
1

Велико-

северинівсь

ка сільська 

рада

Програма реформування та розвитку 

житлово-комунального 

підприємства Великосеверинівської 

сільської ради на 2016-2017 роки

Фінансова підтримка на 

виконання статутної 

діяльності (заробітна 

плата)

Субсидія Прог

рама 

ДД

Сільсь

кий 

бюдже

т

Кіровог

радська 

область

01.01.2016 31.12.2017 215 000,00 215 000,00 

2

Верховинсь

ка районна 

державна 

адміністраці

я

Ст. 12 та ст. 16 ЗУ «Про розвиток та 

державну підтримку малого та 

середнього підприємництва в 

Україні» Положення про порядок 

надання фінансово- кредитної 

допомоги суб’єктам малого 

підприємництва затверджене 

рішенням районної ради від 

22.07.2011 року

Програма розвитку

малого

та

середнього 

підприємництва у

Верховинському районі 

на 2017- 2018 роки

Сприяння розвитку 

малого та середнього 

підприємництва та 

створення нових

робочих місць

Допомога для 

розвитку малого та 

середнього підпри-

ємництва

Короткотер-

міновий

безвідсотко-вий 

кредит

Прог

рама 

ДД

Район

ний 

бюдже

т

Івано-

Франкі

вська 

область

22.12.2016 31.12.2018 Непо

відо

млен

а

300 000,00 160 000,00 4 1

3

Тарутинська 

районна 

рада

Рішення райради №386Л/ІІ від 

22.12.2017 р. «Про районний 

бюджет Тарутинського району на 

2018 рік»; (зі змінами, 

затвердженими рішенням сесії 

№430Л/ІІ від

16.02.2018 р.)

Надання

позашкільної

освіти

позашкільними 

закладами освіти, 

заходи із позашкільної 

роботи з дітьми

Залучення та 

забезпечення надання 

належних умов виховання 

дітей в умовах 

позашкільної освіти

Субсидії та

поточні

трансферти

підприємствам

(установам,

організаціям

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Район

ний 

бюдже

т

Одеськ

а 

область

01.01.2018 31.12.2018 Освіта Непо

відо

млен

а

620 000,00 881 600,00 ТКП ДОЗ 

"Буревесник

"

4

Тарутинська 

районна 

рада

Рішення райради №386Л/ІІ від 

22.12.2017 р. «Про районний 

бюджет Тарутинського району на 

2018 рік»

Фінансова підтримка 

засобів масової 

інформації

Підтримка діяльності 

періодичних видань та 

виконання угод щодо

висвітлення інформації 

про діяльність місцевих 

органів влади засобами 

періодичних друкованих 

видань

Субсидії та

поточні

трансферти

підприємствам

(установам,

організаціям

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Район

ний 

бюдже

т

Одеськ

а 

область

01.01.2018 31.12.2018 Засоби 

масової 

інформації

Непо

відо

млен

а

70 000,00 270 000,00 ТРКП 

"Редакція 

газети Знамя 

труда"

5

Маловисківс

ька міська

рада

Рішення сесії міської ради від 

22.12.2016 р. №

446 2Про затвердження Програми 

соціально 

економічного і культурного 

розвитку території

Маловисківської міської ради на 

2017 рік.

Програма соціально-

економічного і 

культурного  розвитку 

території 

Маловисківської 

міської ради на 2017 

рік.Додаток № 6 

«Програма розвитку 

комуналь

ного підприємства 

«Мала

Виска Водоканал»

Забезпечення 

безперебійної

роботи КП

«Мала Виска Водокана»

Внески органів

місцевого 

самоврядування у

статутні фонди

суб’єктів 

господарюва

ння.

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Місце

вий 

бюдже

т

Кіровог

радська 

область

01.01.2017 31.12.2017 Пові

домл

ена

957 325,00 957 325,00

№

Назва 

надавача 

ДД

Правові підстави, на яких 

надається ДД

Назва програми ДД / 

індивіду-альної ДД 
Ціль ДД Вторинна ціль  ДД Форма ДД 

Тип 

ДД: 

прог

рама 

ДД / 

інди

віду-

альн

а ДД

Джере

ло 

фінан

суван-

ня 

Регіон  

Трива-лість 

програ-ми 

ДД / 

індивіду-

альної ДД 

Дата 

початку дії  

Трива-лість 

програ-ми 

ДД / 

індивідуаль

ної ДД  Дата 

закінче-ння 

дії 

Галузь* 

Стат

ус 

захо

ду 

ДД  

Запла-нована 

сума ДД (грн) 

Інформація  від місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування  щодо   наданої  у  2017  році  державної підтримки

                                        Додаток 2

                                        до Річного звіту

Надана  сума 

ДД (грн) у 2017 

році 

Отримувачі ДД 

Номер 

та дата 

рішення 

Комітет

у

С
у

б
'є

к
т
и

 в
е
л

и
к

о
г
о

 

п
ід

п
р

и
єм

н
и

ц
т
в

а

С
у

б
'є

к
т
и

 с
е
р

е
д

н
ь

о
г
о

 

п
ід

п
р

и
єм

н
и

ц
т
в

а
 

Суб'єкти малого 

фізичні 

особи

юридичні 

особи
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6

Маловисківс

ька міська

рада

Рішення сесії міської ради від 

28.04.2017р № 557 «Про

затвердження програми 

відшкодування різниці

між розміром ціни (тарифи

на послугу централізованого

водопостачання та водовідв

едення) населенню по

КП «МалаВискаВодокан

ал» на 2017 рік.

