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14  лютого  2022 року                            Деражня                                № 1  

 

Про затвердження  проекту  «Придбання спецтехніки для обслуговування 

комунальної інфраструктури Деражнянської міської територіальної 

громади» 

 

Заслухавши завідувача відділу економіки, інвестицій та комунальної 

власності апарату виконавчого комітету Деражнянської міської ради про 

розробку проекту «Придбання спецтехніки для обслуговування комунальної 

інфраструктури Деражнянської міської територіальної громади», відповідно до 

статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  виконавчий 

комітет Деражнянської міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити проект «Придбання спецтехніки для обслуговування 

комунальної інфраструктури Деражнянської міської територіальної громади» 

(додається). 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Олексія БЕДНАРСЬКОГО. 

 

 

 

 

Міський голова                                                                           Андрій КОВПАК 
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 ПРОЕКТ 

1.Анотація проекту. 

Актуальність проекту полягає: 

- у необхідності оновлення парку транспортних засобів комунального 

підприємства «Деражнянська ЖЕК №1», зміцнення їх матеріально-технічної 

бази для надання якісних житлово-комунальних послуг та інших послуг; 

- у забезпеченні безперебійної роботи об’єктів водопостачання, інших 

мереж комунальної інфраструктури; 

- у вирішенні проблеми поводження з твердими побутовими відходами; 
 

- вирішення питання поточного та капітального ремонту дорожнього 

покриття. 

Проект спрямований на створення умов для розвитку інфраструктури 

житлово-комунального господарства. Реалізація проекту покращить стан 

інженерних мереж громади, дорожнього і зеленого господарства, створить 

умови для якісної санітарної очистки та належного благоустрою. 

 Внаслідок реалізації цього проекту переваги набудуть жителі 

Деражнянської міської територіальної громади. Крім цього, послугами КП 

«Деражнянська ЖЕК №1» зможуть скористатись жителі інших територіальних 

громад району. 

Соціальний аспект - вирішення комунально-побутових і соціально-

культурних потреб громади. 

Економічним аспектом вирішення проблеми у проектний спосіб є 

ефективне витрачання бюджетних коштів на покращення стану доріг місцевого 

значення, ефективне управління об’єктом комунальної власності територіальної 

громади, створення нових робочих місць, зупинення відтоку молоді в інші 

країни.  

 

В ході реалізації проекту планується провести такі заходи:  

 придбання дорожньо - ремонтної спецтехніки для комунального 

підприємства «Деражнянська ЖЕК №1» Деражнянської міської ради; 

 щоквартальний звіт керівника підприємства «Деражнянська ЖЕК 

№1»; 

 висвітлення проведеної роботи в ЗМІ. 

  

Очікувані результати проекту:  

Реалізація проекту з придбання спецтехніки (екскаватор-навантажувач, 

автогрейдер, асенізаційна машина, автовишка)  для виконання 

навантажувальних, ремонтних та інших робіт на території Деражнянської 

міської територіальної громади сприятиме підвищенню якості надання послуг 

мешканцям, покращенню санітарії, екологічної ситуації громади. 
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  Техніка спеціального призначення дозволяє здійснювати обслуговування 

потреб населення громади за оптимально короткі проміжки часу з найменшими 

витратами. 

Реалізація проекту сприятиме розвитку комунального сектору економіки 

громади та дозволить: 

 Стабільно виконувати роботи щодо благоустрою територій громади, в 

тому числі ліквідації стихійних звалищ; 

 Оперативно виконувати роботи по усуненню наслідків стихійних лих, 

погодних катаклізмів; 

 Підвищити якість надання комунальних послуг мешканцям громади; 

 Поліпшити санітарний стан території громади; 

 Знизити соціальну напругу серед населення; 

 Зменшити ручну працю. 

