вінницької ОДА
Управління розвитку транспорту Вінницької ОДА
Управління дорожнього господарства Вінницької ОДА
Управління спільної комунальної власності
Управління розвитку територій та інфраструктури Вінницької ОДА
Департамент агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів
Вінницької ОДА
Управління будівництва В інницької ОДА
Управління містобудування та архітектури Вінницької ОДА
Управління Державної казначейської служби України у Вінницькому
районі Вінницької області
Головне управління ДПС у Вінницькій області
Департамент фінансів Вінницької ОДА
Диреістор Д епартаменту фінансів обласної державної адміністрації

Начальник управління з питань економіки, фінансів та бюджету
виконавчого апарату обласної Ради

Запропоновані зміни
Вінницька обласна державна адміністрація
Департамент фінансів Вінницької ОДА
Вінницька обласна держ авна адмініст рація (апарат, департ ам ент
правового забезпечення облдерж адміністрації)
Вінницька обласна рада
Департамент інформаційної діяльності т а комунікацій з гром адськістю
Вінницької ОДА
Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку
Вінницької ОДА (разом з афілійованими структурами)
Управління Північного офісу Держ аудитслуж би у Вінницькій о бласті
Управління культури і мистецтв Вінницької ОДА
Управління фізичної культури та спорту Вінницької ОДА
Департамент охорони здоров’я та реабілітації Вінницької О ДА
Управління у справах національностей та релігій Вінницької О Д А
Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької О Д А
Служба у справах дітей Вінницької О Д А
Управління розвитку транспорту Вінницької ОДА
Управління дорожнього господарства В інницької ОДА
Управління спільної комунальної власності
Управління розвитку територій та інфраструктури Вінницької О Д А
Департамент агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів
Вінницької ОДА
Управління будівництва Вінницької ОДА
Управління містобудування та архітектури Вінницької ОДА
Управління Державної казначейської служ би України у В інницьком у
районі Вінницької області
Головне управління ДПС у Вінницькій області
Департамент гуманіт арної політики В інницької ОДА
Д епартамент фінансів Вінницької ОДА
М. К О П А Ч Е В С Ь КИ Й

Л. POIVIAHOBA

Управління спільної комунальної власності (виконання функції замовника
на здійснення робіт із заміни частини вікон та ремонту/реконструкції мереж
електропостачання (у т.ч. - виготовлення проектно-кош торисної
документації) в адміністративному приміщ енні “К ниж ка” (Хмельницьке
Виконавець Програми
шосе, 7), ремонту/реконструкції м ереж електропостачання (у т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації) в адміністративному
приміщенні Соборна, 70); (виконання функції замовника на здійснення
поточних та капітальних ремонтів у адміністративних приміщ еннях, що
знаходяться на балансі управління спільної комунальної власності).________
Департамент фінансів Вінницької ОДА
Вінницька обласна державна адміністрація (апарат)

Учасники Програми

Вінницька обласна рада
Департамент інформаційної 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
Управління культури і мистецтв Вінницької ОДА
Управління фізичної культури т а спорту Вінницької ОДА
Департамент охорони здоров’я та реабілітації Вінницької ОДА
Управління у справах національностей та релігій Вінницької ОДА
Д епартамент соціальної та молодіжної політики Вінницької ОДА
Служба у справах дітей Вінницької ОДА
Управління розвитку транспорту Вінницької ОДА
Управління дорожнього господарства Вінницької ОДА
Управління спільної комунальної власності
Управління розвитку територій та інфраструктури Вінницької ОДА
Д епартамент агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів
Вінницької ОДА_______________________________________________________
Управління будівництва Вінницької ОДА
Управління містобудування та архітектури Вінницької ОДА
Управління Державної казначейської служби України у Вінницькому
районі Вінницької області___________________________________________
Головне управління ДПС у Вінницькій області

Термін реалізації
II півр. 2018 року - 2021 роки
Програми________
Перелік місцевих
бюджетів, які беруть
Обласний бюджет
участь у виконанні
Програми