«Програма 

відшкодування різниці 

між розміром ціни 

(тарифи на послугу 

централізованого 

водопостачання та 

водовідведення) 

населенню по КП

«МалаВискаВодоканал» 

на 2017 рік.

Забезпечення 

безперебійної

роботи КП

«Мала Виска Водокана»

Відшкодування 

різниці в тарифах

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Місце

вий 

бюдже

т

Кіровог

радська 

область

28.04.2017 31.12.2017 Пові

домл

ена

368 770,00 368 770,00 

7

Маловисківс

ька міська

рада

Рішення сесії міської ради від 

22.12.2016 р. №446 2Про 

затвердження Програми соціально 

економічного і культурного 

розвитку території

Маловисківської міської ради на 

2017 рік.

Програма соціально-

економічного і 

Культурного розвитку 

територіі 

Маловисківської  

міської ради на 2017

рік. Додаток № 7 

«Програма розвитку у

комунального 

підприємства «Мала 

Виска МКП на 2017 

Експлуатація та 

утримання об’єктів

комунальної власності 

ОТГ, забезпечення  

належного санітарного

стану, благоустрою, 

озеленення та 

обслуговування ліній 

електропередач

нічного вуличного 

освітлення.

100% 

фінансування КП

«МалаВиска 

МКП». 

Підприємство 

зареєстрова но як 

не прибуткова 

організація

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Місце

вий 

бюдже

т

Кіровог

радська 

область

01.01.2017 31.12.2017 Пові

домл

ена

3 832 025,00 3 782 760,00

8

Маловисківс

ька міська

рада

Рішення сесії міської ради від 

22.12.2016 р. №446 Про 

затвердження Програми соціально 

економічного і культурного 

розвитку території

Маловисківської міської ради на 

2017 рік.

Програма соціально-

економічного і 

Культурного розвитку 

територіі 

Маловисківської  

міської ради на 2017

рік. Додаток № 4 

«Програма розвитку у

комунального 

підприємства «Мала 

Виска МКП на 2018

Поліпшення матеріально-

технічної бази ринку, 

оснащення його сучасним 

обладнанням, 

забезпечення населення 

якісними послугами.

Поточні 

трансферти

комунальному 

підприємству

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Місце

вий 

бюдже

т

Кіровог

радська 

область

01.01.2017 31.12.2017 Пові

домл

ена

21 000,00 21 000,00

9

Виконавчий 

комітет 

Вугледарськ

ої міської 

ради

Рішення Вугледарської міської ради 

«Про міський бюджет на 2018 рік» 

від 22.12.2017 № 7/25-8 (зі змінами), 

Рішення Вугледарської міської ради 

від 22.12.2017 № 7/25-31 «Про 

затвердження міської цільової 

програми «Сприяння громадським 

організаціям інвалідів і ветеранів» 

на 2018 рік» (зі-змінами)

Надання фінансової 

підтримки громадським 

організаціям осіб з 

інвалідністю і 

ветеранів, діяльність 

яких має соціальну 

спрямованість

Забезпечення надання 

додаткової соціальної 

допомоги ветеранам війни 

та праці

У грошовій 

формі шляхом 

перерахунку на 

розрахунковий 

рахунок

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Міськ

ий 

бюдже

т

Донець

ка 

область

22.12.2017 31.12.2018 Непо

відо

млен

а

30 000,00 55 400,00 ГО «Союз 

ветеранів 

Афганістану 

(воїнів-

інтернаціона

лістів) 

м.Вугледар»

10

Виконавчий 

комітет 

Вугледарськ

ої міської 

ради

Рішення Вугледарської міської ради 

«Про міський бюджет на 2018 рік» 

від 22.12.2017 № 7/25-8 (зі змінами), 

Рішення Вугледарської міської ради 

від 22.12,2017 № 7/25-31 «Про 

затвердження міської цільової 

програми «Сприяння громадським 

організаціям інвалідів і ветеранів» 

на 2018 рік» (зі змінами)