           Реалізація проекту – це перший крок до вирішення проблеми поводження 

з твердими побутовими відходами. На сьогоднішній день збір та вивіз сміття з 

міста та сіл здійснюється фізично та морально зношеною технікою, з великим 

використанням пального та низькою вантажопідйомністю. Для ліквідації 

стихійних звалищ та утримання санкціонованого сміттєзвалища доводиться 

наймати техніку сторонніх організацій, а це, в свою чергу, спричиняє додаткові 

втрати бюджетних коштів. 

           Наявність екскаватора в громаді дозволило б приймати участь, 

допомагати у ліквідації в зимовий період снігових заметів, розчищення траси, 

забезпечувати транспортне сполучення між населеними пунктами, надавати 

інші різноманітні послуги на платній основі сусіднім громадам, розвивати 

міжмуніципальне співробітництво. 

 Наявність автогрейдера в громаді дозволить виконувати роботи з 

будівництва та утримання автомобільних доріг, виконання землерийно-

профілювальних  робіт, може використовуватися на роботах з переміщення та 

розподілу грунту та дорожньо-будівельних матеріалів, очищення доріг від снігу 

та інше. 

 

Цільові групи проекту: населення Деражнянської міської територіальної 

громади – 23360  осіб, інші громади Хмельницької області, а також учасники 

дорожнього руху, які перетинатимуть Деражнянську МТГ автошляхами. 

  

Обсяг коштів, необхідний для реалізації проекту, а саме окремого 

заходу: придбання спецтехніки для комунальних потреб КП «Деражнянська 

ЖЕК №1» Деражнянської міської ради  становить 8 790,0 тис. грн. 
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  Джерела фінансування:  

-  державний бюджет – 7 911,0 тис. грн., 

-  співфінансування з місцевого бюджету в розмірі 10 % - 879,0 тис. грн. 

Реалізація проекту запланована до 31 грудня  2022 року. 
 

2. Детальний опис проекту. 

 

2.1. Опис проблеми, на розв'язання якої спрямований проект. 

Деражнянська міська територіальна громада створено 24 листопада 2020 

року. Рішенням сесії Деражнянської міської ради № 1 від 24.11.2020 року 

розпочато процедуру реорганізації сільських рад шляхом приєднання до 

Деражнянської міської ради Хмельницької області. Деражнянська 

територіальна громада була утворена внаслідок об’єднання двадцяти сільських 

рад. 

Територія Деражнянської громади згідно з адміністративно-

територіальним устроєм України входить до складу Хмельницького району 

Хмельницької області. Центром територіальної громади є місто Деражня, 

Хмельницького району, Хмельницької області. Чисельність населення 

Деражнянської громади становить 23360 чоловік, з них: міське населення – 

11433, сільське населення – 11927 осіб.  Площа територіальної громади – 618,8 

км2.   

Деражнянська міська територіальна громада включає в себе 18 

старостинських округів, у яких знаходиться 39 населених пунктів: 

На сьогодні в територіальній громаді існує ряд проблем, які потребують 

вирішення. Це і забезпечення населення робочими місцями, покращення стану 

доріг та житлово-комунальної інфраструктури, збільшення чисельності 

населення.  

Комунальні послуги з вивезення сміття, водопостачання, обслуговування 

освітлення вулиць, утримання доріг, утримання будинків, розгортання снігу, 

прибирання території громади здійснюється підприємством комунальної 

власності КП «Деражнянська ЖЕК №1» . 

Основними  завданнями щодо реалізації заходів по благоустрою міської 

ради є забезпечення утримання в належному санітарному стані території 

населених пунктів та покращення їх естетичного вигляду.   

В першу чергу, це: 

 забезпечення благоустрою вулиць та місць загального користування; 

 забезпечення систематичного збору та вивезення побутових відходів, а 

також утримання в належному санітарному стані сміттєзвалища; 

 проведення ямкового ремонту вулично-шляхової мережі; 
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  ліквідація всіх стихійних сміттєзвалищ на території населених пунктів; 

  поточне утримання пам’ятних знаків на території населених пунктів; 

 озеленення вулиць та територій громадських установ; 

 утримання кладовищ; 

 поточне обслуговування вуличного освітлення. 