Директор Д епартаменту фінансів обласної державної адміністрації

Начальник управління з питань економіки, фінансів та бюджету
виконавчого апарату обласної Ради

Управління спільної комунальної власності (виконання функції зам о вн и ка на
здійснення робіт із заміни частини вікон та рем онту/реконструкції мереж
електропостачання (у т.ч. - виготовлення проектно-кош торисної
документації) в адміністративному приміщ енні “Книжка” (Х м ельницьке
шосе, 7), ремонту/реконструкції мереж електропостачання (у т.ч. виготовлення проектно-кош торисної документації) в адм іністративному
приміщенні Соборна, 70); (виконання ф ункції замовника на здій сн ен н я
поточних та капітальних ремонтів у адміністративних п рим іщ еннях, що
знаходяться на балансі управління спільної комунальної власності)._________
Д епартамент фінансів Вінницької ОДА
Вінницька обласна держ авна адмініст рація (апарат, департ ам ент
правового забезпечення облдерж адміністрації)_____________________
Вінницька обласна рада
Д епартамент інформаційної діяльності та комунікацій з гром адськістю
Вінницької ОДА___________________________________________
Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розви тку
Вінницької ОДА (разом з афілійованими структурами)
Управління Північного офісу Держ аудитслуж би у Вінницькій обл асті
Управління культури і мистецтв Вінницької ОДА
Управління фізичної культури та спорту Вінницької ОДА
Департамент охорони здоров’я та реабілітації Вінницької ОДА
Управління у справах національностей т а релігій Вінницької О Д А
Д епартамент соціальної та молодіжної політики Вінницької О Д А
Служба у справах дітей Вінницької О ДА
Управління розвитку транспорту В інницької ОДА
Управління дорожнього господарства В інницької ОДА
Управління спільної комунальної власності
Управління розвитку територій та інфраструктури Вінницької О Д А
Департамент агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів
Вінницької ОДА
_____________________________________________________
Управління будівництва Вінницької ОДА
Управління містобудування та архітектури Вінницької ОДА
Управління Державної казначейської служ би України у В інницьком у
районі Вінницької області
Головне управління ДПС у Вінницькій області
Департамент гуманіт арної політики В інницької ОДА
11 півр. 2018 року - 2021 роки

Обласний бюджет

М. К О П А Ч Е В С Ь КИ И

Л. РОМАНОВА

Директор Департаменту ф інансів обласної державної адміністрації

Начальник управління з питань економіки, фінансів та бюджету
виконавчого апарату обласної Ради

М. К О П А Ч Е В С Ь К И И

Л. РОМАНОВА

П о р ів н я л ь н а т а б л и ц я до д о д а т к у № 2 д о П р о г р а м и п ід т р и м к и у т р и м а н н я о б ’єк тів с п іл ь н о ї в л а с н о с т і т е р и т о р іа л ь н и х
г р о м а д о б л а с т і, я к і о р е н д у ю т ь с я /е к с п л у а т у ю т ь с я о к р е м и м и о р г а н а м и в и к о н а в ч о ї в л а д и н а 2 0 1 8 - 2 0 2 1 р о к и

'Ресурсне забезпечення регіональної обласної П рограми підтримки утрим ання об’єктів спільної власності територіальних гром ад
області, які орендую ться/експлуатую ться окремими органами виконавчої влади"

2021 рік

2021 рік

9 701,8

13 381,9

13 613,9

_

-

-

-

-

37 566,6

3 7 798,6

Діюча програма

Запропоновані
зміни

Етапи виконання п рограми
№

О бсяг кош тів, які пропонується
залучити на виконання програми

1 Обсяг ресурсів всього, в тому числі:
1.1 державний бюджет
1.2 обласний бюджет
2

Районні, міські (міст обласного значення
бюджети)

Бюджети сіл, селищ, міст районного
підпорядкування
4 кошти не бюджетних джерел
3

II півр.
2018 року

2019 рік

2020 рік

3 714,1

10 768,8

-

тис.грн.
Запропоновані
зміни

Чинна
редакція
Всього
витрат на
виконання
програми
37 566,6

Чинна
редакція

13 613,9

В сього в и тр ат
на ви к он ан н я
програм и
3 7 798,6

9 701,8

13 381,9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3 714,1

Перший заступник голови обласної Ради

Директор Департаменту фінансів обласної державної адміністрації
Начальник управління з питань економіки, фінансів та бюджету
виконавчого апарату обласної Ради