Падання фінансової 

підтримки громадським 

організаціям осіб з 

інвалідністю і 

ветеранів, діяльність 

яких має соціальну 

спрямованість

Забезпечення надання 

додаткової соціальної 

допомоги ветеранам війни 

та праці

У грошовій 

формі шляхом 

перерахунку на 

розрахунковий 

рахунок

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Міськ

ий 

бюдже

т

Донець

ка 

область

22.12.2017 31.12.2018 Непо

відо

млен

а

10 000,00 0,00 ГО «Союз 

Чорнобиль 

України»
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11

Виконавчий 

комітет 

Вугледарськ

ої міської 

ради

Рішення Вугледарської міської ради 

«Про міський бюджет на 2018 рік» 

від 22.12.2017 № 7/25-8 (зі змінами), 

Рішення Вугледарської міської ради 

від 22.12,2017 № 7/25-31 «Про 

затвердження міської цільової 

програми «Сприяння громадським 

організаціям інвалідів і ветеранів» 

на 2018 рік» (зі змінами)

Надання фінансової 

підтримки громадським 

організаціям осіб з 

інвалідністю і 

ветеранів, діяльність 

яких має соціальну 

спрямованість

Забезпечення надання 

додаткової соціальної 

допомоги ветеранам війни 

та праці

У грошовій 

формі шляхом 

перерахунку на 

розрахунковий 

рахунок

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Міськ

ий 

бюдже

т

Донець

ка 

область

22.12.2017 31.12.2018 Непо

відо

млен

а

30 000,00 0,00  ГО 

Південнодон

баська 

спілка 

ветеранів 

ЛТО

12

Виконавчий 

комітет 

Вугледарськ

ої міської 

ради

Рішення Вугледарської міської ради 

«Про міський бюджет на 2017 рік» 

під 23.12.2016 № 7/11-26 (зі 

змінами),

Надання фінансової 

підтримки громадським 

організаціям осіб з 

інвалідністю і 

ветеранів, діяльність 

яких має соціальну 

спрямованість

Забезпечення надання 

додаткової соціальної 

допомоги ветеранам війни 

та праці

У грошовій 

формі шляхом 

перерахунку на 

розрахунковий 

рахунок

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Міськ

ий 

бюдже

т

Донець

ка 

область

23.12.2016 31.12.2017 Непо

відо

млен

а

20 000,00 Спілка 

шахтарів-

інвалідів 

м.Вугледар

13

Виконавчий 

комітет 

Вугледарськ

ої міської 

ради

Рішення Вугледарської міської ради 

«Про міський бюджет на 2017 рік» 

під 23.12.2016 № 7/11-26 (зі 

змінами),

Надання фінансової 

підтримки громадським 

організаціям осіб з 

інвалідністю і 

ветеранів, діяльність 

яких має соціальну 

спрямованість

Забезпечення надання 

додаткової соціальної 

допомоги ветеранам війни 

та праці

У грошовій 

формі шляхом 

перерахунку на 

розрахунковий 

рахунок

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Міськ

ий 

бюдже

т

Донець

ка 

область

23.12.2016 31.12.2017 Непо

відо

млен

а

10 000,00 ГО «Міська 

організація 

інвалідів 

Ковчег»

14

Виконавчий 

комітет 

Вугледарськ

ої міської 

ради

Рішення Вугледарської міської ради 

«Про міський бюджет на 2018 рік» 

від 22.12.2017 № 7/25-8 (зі змінами), 

Рішення Вугледарської міської рада 

від 26.01.2018 X» 7/26-12 «Про 

затвердження міської цільової 

програми 

Внески до статутного 

капіталу суб’єктів 

господарювання

Фінансова підтримка 

підприємств комунальної 

форми власності

У грошовій 

формі шляхом 

перерахунку на 

розрахунковий 

рахунок

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Міськ

ий 

бюдже

т

Донець

ка 

область

22.12.2017 31.12.2018 Непо

відо

млен

а

379 000,00 251 000,00 КП 

"керуюча 

компанія з 

ЖКП" КП 

«Водоканал» 

Вугледарськ

ої міської 

ради

15

Виконавчий 

комітет 

Вугледарськ

ої міської 

ради

Рішення Вугледарської міської ради 

«Про міський бюджет на 2018 рік» 

від 22,12.2017 №7/25-8 (зі змінами), 

Рішення Вугледарської міської ради 

від 26.01.2018 № 7/26-15 «Про 

затвердження міської цільової 

програми «Збільшення статутного 

капіталу" комунального 

підприємства «Водоканал» 

Вугледарської міської ради (зі

змінами)

Внески до статутного 

капіталу суб’єктів 

господарювання

Фінансова підтримка 

підприємств комунальної 

форми власності

У грошовій 

формі шляхом 

перерахунку на 

розрахунковий 

рахунок

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Міськ

ий 

бюдже

т

Донець

ка 

область

22.12.2017 31.12.2018 Непо

відо

млен

а

35 000,00 1 105 200,00 КП 

«Водоканал» 

Вугледарськ

ої міської 

ради

16

Виконавчий 

комітет 

Вугледарськ

ої міської 

ради

Рішення Вугледарської міської ради 

«Про міський бюджетна2017 рік» 