Відсутність якісних житлово - комунальних послуг – одна з 

найактуальніших проблем з якими стикається сільське населення. Загальною 

проблемою для населених пунктів Деражнянської міської територіальної 

громади є відсутність чіткої та дієвої схеми поводження з твердими 

побутовими відходами, наявність стихійних сміттєзвалищ, відсутність 

централізованих водогонів, розбиті дороги та не облаштовані узбіччя.  

Житлово-комунальна сфера характеризується незадовільним станом 

інфраструктури, зношеністю автопарку та інженерних мереж, відсутністю 

спеціальної техніки. Ситуація продовжує ускладнюватися, відсутні позитивні 

зміни у становленні ринкових засад господарювання, розвитку конкуренції та 

залученні приватних інвестицій у підприємства галузі. Внаслідок цього росте 

собівартість житлово-комунальних послуг та погіршується їх рівень і якість. 

Одним із пріоритетних завдань Деражнянської міської ради ради є 

забезпечення гідних умов життя для населення. Для цього необхідно 

організувати надання якісних і доступних послуг, пов’язаних з дотриманням 

санітарно-епідеміологічного благополуччя населення, послуг з водопостачання, 

забезпечення безпечного руху по дорогам та створення належних умов для 

підтримання благоустрою громади. 

   У разі виникнення поривів водогонів жителі міста та сіл залишаються без 

води 1 - 2 доби внаслідок відсутності продуктивної спеціалізованої землерийної 

техніки. Необхідність оренди техніки  у інших суб’єктів господарювання 

спричиняє додаткові витрати для комунального підприємства та не дозволяє 

оперативно локалізувати аварійну ситуацію. 

     Серед актуальних завдань є прибирання території громади від снігу та 

вирішення проблем підтоплення внаслідок його танення. Транспортне 

навантаження на дороги навіть у невеликому селищі вимагає  постійного 

догляду за дорожнім полотном, особливо в осінньо - зимовий період. Зимове 

прибирання доріг порівнюється з ліквідацією наслідків стихійного лиха. 

Сильний снігопад і ожеледиця здатні привести до стану колапсу, коли навіть 

спеціальний транспорт не в змозі проїхати до місця призначення. На ліквідацію 

стихійних явищ міська влада залучає власну наявну техніку, автотранспорт 

суб’єктів господарювання. Однак цього недостатньо, а витрати на оренду і 

пальне для снігоприбиральної техніки дозволяють прибрати лише основні 

вулиці міста та сіл. 
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Актуальність проекту полягає у необхідності забезпечення 

функціонування роботи об’єктів комунального водопостачання, надання послуг 

населенню для виконання навантажувально - розвантажувальних, дорожньо - 

будівельних та інших спеціальних робіт для потреб Деражнянської МТГ. Без 

такої спецтехніки, як екскаватор, автовишка та автогрейдер просто не обійтися 

при виконанні цілого ряду будівельних і землерийних робіт. Маючи у своєму 

розпорядженні спецтехніку, проводити будь – які роботи набагато простіше.  

Використання екскаватора замінює працю приблизно десятка людей, до 

того ж всі роботи проводяться максимально швидко, економніше і при цьому 

практично не вимагають докладання зусиль.  

Придбання техніки за призначенням забезпечить своєчасне вивезення 

сміття, ліквідацію стихійних сміттєзвалищ на території громади, створення 

комфортного та безпечного середовища для проживання, підвищення 

соціальних стандартів, екологічної безпеки мешканців, якісне надання 

житлово-комунальних послуг, своєчасне надання послуг медичною та 

пожежною службами, покращить сполучення між населеними пунктами 

громади, сприятиме розвитку підприємницької діяльності, підвищить 

привабливість для інвесторів. 