10 768,8

В.КІСТІОН

КОПАЧЕВСЬКИИ

Л. РОМАНОВА

П орівняльна таблиця до додатку № 3 до П рограми підтримки утрим ання об’єктів спільної власності територіальн их громад області,
які орендую ться/експлуатую ться окремими органам и виконавчої влади на 2018 - 2021 роки

"Шляхи і засоби реалізації регіональної обласної Програми підтримки утримання об’єктів спільної власності територіальних громад області, які
орендуються/експлуатуються окремими органами виконавчої влади"

Чинна

Діюча програма

№

Шляхи реалізації Програми

1

2
Оренда, експлуатаційні та інші послуги (охорона, вивіз
1 сміття, ліфти, прибирання, система пожежегасіння) передача субвенції державному бюджету
2 Виконання заходів з пожежної безпеки
Заміна частини вікон та ремонт/реконструкція мереж
електропостачання (у т.ч. - виготовлення проектнокошторисної документації) в адміністративному
3 приміщенні “Книжка” (Хмельницьке шосе, 7),
ремонту/реконструкції мереж електропостачання (у т.ч.виготовлення проектно-кошторисної документації) в
адміністративному приміщенні Соборна, 70)
Проведення поточних та капітальних ремонтів в
4 адміністративних приміщеннях, що знаходяться на балансі
управління спільної комунальної власності
Всього
Перший заступник голови обласної Ради
Директор Департаменту фінансів обласної державної адміністрації
Начальник управління з питань економіки, фінансів та бюджету
виконавчого апарату обласної Ради

редакція
Обсяг
Обсяг
Обсяг
Обсяг
фінансови
фінансови
фінансови
фінансови
X ресурсів
X ресурсів X ресурсів X ресурсів
на II
на 2021
на 2020
на 2019
півріччя
рік
рік
рік
2018 року
(тис.грн.) (тис.грн.) (тис.грн.)
(тис.грн.)

Запропоновані
зміни

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

Чинна
Запропоновані
зміни
редакція
В т.ч. за
В т.ч. за
рахунок
рахунок
коштів
коштів
обласного
обласного
бюджету
бюджету
(тис.грн.) II
(тис.грн.) II
півріччя
півріччя 2018р
2018р2021рр.
2021 пп.
7
7

3

4

5

6

6

3 514,1

7 568,8

8 001,8

8 481,9

8 713,9

27 566,6

2 7 798,6

200,0

200,0

200,0

400,0

400,0

1 000,0

1 000,0

0,0

3 000,0

1 500,0

2 500,0

2 500,0

7 000,0

7 000,0

0,0

0,0

0,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

3 714,1

10 768,8

9 701,8

13 381,9

13 613,9

37 566,6

3 7 798,6
В.КІСТІОН

М. КОПАЧЕВСЬКИЙ

Л. РО М А Н О В А

Порівняльна таблиця до додатку №4 до Програми підтримки утримання об’єктів спільної власності територіальних громад області, які
орендуються/експлуатуються окремими органами виконавчої влади на 2018 - 2021 роки
"Напрями діяльності та заходи р егіон ал ь н ої обл асн ої П р о гр а м и п ідтр и м к и у т р и м а н н я о б ’єктів сп іл ь н о ї вл асн ості т ер и тор іал ь н и х гром ад о б л а ст і, я к і о р ен д у ю т ь ся /ек сп л у а т у ю т ь ся
ок р ем и м и ор ган ам и в и к о н а в ч о ї влади на 2 0 1 8 —2021 роки"
грн.