від23.12.2016№ 7/11-26 (зі змінами), 

Рішення Вугледарської міської ради 

від 18.08.2017 №7/19-6 «Про 

затвердження міської цільової 

програми «Збільшення статутного 

капіталу комунального підприємства 

«Благоустрій» Вугледарської міської 

ради на 2017рік"

Внески до статутного 

капіталу суб’єктів 

господарювання

Фінансова підтримка 

підприємств комунальної 

форми власності

У грошовій 

формі шляхом 

перерахунку на 

розрахунковий 

рахунок

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Міськ

ий 

бюдже

т

Донець

ка 

область

18.08.2017 31.12.2017 Непо

відо

млен

а

0,00 42 000,00 КП 

«Благоустрій 

Вугледарськ

ої міської 

ради
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17

Управління 

житлово-

комунальног

о 

господарств

а

Сєвєродоне

цької 

міської ради

Рішення сесії Севєродонецької 

міської ради від

07.04.2017  №1249 із змінами

внесеними рішенням від

22.12.2017  №2104

Міська цільова 

програма "Фінансова

підтримка комунальних 

підприємств,

що підпорядковані 

Сєвєродонецькій 

міській раді" на 2017 

рік

Сприяння окремим видам 

господарської діяльності

Забезпечення 

стабільної роботи 

комунальних 

підприємств житлово- 

комуналього 

господарства

Дотація Індив

ідуал

ьна 

ДД

Місце

вий 

бюдже

т

Лугансь

ка 

область

07.04.2017 31.12.2017 Житлово-

комунальн

е 

господарс

тво

Непо

відо

млен

а

13 000 000,00 11 813 929,00 КП 

"Житлосерві

с "Світанок"

18

Управління 

житлово-

комунальног

о 

господарств

а

Сєвєродоне

цької 

міської ради

Рішення сесії Севєродонецької 

міської ради від

07.04.2017  №1249 із змінами

внесеними рішенням від

22.12.2017  №2104

Міська цільова 

програма "Фінансова

підтримка комунальних 

підприємств,

що підпорядковані 

Сєвєродонецькій 

міській раді" на 2017 

рік

Сприяння окремим видам 

господарської діяльності

Забезпечення 

стабільної роботи 

комунальних 

підприємств житлово- 

комунального 

господарства

Дотація Індив

ідуал

ьна 

ДД

Місце

вий 

бюдже

т

Лугансь

ка 

область

07.04.2017 31.12.2017 Житлово-

комунальн

е 

господарс

тво

Непо

відо

млен

а

6 000 000,00 4 937 804,00 КП 

Сєвєродонец

ькемуналсер

віс

19

Управління 

житлово-

комунальног

о 

господарств

а

Сєвєродоне

цької 

міської ради

Рішення сесії Севєродонецької 

міської ради від

07.04.2017  №1249 із змінами

внесеними рішенням від

22.12.2017  №2104

Міська цільова 

програма "Фінансова

підтримка комунальних 

підприємств,

що підпорядковані 

Сєвєродонецькій 

міській раді" на 2017 

рік

Сприяння окремим видам 

господарської діяльності

Забезпечення 

стабільної роботи 

комунальних 

підприємств житлово- 

комунального 

господарства

Дотація Індив

ідуал

ьна 

ДД

Місце

вий 

бюдже

т

Лугансь

ка 

область

07.04.2017 31.12.2017 Житлово-

комунальн

е 

господарс

тво

Непо

відо

млен

а

5 100 000,00 3 487 870,00 КП 

"Сєвєродоне

цьк- ліфт"

20

Управління 

житлово-

комунальног

о 

господарств

а

Сєвєродоне

цької 

міської ради

Рішення сесії Севєродонецької 

міської ради від

07.04.2017  №1249 із змінами

внесеними рішенням від

22.12.2017  №2104

Міська цільова 

програма "Фінансова

підтримка комунальних 

підприємств,

що підпорядковані 

Сєвєродонецькій 

міській раді" на 2017 

рік

Сприяння окремим видам 

господарської діяльності

Забезпечення 

стабільної роботи 

комунальних 

підприємств житлово- 

комунального 

господарства

Дотація Індив

ідуал

ьна 

ДД

Місце

вий 

бюдже

т

Лугансь

ка 

область

07.04.2017 31.12.2017 Житлово-

комунальн

е 

господарс

тво

Непо

відо

млен

а

10 334 613,00 10 334 614,00 КП 

"Сєвєродоне

цьк- 

теплокомуне

нерго"