Власних фінансових ресурсів громади недостатньо для забезпечення вкрай 

необхідною спеціальною технікою  комунального підприємства «Деражнянська 

ЖЕК №1».  

Реалізація проекту дасть можливість виконувати роботи з найменшими 

витратами бюджетних коштів, забезпечить населення, підприємства та 

організації якісними послугами з виконання великого спектру робіт. Проект 

сприятиме покращенню якості життя в громаді та естетичного вигляду 

населених пунктів територіальної громади. Даний проект є реальним для 

реалізації. 

Придбання спецтехніки дозволить швидше реагувати на поточні проблеми, 

економити на витратах бюджетних коштів. 

Проблема є сталою і найближчим часом не зникне, якщо не буде вжито 

відповідних заходів. 

 

2.2. Мета та завдання проекту. 

 

Мета проекту:  придбання спецтехніки (екскаватор-навантажувач, 

автогрейдер, АС машина, автовишка) до кінця 2022 року для обслуговування 

комунальної інфраструктури Деражнянської МТГ, надання населенню якісних 

послуг у сфері благоустрою територій та дорожньо-транспортної мережі, 

зміцнення матеріально-технічної бази комунального підприємства, отримання 

прибутку комунальним підприємством та відповідного доходу до бюджету 

міської ради. 



9 

Завдання проекту – придбання екскаватора-навантажувача JCB-3DX/3CX 

Super Eco Xpert – 1 740,0 тис. грн., автогрейдера SDL G (G 9138) – 2 500,0 тис. 

грн., авто вишки Hundai ВІПО-20-01 – 2 600,0 тис. грн. та АС машини КО-503 

на МАЗ-5340 – 1 950,0 тис. грн.. для ремонту та утримання доріг громади, 

системи водовідведення, вивезення побутового сміття, очищення територій, 

проведення та обслуговування мереж водогонів, підгортання та ущільнення 

сміттєзвалища, налагодження дієвої та прозорої схеми надання житлово - 

комунальних послуг населенню громади. 

Придбання спецтехніки дозволить збільшити інтенсивність виконуваних 

робіт та підвищити продуктивність праці, а також швидше реагувати на поточні 

проблеми, підвищувати продуктивність праці, економити на ремонті та 

зменшувати витрати бюджетних коштів. 

 

2.3. Основні заходи проекту. 

 Оголошення тендерної процедури по закупівлі спецтехніки; 

 Заключення договорів; 

 Придбання спецтехніки, а саме: придбання екскаватора-

навантажувача JCB-3DX/3CX Super Eco Xpert, автогрейдера SDL G (G 9138), 

авто вишки Hundai ВІПО-20-01 та АС машини КО-503 на МАЗ-5340.  

 Взяття на баланс спецтехніки. 

 Оформлення необхідних реєстраційних документів (за необхідності 

отримання ліцензій та дозволів). 

 

Реалізація проекту передбачає: 

- підготовчий етап: залучення до участі у реалізації проекту населення та 

депутатів міської ради, проведення громадських слухань, зборів, на яких будуть 

висвітлені питання щодо придбання спецтехніки для комунальних потреб 

громади, прийняття рішень міської ради та виконавчого комітету для 

подальшого впровадження проектів; 

-   етап реалізації: оголошення тендерної пропозиції, вибір постачальника 

та укладання з ним договору на купівлю спецтехніки; 

- заключний етап: придбання спецтехніки та взяття її на баланс, 

оформлення реєстраційних документів. 

 

2.4. План-графік реалізації заходів проекту. 

 

Тривалість проекту складатиме 6-8  місяців. 
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Назви заходів, що здійснюватимуться за проектом Період виконання 

Підготовка проектної заявки   Лютий 2022 року 

Оголошення тендерної процедури та заключення договорів 
Березень-травень 

2022 року 

Укладання угоди та придбання спецтехніки 
Травень-серпень 

2022 року 

Проведення розрахунку з постачальником, прийняття на 

баланс спецтехніки 

Серпень –жовтень 

2022 року 

Підведення підсумків проекту 
Листопад 2022 

року 

 

 

2.5. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту. 