Запропоновані
зм іни

Д ію ч а п р о г р а м а

№
з/п

Н азва напряму
діяльності

1

2

Підтримка об’єктів
1
комунальної
власності
Підтримка об’єктів
2
комунальної
власності
Підтримка об’єктів
3
комунальної
власності
Підтримка об’єктів
4
комунальної
власності
Підтримка об’єктів
5
комунальної
власності
Підтримка об’єктів
6
комунальної
власності
Підтримка об’єктів
7
комунальної
власності
Підтримка об’єктів
8
комунальної
власності
Підтримка об’єктів
комунальної
9
власності
Підтримка об’єктів
10
комунальної
власності
Підтримка об’єктів
11
комунальної
власності

П ерелік заходів програми

3
Компенсація витрат за оренду приміщення, експлуатаційні та інші послуги, що надаються
Департаменту фінансів ОДА (передача відповідної субвенції державному бюджету)
Компенсація витрат за оренду приміщення, експлуатаційні та інші послуги, що надаються Управлінню
Північного офісу Держаудитслунгби у Вінницькій області (передача відповідної субвенції державному
бюджету")
Компенсація витрат за оренду приміщення, експлуатаційні та інші послуги, що надаються
Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької ОДА (передача відповідної субвенції
державному бюджету)
Компенсація витрат за оренду приміщення, експлуатаційні та інші послуги, що надаються Управлінню
у справах національностей та релігій ОДА (передача відповідної субвенції державному бюджету)
Компенсація витрат за оренду приміщення, експлуатаційні та інші послуги, що надаються Управлінню
культури і мистецтв ОДА (передача відповідної субвенції державному бюджету)
Компенсація витрат за оренду приміщення, експлуатаційні та інші послуги, що надаються
Департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку ОДА (разом з афілійованими
структурами) (передача відповідної субвенції державному бюджету)
Компенсація витрат за оренду приміщення, експлуатаційні та інші послуги, що надаються Головному
управлінням ДПС у Вінницькій області (передача відповідної субвенції державному бюджету)
Компенсація витрат за оренду приміщення, експлуатаційні та інші послуги, що надаються
Департаменту соціальної та молодіжної політики ОДА (передача відповідної субвенції державному
бюджету)
Компенсація витрат за оренду приміщення, експлуатаційні та інші послуги, що надаються Управлінню
фізичної культури та спорту ОДА (передача відповідної субвенції державному бюджету)
Компенсація витрат за оренду приміщення, експлуатаційні ті інші послуги, що надаються Службі у
справах дітей ОДА (передача відповідної субвенції державному бюджету)
Компенсація витрат за оренду приміщення, експлуатаційні та інші послуги, що надаються
Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю ОДА (передача відповідної
субвенції державному бюджету)

Директор Д епартаменту ф інансів обласної державної адміністрації

Начальник управління з питань економіки, фінансів та бюджету
виконавчого апарату обласної Ради

Термін
виконанн
я заходу

4
II півр.
2018р.2021рр.
II півр.
2018р.2021рр.
П півр.
2018р.2021рр.
II півр.
2018р.2021рр.
II півр.
2018р.2021рр.
II півр.
2018р.2021рр.
II півр.
2018р.2021рр.
II півр.
2018р.2021рр.
II півр.
2018р.2021рр.
II півр.
2018р.2021рр.
II півр.
2018р.2021рр.

В иконавці

О рієнтовані
обсяги
Дж ерела
ф інансування
фінансує
(вартість) 2021
ання
р і к , грн., в
тому числі:

Орієнтовані
обсяги
фінансування
(вартість) 2021
р ік , грн., в тому
числі:
8

5

6

7

Департамент фінансів обласної
державної адміністрації

Обласний
бюджет

611 304

Департамент фінансів обласної
державної адміністрації

Обласний
бюджет

573 485

Департамент фінансів обласної
державної адміністрації

Обласний
бюджет

240 656

Департамент фінансів обласної
державної адміністрації

Обласний
бюджет

102 183

Департамент фінансів обласної
державної адміністрації

Обласний
бюджет

156 328

Департамент фінансів обласної
державної адміністрації

Обласний
бюджет

641 798

Департамент фінансів обласної
державної адміністрації

Обласний
бюджет

1 604 195

Департамент фінансів обласної
державної адміністрації

Обласний
бюдокет

601 102

Департамент фінансів обласної
державної адміністрації

Обласний
бюджет

181 570

Департамент фінансів обласної
державної адміністрації

Обласний
бюджет

80 242

Департамент фінансів обласної
державної адміністрації

Обласний
бюджет

269 930

102 517
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12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Підтримка об’єктів
комунальної
власності
Пі/ггримка об’єктів
комунальної
власності
Підтримка об’єктів
комунальної
власності
Підтримка об’єктів
комунальної
власності
Підтримка об’єктів
комунальної
власності
Підтримка об’єктів
комунальної
власності
Підтримка об’єктів
комунальної
власності
Підтримка об’єктів
комунальної
власності
Підтримка об’єктів
комунальної
власності
Підтримка об’єктів
комунальної
власності

Компенсація витрат за оренду приміщення, експлуатаційні та інші послуги, що надаються Управлінню
будівництва Вінницької ОДА (передача відповідної субвенції державному бюджету)

11 півр.
2018р.2021рр.

Департамент фінансів обласної
державної адміністрації

Обласний
бюджет

388 564

338 564

Компенсація витрат за оренду приміщення, експлуатаційні та інші послуги, що надаються Управлінню
містобудування та архітектури Вінницької ОДА (передача відповідної субвенції державному бюджету)

20202021рр.

Департамент фінансів обласної
державної адміністрації

Обласний
бюджет

128 440

269 840

Компенсація витрат за експлуатаційні та інші послуги, що надаються Вінницькій
облдержадміністрації (апарат, департамент правового забезпечення облдержадміністрації) (передача
відповідної субвенції державному бюджету)

11 півр.
2018р.2021рр.
II півр.
2018р.2021рр.
11 півр.
2018р.2020рр.

Департамент фінансів обласної
державної адміністрації

Обласний
бюдлсет

1 093 839

1 230 839

Департамент фінансів обласної
державної адміністрації

Обласний
бюджет

1 036 848

1 036 848

Департамент фінансів обласної
державної адміністрації

Обласний
бюджет

391 540

Департамент фінансів обласної
державної адміністрації

Обласний
бюджет

18 971

18 971

Департамент фінансів обласної
державної адміністрації

Обласний
бюджет

171 692

161 692

Департамент фінансів обласної
державної адміністрації

Обласний
бюджет

84 897

84 897

Департамент фінансів обласної
державної адміністрації

Обласний
бюджет

400 ООО

400 ООО

Компенсація витрат за експлуатаційні та інші послуги, що надаються Вінницькій обласній раді
(встановлення відповідних бюджетних призначень)
Компенсація витрат за експлуатаційні та інші послуги, що надаються Департаменту агропромислового
розвитку, екології та природних ресурсів ОДА (передача відповідної субвенції державному бюджету)
Компенсація витрат за експлуатаційні та інші послуги, що надаються Управлінню розвитку
транспорту Вінницької ОДА (передача відповідної субвенції державному бюджету)
Компенсація витрат за експлуатаційні та інші послуги, що надаються Управлінню розвитку територій
та інфраструктури ОДА (передача відповідної субвенції державному бюджету)
Компенсація витрат за оренду приміщення, експлуатаційні та інші послуги, що надаються Управлінню
Державної казначейської служби України у Вінницькому районі Вінницької області (передача
відповідної субвенції державному бюджету)
Компенсація витрат за виконання заходів з пожежної безпеки, що надаються через Вінницьку обласну
раду (Управлінню спільної комунальної власності територіальних громад Вінницької області)
Заміна частини вікон та ремонт/реконструкція мереж електропостачання (у т.ч. - виготовлення
проектно-кошторисної документації) в адміністративному приміщенні “Книжка” (Хмельницьке шосе,
7), ремонту/реконструкції мереж електропостачання (у т.ч.- виготовлення проектнокошторисної
документації) в адміністративному приміщенні Соборна. 70)

Підтримка об’єктів
Поточні та капітальні ремонти в адміністративних приміщеннях, що знаходяться на балансі
комунальної
управління спільної комунальної власності
власності
Підтримка об’єктів
Компенсація витрат за оренду приміщення, експлуатаційні та інші послуги, що надаються Управлінню
комунальної
дорожнього господарства ОДА (передача відповідної субвенції державному бюджету)
власності
Підтримка об 'єктів
комунальної
власності