21

Управління 

житлово-

комунальног

о 

господарств

а

Сєвєродоне

цької 

міської ради

Рішення сесії Севєродонецької 

міської ради від

07.04.2017  №1249 із змінами

внесеними рішенням від

22.12.2017  №2104

Міська цільова 

програма "Фінансова

підтримка комунальних 

підприємств,

що підпорядковані 

Сєвєродонецькій 

міській раді" на 2017 

рік

Сприяння окремим видам 

господарської діяльності

Забезпечення 

стабільної роботи 

комунальних 

підприємств житлово- 

комунального 

господарства

Дотація Індив

ідуал

ьна 

ДД

Місце

вий 

бюдже

т

Лугансь

ка 

область

07.04.2017 31.12.2017 Житлово-

комунальн

е 

господарс

тво

Непо

відо

млен

а

15 500 000,00 15 500 000,00 КП 

"Сєвєродоне

цьке 

тролейбусне 

управління

22

Управління 

житлово-

комунальног

о 

господарств

а

Сєвєродоне

цької 

міської ради

Рішення сесії Севєродонецької 

міської ради від

07.04.2017  №1249 із змінами

внесеними рішенням від

22.12.2017  №2104

Міська цільова 

програма "Фінансова

підтримка комунальних 

підприємств,

що підпорядковані 

Сєвєродонецькій 

міській раді" на 2017 

рік

Сприяння окремим видам 

господарської діяльності

Забезпечення 

стабільної роботи 

комунальних 

підприємств житлово- 

комунального 

господарства

Дотація Індив

ідуал

ьна 

ДД

Місце

вий 

бюдже

т

Лугансь

ка 

область

07.04.2017 31.12.2017 Житлово-

комунальн

е 

господарс

тво

Непо

відо

млен

а

102 480,00 98 182,00 КП 

"Житлосерві

с Промінь"
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23

Управління 

житлово-

комунальног

о 

господарств

а

Сєвєродоне

цької 

міської ради

Рішення сесії Севєродонецької 

міської ради від

07.04.2017  №1249 із змінами

внесеними рішенням від

22.12.2017  №2104

Міська цільова 

програма "Фінансова

підтримка комунальних 

підприємств,

що підпорядковані 

Сєвєродонецькій 

міській раді" на 2017 

рік

Сприяння окремим видам 

господарської діяльності

Забезпеч ення 

стабільної роботи 

комуналь них 

підприєм ств 

житлово- комуналь 

ного господарс тва

Дотація Індив

ідуал

ьна 

ДД

Місце

вий 

бюдже

т

Лугансь

ка 

область

07.04.2017 31.12.2017 Житлово-

комунальн

е 

господарс

тво

Непо

відо

млен

а

136 180,00 136 180,00 КП 

"Житлосерві

с "Ритм"

24

Управління 

житлово-

комунальног

о 

господарств

а

Сєвєродоне

цької 

міської ради

Рішення сесії Севєродонецької 

міської ради від

07.04.2017  №1249 із змінами

внесеними рішенням від

22.12.2017  №2104

Міська цільова 

програма "Фінансова

підтримка комунальних 

підприємств,

що підпорядковані 

Сєвєродонецькій 

міській раді" на 2017 

рік

Сприяння окремим видам 

господарської діяльності

Забезпеч ення 

стабільної роботи 

комуналь них 

підприєм ств 

житлово- комуналь 

ного господарс тва

Дотація Індив

ідуал

ьна 

ДД

Місце

вий 

бюдже

т

Лугансь

ка 

область

07.04.2017 31.12.2017 Житлово-

комунальн

е 

господарс

тво

Непо

відо

млен

а

58 560,00 21 186,00 КП 

"Житлосерві

с Добробут"

25

Управління 

житлово-

комунальног

о 

господарств

а

Сєвєродоне

цької 

міської ради

Рішення сесії Севєродонецької 

міської ради від

07.04.2017  №1249 із змінами

внесеними рішенням від

22.12.2017  №2104

Міська цільова 

програма "Фінансова

підтримка комунальних 

підприємств,

що підпорядковані 

Сєвєродонецькій 

міській раді" на 2017 

рік

Сприяння окремим видам 

господарської діяльності

Забезпеч ення 

стабільної роботи 

комуналь них 

підприєм ств 

житлово- комуналь 

ного господарс тва

Дотація Індив

ідуал

ьна 

ДД

Місце

вий 

бюдже

т

Лугансь

ка 

область

07.04.2017 31.12.2017 Житлово-

комунальн

е 

господарс

тво

Непо

відо

млен

а

146 412,00 146 412,00 КП 

"Житлосерві

с Евріка"

26

Управління 

житлово-

комунальног

о 

господарств

а

Сєвєродоне

цької 

міської ради

Рішення сесії Севєродонецької 

міської ради від

07.04.2017  №1249 із змінами

внесеними рішенням від

22.12.2017  №2104

Міська цільова 

програма "Фінансова

підтримка комунальних 

підприємств,

що підпорядковані 

Сєвєродонецькій 

міській раді" на 2017 

рік

Сприяння окремим видам 

господарської діяльності

Забезпечення 

стабільної роботи 

комунальних 

підприємств житлово- 

комунального 

господарства

Дотація Індив

ідуал

ьна 

ДД

Місце

вий 

бюдже

т

Лугансь

ка 

область

07.04.2017 31.12.2017 Житлово-

комунальн

е 

господарс

тво

Непо

відо

млен

а

163 886,00 163 886,00 КП 

"Житлосерві

с Злагода"