 

Продукт проекту – придбання екскаватора-навантажувача JCB-3DX/3CX 

Super Eco Xpert, автогрейдера SDL G (G 9138), авто вишки Hundai ВІПО-20-01 

та АС машини КО-503 на МАЗ-5340. 

Враховуючи той фактор, що жителів громади найбільш цікавить 

вирішення питання організації та покращення рівня благоустрою громади, 

вигоду від реалізації даного проекту Деражнянська міська територіальна 

громада в цілому. 

     

Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту: 

1. Технічне переоснащення житлово-комунального господарства. 

2. Забезпечення комфортного середовища для проживання на 

території громади та сприяння розвитку комунальної інфраструктури. 

3. Зменшення витрат на обслуговування техніки  та на оплату праці 

персоналу. 

4. Мінімізація негативних санітарно - епідемічних ризиків та 

покращення стану екології . 

5. Оперативна локалізація аварійних ситуації у системі 

водопостачання, забезпечення населення безперебійною цілодобовою подачею 

води. 

6. Надання населенню та суб’єктам господарювання різних форм 

власності якісних та доступних послуг з очистки об’єктів водовідведення. 
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7. Сталий розвиток комунального підприємства «Деражнянська ЖЕК 

№1», забезпечення його прибуткової діяльності. 

8. Створення додаткових робочих місць. 

9. Збільшення надходжень до бюджету селища від комунального 

підприємства (податок на доходи). 

10. Забезпечення належної безпеки руху на дорогах селища, зниження 

ризиків дорожньо – транспортних пригод. 

11. Підвищення інвестиційної привабливості громади. 

 

Зацікавлені сторони: 

Зацікавлені сторони, які мають високий вплив на проект і високу 

важливість: 

Деражнянська міська рада – ініціатор, здійснює фінансування з бюджету 

громади, управління ним. 

Мешканці громади – цільова група. 

Зацікавлені сторони, які мають високу важливість для проекту, але 

низький вплив: 

Населення Деражнянської МТГ, комунальне підприємство 

«Деражнянська ЖЕК №1». 

Зацікавлені сторони з високим впливом на проект, але результати на них 

безпосередньо не спрямовані: 

Приватні підприємства – постачальники. 

Завдяки реалізації проекту очікується: 

- соціальний ефект від задоволення першочергових потреб населення, 

ліквідації аварійних ситуацій і створення необхідних умов для функціонування 

всіх галузей господарства; 

- економічний ефект від створення умов для сталого розвитку 

комунального підприємства «Деражнянська ЖЕК №1», забезпечення його 

прибуткової діяльності, економія витрат на обслуговування наявної техніки та 

матеріально-технічних ресурсів, 

- екологічний ефект від запобігання забрудненню довкілля та 

негативному впливу на здоров’я людей,  оперативної ліквідації аварійних 

ситуацій, забезпечення вимог екологічної безпеки. 

В результаті реалізації проекту громада отримає:   

   Безпосередні очікувані результати: 

 створення нових робочих місць; 

 розширення спектру комунальних послуг, що зможе надавати КП 

«Деражнянська ЖЕК №1»; 
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 покращення якості комунальних послуг; 

 збільшення кількості користувачів послуг, в тому числі і у сусідніх 

громадах; 

 економія бюджетних коштів. 