Компенсація витрат за оренду приміщення, експлуатаційні та інші послуги, що надаються
Департаменту гуманітарної політики ОДА (передача відповідної субвенції державному бюджету)
Всього

Перший заступник голови обласної Ради

Директор Департаменту фінансів обласної державної адміністрації

Начальник управління з питань економіки, фінансів та бюджету
виконавчого апарату обласної Ради

"Ч

20202021рр.
11 півр.
2018р.2021рр.
11 півр.
2018р.2021рр.
11 півр.
2018р.2021рр.
2019р.2021рр.

Управління спільної комунальної Обласний
бюджет
власності

2 500 ООО

2 500 ООО

2021р.

Управління спільної комунальної Обласний
бюджет
власності

2 ООО ООО

2 000 ООО

20192021рр.

Департамент фінансів обласної
державної адміністрації

Обласний
бюджет

104 303

217 903

2021р.

Департамент фінансів обласної
державної адміністрації

Обласний
бюджет

0

512 250

/М

13 381 ХХ-

13 613 8 8 7

В.КІСТІО Н
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Аналітична доповідна записка
до проекту рішення обласної Ради
про внесення змін до обласної Програми підтримки утримання об’єктів
спільної власності територіальних громад області, які
орендуються/експлуатуються окремими органами виконавчої влади на 2018
- 2021 роки
1. Обґрунтування необхідності прийняття рішення
Прийняття даного рішення зумовлене забезпеченням ефективного
використання майна обласної комунальної власності шляхом досягнення його
збереження та утримання в безаварійному, належному стані. У зв’язку із
ліквідацією деяких учасників Програми та створення нових, - виникла потреба у
перерозподілі показників видатків на 2021 рік.
2. Мета і шляхи її досягнення
Метою Програми є забезпечення збереження та утримання в
безаварійному, належному стані об’єктів спільної власності територіальних
громад області, що орендуються учасниками Програми, а також створення
передумов для належного виконання ними 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.
Розв’язання проблеми зміни площ та обсягів споживання комунальних
послуг учасників Програми, порівняно із початково передбаченими Програмою
показниками, можливе шляхом перерозподілу показників видатків на період 2021
року.
3. Правові аспекти
Відповідно до клопотання учасників Програми.
4. Фінансово-економічне обґрунтування
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.
5. Результативні показники
Зважаючи на те, що діючими нормативно-правовими актами (накази
Міністерства фінансів України від 26.08.2014
836 «Правила складання
Директор Департаменту фінансів обласної державної адміністраци^ М.КОПАЧЕВСЬКИЙ
Начальник управління з питань економіки, фінансів та бюджету
виконавчого апарату обласної Ради
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паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання» та
від 17 травня 2011 року N 608 «Про затвердження Методичних рекомендацій
щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм») не передбачена
необхідність затвердження паспортів бюджетних програм та проведення оцінки
ефективності виконання бюджетних програм, які пов’язані із виконанням таких
цільових програм - показники результативності не наводяться.
6. Позиція заінтересованих органів
Для учасників Програми 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.
7. Регіональниіі аспект
Проект рішення підготовлений на виконання ряду законодавчих актів.
8. Громадське обговорення
Проект рішення не потребує проведення громадського обговорення.
9. Прогноз результатів
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, підвищити мобільність та оперативність при
вирішенні гострих соціально-економічних питань; підвищити рівень
продуктивності праці працівників адміністрації, підвищити якість надання
адміністративних послуг, посилити контроль за виконанням прийнятих рішень,
розпоряджень, доручень тощо.
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.
Директор Департаменту
фінансів облдержадміністрації

Микола КОПАЧЕВСЬКИИ

Директор Департаменту фінансів обласної державної адміністрації/ М.КОПАЧЕВСЬКИЙ
Начальник управління з питань економіки, фінансів та бюджету
виконавчого апарату обласної Ради
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