27

Управління 

житлово-

комунальног

о 

господарств

а

Сєвєродоне

цької 

міської ради

Рішення сесії Севєродонецької 

міської ради від

07.04.2017  №1249 із змінами

внесеними рішенням від

22.12.2017  №2104

Міська цільова 

програма "Фінансова

підтримка комунальних 

підприємств,

що підпорядковані 

Сєвєродонецькій 

міській раді" на 2017 

рік

Сприяння окремим видам 

господарської діяльності

Забезпечення 

стабільної роботи 

комунальних 

підприємств житлово- 

комунального 

господарства

Дотація Індив

ідуал

ьна 

ДД

Місце

вий 

бюдже

т

Лугансь

ка 

область

07.04.2017 31.12.2017 Житлово-

комунальн

е 

господарс

тво

Непо

відо

млен

а

303 737,00 303 737,00 КП 

"Сєвєродоне

цьке 

підприємств

о садово- 

паркового 

господарств

а та 

благоустрою

"

28

Управління 

житлово-

комунальног

о 

господарств

а

Сєвєродоне

цької 

міської ради

Рішення сесії Севєродонецької 

міської ради від

07.04.2017  №1249 із змінами

внесеними рішенням від

22.12.2017  №2104

Міська цільова 

програма "Фінансова

підтримка комунальних 

підприємств,

що підпорядковані 

Сєвєродонецькій 

міській раді" на 2017 

рік

Сприяння окремим видам 

господарської діяльності

Забезпечення 

стабільної роботи 

комунальних 

підприємств житлово- 

комунального 

господарства

Дотація Індив

ідуал

ьна 

ДД

Місце

вий 

бюдже

т

Лугансь

ка 

область

07.04.2017 31.12.2017 Житлово-

комунальн

е 

господарс

тво

Непо

відо

млен

а

2 200 000,00 2 199 968,00 КП "Єдина 

аварійна 

диспетчерсь

ка служба 

м.Сєвєродон

ецька
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29

Управління 

житлово-

комунальног

о 

господарств

а

Сєвєродоне

цької 

міської ради

Рішення сесії Севєродонецької 

міської ради від

07.04.2017  №1249 із змінами

внесеними рішенням від

22.12.2017  №2104

Міська цільова 

програма "Фінансова

підтримка комунальних 

підприємств,

що підпорядковані 

Сєвєродонецькій 

міській раді" на 2017 

рік

Сприяння окремим видам 

господарської діяльності

Забезпечення 

стабільної роботи 

комунальних 

підприємств житлово- 

комунального 

господарства

Дотація Індив

ідуал

ьна 

ДД

Місце

вий 

бюдже

т

Лугансь

ка 

область

07.04.2017 31.12.2017 Житлово-

комунальн

е 

господарс

тво

Непо

відо

млен

а

1 100 000,00 0,00 КП "Єдиний 

розрахунков

ий центр 

м.Сєвєродон

ецька

30

Управління 

житлово-

комунальног

о 

господарств

а

Сєвєродоне

цької 

міської ради

Рішення сесії Севєродонецької 

міської ради від

07.04.2017  №1249 із змінами

внесеними рішенням від

22.12.2017  №2104

Міська цільова 

програма "Фінансова

підтримка комунальних 

підприємств,

що підпорядковані 

Сєвєродонецькій 

міській раді" на 2017 

рік

Сприяння окремим видам 

господарської діяльності

Забезпечення 

стабільної роботи 

комунальних 

підприємств житлово- 

комунального 

господарства

Дотація Індив

ідуал

ьна 

ДД

Місце

вий 

бюдже

т

Лугансь

ка 

область

07.04.2017 31.12.2017 Житлово-

комунальн

е 

господарс

тво

Непо

відо

млен

а

24 400,00 24 400,00 КП 

"Сєвєродоне

цькі теплові 

мережі"

31

Сєвєродоне

цька міська 

рада

Рішення сесії Сєверодонецької 

міської ради від 26.01.2017 №1108

Програма фінансової 

підтримки ПрАТ 

"Сєвєродонецька міська 

друкарня" на 2017 рік

Забезпечення своєчасного 

виконання підприємством 

зобов’язання по виплаті 

заробітної плати та 

оновлення матеріально- 

технічної бази

Фінансова 

підтримка

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Місце

вий 

бюдже

т

Лугансь

ка 

область

26.01.2017 31.12.2017 Друкуванн

я газет, 

виробниц 

тво 

паперових 

канцелярс

ьких

виробів, 

надання

інших

поліграфіч

них

послуг

Непо

відо

млен

а

312 000,00 192 000,00 ПрАТ 

"Сєвєродоне

цька міська 

друкарня"

32

Сєвєродоне

цька міська 

рада

Рішення сесії Сєверодонецької 

міської ради від

26.01.2017  №1050,

рішення сесії Сєверодонецької 

міської ради від

13.11.2017  №1726

Міська програма 

сприяння розвитку 

діяльності 

комунального 

підприємства "Комбінат 

шкільного харчування" 

Сєверодонецької 

міської ради на 2017 рік

Збереження здоров’я 

учнів міста шляхом 

забезпечення всіх 

школярів раціональним, 

якісним та безпечним 

харчуванням, сприяння 

розвитку та підтримка 

підприємства

Субсидії та 

поточні

трансферти. 