Наслідки: 

 додатковий прибуток для комунальних підприємств та додаткові 

надходження до міського бюджету у вигляді податку на прибуток; 

 покращення санітарного стану навколишнього природного 

середовища громади; 

 створення сприятливих умов для життєдіяльності мешканців; 

 зменшення шкідливого впливу побутових відходів на навколишнє 

природне середовище та здоров’я жителів громади; 

 ремонт існуючих та будівництво нових вулиць, їх утримання, 

влаштування систем водовідведення, ливневої каналізації, забезпечення заходів 

з безпеки руху; 

 створення можливостей для обслуговування водогонів, системи 

водовідведення; 

 забезпечення безперебійної роботи спеціалізованого транспорту; 

 забезпечення стабільного виконання завдань з благоустрою 

територій населених пунктів громади; 

 зменшення кількісті аварійно - небезпечних ситуацій, випадкового 

травмування жителів. 

Довгостроковий ефект: 

 підвищення рівня довіри, поваги і взаємодопомоги між учасниками 

проекту – громадою, місцевою і державною владою, що дасть можливість 

реалізації інших спільних проектів в подальшому; 

 розвиток інфраструктури міста та сіл; 

 зменшення відпливу трудових ресурсів; 

 покращення інвестиційної привабливості громади; 

 підняття екологічної свідомості мешканців. 

 

Вимоги до якості проекту: 
Зміст: придбання спецтехніки для комунальних потреб Деражнянської 

МТГ. 

Час / графік виконання: прийняття на баланс спецтехніки через 12 місяців 

від старту проекту. 

Ресурси: бюджет проекту не повинен перевищувати 8 000,0  тис.грн. 
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Сталість результатів проекту: 

Фінансова сталість 

Фінансово - економічна сталість проекту визначається через отримання 

вигоди від його впровадження, а саме: 

 зменшення витрат комунального підприємства на проведення 

ремонтних робіт; 

 отримання додаткового прибутку комунальним підприємством та 

забезпечення його сталого розвитку; 

 збільшення надходження податків до бюджету від комунального 

підприємтства. 

 

Інстуційна сталість 

Реалізація даного проекту забезпечить реформування та розвиток 

комунального підприємства в Деражнянській МТГ, дозволить розвивати в 

подальшому комунальну інфраструктуру  громади, створить нові робочі місця.  

Крім того, придбання спеціалізованої техніки сприятиме підвищенню 

виробничої ефективності комунального підприємства за рахунок надання 

додаткових послуг придбаною технікою.  

Політична сталість 

Реалізація проекту матиме суттєвий структурний вплив результатів 

проекту на зміцнення політичної тривкості територіальної громади та на 

формування нових суспільних відносин у межах територіальної громади і 

посприяє покращенню соціально-політичного клімату в регіоні та зростанню 

рівня довіри жителів до органів влади. Також реалізація проекту сприятиме 

формуванню громадської свідомості жителів та активізацію їх безпосередньої 

участі у вирішенні питань місцевого значення. 

Реалізація проекту зміцнює імідж та політичне становище влади на всіх 

рівнях, знижує соціальну напругу, а вплив результатів реалізації проекту 

забезпечує вдосконалення стилю та норм управлінської поведінки в структурах 

влади й в громаді, що також приведе до позитивного ефекту. 

Інновація 

Інноваційність способу вирішення проблем проекту полягає в досягненні 

сталих результатів відновлення соціальних об’єктів житлово-комунального 

господарства шляхом концентрації фінансових, матеріальних, інтелектуальних 

ресурсів міста та сіл для забезпечення розробки і реалізації проектів розвитку 

галузі ЖКГ. Реалізація проекту дозволить надавати комунальні послуги якісно 

вищого рівня, налагодження відповідної системи комплексного обслуговування 

громади на засадах самоокупності та екологічності. 