Капітальні

трансферти.

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Місце

вий 

бюдже

т

Лугансь

ка 

область

26.01.2017 31.12.2017 Постачанн

я інших 

готових

страв

Непо

відо

млен

а

3 117 000,00 2 715 843,00 КП 

"Комбінат 

шкільного 

харчування" 

Сєвєродонец

ької міської 

ради

33

Відділ 

освіти 

Сєвєродоне

цької 

міської

ради

Рішення Сєвєродонецької міської 

ради від 21 липня 2016 року № 487

Міська цільова 

комплексна програма 

«Освіта 

Сєвєродонецьк» на 

2016- 2017 роки.

З метою здешевлення 

вартості харчування 

відділ освіти надає КП 

"Комбінат шкільного 

харчування" 

Сєвєродонецької міської 

ради приміщення 

шкільних їдалень на 

безоплатній основі. Ці 

пільги розповсюджують 

ся тільки на продукцію та 

послуги, що їдальня надає 

учням, викладацькому та

обслуговуючому

персоналу

школи.

Надано у безоплат не

користува

ння

нежилі

приміщен

ня

харчобло ків СЗШ № 

1, 4, 5, б, 7, 8,10, 11, 

12,13, 14, 15,16, 17, 

18, 20, НВК 

«Гармоні я», 

Борівсько го НВК 

для організаці ї

харчуван ня учнів 

шкіл

Надано у 

безоплатну

оренду нежилі 

приміщення 

об'єкта 

господарювання

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Міськ

ий 

бюдже

т

Лугансь

ка 

область

21.07.2016 31.12.2017 Освіта Непо

відо

млен

а

КП 

"Комбінат 

шкільного 

харчування" 

Сєвєродонец

ької міської 

ради
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34

Сєвєродоне

цька міська 

рада

Ст. 12, ст. 266 Податкового Кодексу 

України від 02.12.2010 № 2755-УІ, 

ст. 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядуван ня в Україні», 

Постанова КМУ від 24.05.2017 

№483 «Про затвердження форм 

типових рішень про встановлення 

ставок та пільг із сплати земельного 

податку та податку на нерухоме 

майно, відмінне від земельної 

ділянки»

Положення про податок 

на нерухоме майно, 

відмінне від земельної 

ділянки, на території 

Сєверодонецької 

міської ради

Сприяння соціально- 

економічному розвитку 

регіонів

Зниження навантаж 

ення на платників 

податку на нерухоме 

майно

Зменшення 

ставки податку

Прог

рама 

ДД

Місце

вий 

бюдже

т

Лугансь

ка 

область

01.01.2017 Непо

відо

млен

а

10 907 485,00 10 907 485,00

35

Сєвєродоне

цька міська 

рада

Рішення 24 чергової сесії 

Сєвєродонецької міської ради від 

26.01.2017 №1094 "Про 

затвердження міської комплексної 

цільової Програми підтримки 

комунального підприємства 

"Редакція міської суспільно- 

політичної газети "Сєвєродонецькі 

вісті" на 2017 рік"

Міська комплексна 

цільова Програма 

підтримки 

комунального 

підприємства "Редакція 

міської суспільно- 

політичної газети 

"Сєвєродонецькі вісті" 

на 2017 рік

Надання фінансової 

підтримки

засоновником - 

Сєвєродонецької міської 

радою- МКП "Редакція 

суспільно- політичної 

газети "Сєвєродонецькі 

вісті" згідно Закону 

України "Про державну 

підтримку засобів масової 

інформаціїта соціальний 

захист журналістів"

Поточні 

трансферти

комунальному 

підприємству

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Місце

вий 

бюдже

т

Лугансь

ка 

область

26.01.2017 31.12.2017 Видання 

журналів і 

періодичн

их видань

Непо

відо

млен

а

765 100,00 765 100,00 Міське 

комунальне 

підприємств

о "Редакція 

міської 

суспільно- 

політичної 

газети 

"Сєвєродоне

цькі вісті

36

Сєвєродоне

цька міська 

рада

Рішення 27 чергової сесії 

Сєвєродонець кої міської ради від 

07.04.2017 №1355 "Про надання 

пільг по сплаті земельного податку 

на 2017 рік на території м. 