14 

2.6. Інновації проекту 

Інноваційність проекту випливає з: 

його соціальної ефективності від: 

 оновлення та доукомплектування автопарку сучасною спеціальною 

технікою,  використання якої дозволить організувати надання послуг 

населенню та підприємствам, установам, ліквідацію аварійних ситуацій та 

стихійних явищ; 

 надання допомоги  соціально вразливим групам населення 

(учасникам війни, учасникам бойових дій в АТО, внутрішнім переселенцям, 

малозабезпеченим особам та багатодітним сім’ям) по виконанню необхідних 

робіт у домогосподарствах; 

 налагодження партнерських відносин між Деражнянською міською 

радою,  комунальними підприємствами та населенням громади, сусідніми 

громадами; 

його економічної ефективності від: 

 залучення інвестицій у комунальну сферу громади; 

 функціонування комунального підприємства «Деражнянська ЖЕК 

№1» на засадах самоокупності, його сталий розвиток; 

 зменшення витрат на експлуатаційні матеріали та підтримку старої 

техніки в робочому стані. 

його екологічної ефективності від: 

 забезпечення вимог екологічної безпеки, обов’язковості 

додержання екологічних стандартів і нормативів, запобігання забрудненню 

довкілля та негативному впливу на людське здоров’я. 

 

IІІ. БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ 
 

3.1. ЗАГАЛЬНИЙ БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ 

Найменування заходів, що 

здійснюватимуться за проектом 

Загальна 

вартість 

( тис.грн) 

Джерела фінансування,  тис. грн. 

у першому бюджетному 

році 

у наступні бюджетні 

роки 

Державни

й бюджет 

місцевий 

бюджет  

інші 

учасники 

проекту  

Держа

вний 

бюджет 

місцевий 

бюджет 

інші 

учасни

ки 

проект

у 

1.Технічне та кадрове 

оснащення комунального 

підприємства «Деражнянська 

ЖЕК №1» Деражнянської 

міської ради Хмельницької 

області 

8 790,0 7911,0 879,0 - - - - 
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1.1.Створення матеріально-

технічної бази 

комунального 

підприємства 

«Деражнянська ЖЕК №1»  

8 790,0 7 911,0 879,0 -  - - - 

1.2.Організація роботи 

комунального 

підприємства 

«Деражнянська ЖЕК №1» 

з надання комунальних 

послуг  

- - - - - - - 

1.3.Створення нових 

робочих місць 

- - - - - - - 

2. Інформаційне 

супроводження 

       

2.1.Висвітлення проведеної 

роботи в ЗМІ  

 

- - - - - - - 

РАЗОМ: 8 790,0 7 911,0 879,0  - - - - 

 

 

3.2. РОЗКЛАД БЮДЖЕТУ ЗА СТАТТЯМИ ВИДАТКІВ 
ТИС. ГРИВЕНЬ 

Статті видатків Загальна 

сума, 

Тис. грн 

Джерела фінансування, тис. грн.. 

у першому бюджетному році у наступні бюджетні роки 

Державний 

бюджет 

місцевий 

бюджет 

інші 

учасни

ки 

проект

у 

Державни

й бюджет 

місцевий 

бюджет 

інші учасники 

проекту 

1. Видатки 

споживання: 

- - - - - - - 

        

2. Видатки 

розвитку: 

       

Придбання 

обладнання і 

предметів 

довгострокового 

користування 

(3110) 

8 790,0 7 911,0 879,0 - - - - 

        

РАЗОМ: 8 790,0 7 911,0 879,0 - - - - 
 

3.3. ОЧІКУВАНІ ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ 

тис. гривень 

Джерела фінансування 
Сума  

(тис.грн) 

Частка у % від 

загального обсягу 

фінансування 
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проекту 

1. Фінансування з Державного бюджету 7 911,0 90 % 

2. Фінансування з місцевого бюджету 879,0 10 % 

3. Фінансування за рахунок коштів інших 

учасників проекту, у тому числі за рахунок: 

- - 

1) учасників з бюджетного сектору - - 

2) учасників з підприємницького сектору - - 

3) учасників з громадськості  - - 

Загальний обсяг фінансування 8 790,0  100% 

 

 

 

 

Міський  голова                               Андрій КОВПАК 

 