Сєвєродонецька"

Про надання пільг зі 

сплати земельного 

податку, на 2017 рік, 

щодо земель, які зайняті 

житловим фондом 

(житлові будинки)

Сприяння соціально- 

економічному розвитку 

регіонів, рівень життя в 

яких є низьким або рівень 

безробіття є високим

Надання 

податкових пільг 

зі сплати 

земельного 

податку, згідно 

пункту 284.1 

статті 284 

Податкового 

кодексу України

Прог

рама 

ДД

Місце

вий 

бюдже

т

Лугансь

ка 

область

01.05.2017 31.12.2017 житловий 

фонд

Непо

відо

млен

а

212 435,00 212 435,00 КП 

"ЖИТЛОСЕ

РВІС 

"ДОБРОБУТ

",

КП 

"ЖИТЛОСЕ

РВІС 

"ЕВРІКА",

КП 

"ЖИТЛОСЕ

РВІС 

"ЗЛАГОДА"

,

КП 

"ЖИТЛОСЕ

РВІС 

"РИТМ", КП 

"ЖИТЛОСЕ

РВІС 

"СВІТАНОК

",

КП 

"ЖИТЛОСЕ

РВІС 

"ПРОМІНЬ"



8 Продовження додатка 2

37

Вінницька 

районна 

державна 

адміністраці

я

Рішення 20 сесії Віницької районної 

ради 7 скликання № 395 від 

27.12.2016 року

Програма фінансової 

підтримки Комунальної 

організації (установи, 

закладу) "Редакція 

Віницької регіональної 

газети "Подільська 

зоря" Віницької 

районної ради на 2017-

2018 роки

Своєчасне доведення 

донаселення через газету 

законів України, актів 

Президента України, 

постанов та рішень 

Кабінету Міністрів 

України з внутрішньої та 

зовнішньої політики, 

рішень районної ради, 

органів виконавчої влади 

та місцевого 

самоврядування; участь у 

формуванні, реалізації 

програм інвестиційної 

політики, що 

спрямовуються на 

розвиток і зміцнення 

місцевого друкованого 

органу

Забезпечення 

стабільності та 

збільшення тиражу й 

поліпшення якості 

газети "Подільська 

зоря"

Фінансова 

підтримка 

(дотація) на 

покриття збитків

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Місце

вий 

бюдже

т

Вінниц

ька 

область

27.12.2016 31.12.2018 Видання 

газет

Непо

відо

млен

а

1 020 000,00 464 000,00 Комунальна 

організація 

(установа, 

заклад) 

"Редакція 

Віницької 

регіональної 

газети 

"Подільська 

зоря" 

Віницької 

районної 

ради"

38

Управління 

праці та 

соціального 

захисту 

населення 

Літинської 

районної 

державної 

адміністраці

ї

Рішення 13 сесії 7 скликання 

Літинської районної ради від 

22.03.2017 року № 220

Про районну Програму 

відшкодування коштів 

за пільговий проїзд 

окремих категорій 

громадян 

автомобільним 

транспортом на 

приміських маршрутах 

Літинського району на 

2017 рік

Відшкодування 

компенсаційних виплат 

перевізникам, які 

здійснюють пільгові 

перевезення окремих 

категорій громадян 

автомобільним 

транспортом на 

приміських маршрутах 

загального користування 

Відшкодування 

коштів за 

пільговий проїзд

Прог

рама 

ДД

Місце

вий 

бюдже

т

Вінниц

ька 

область

02.08.2017 31.12.2017 Транспорт Непо

відо

млен

а

500 000,00 331 300,00 3 3

39

УЖК та КВ 

Хмільницьк

ої міської 

ради

Міська цільова програма 

збереження та використання об'єктів  

культурної спадщини у місті 

Хмільнику на 2016-2020 роки, 

затверджена рішенням 3 сесії 

міської ради 7 скликання від 

04.12.2015р. №42;                           

Проект рішення "Про внесення змін 

до програми збереження та 

використання об'єктів культурної 

спадщини в м. Хмільнику на 2016-

2020 роки; 

Міська цільова 

програма збереження та 

використання об'єктів 

культурної спадщини в 

м. Хмільнику на 2016-

2020 роки, затверджена 

рішенням 3 сесії міської 

ради 7 скликання від 

04.12.2015р. №42

підтримка та збереження 

національної культурної 

спадщини

Забезпечення умов 

збереження 

історичної забудови 

міста Хмільника, 

пам'яток архітектури 

та містобудування

Субсидія Індив

ідуал

ьна 

ДД

Міськ

ий 

бюдже

т

Вінниц

ька 

область

01.01.2016 31.12.2020 81. 

Комплекс

не 

обслугову

вання 

об'єктів 

Пові

домл

ена

22 428,00 20 747 786,21 КП 

"Хміль

никко

мунсер

віс"

рішення 

очікуєтьс

я

40

УЖК та КВ 

Хмільницьк

ої міської 

ради

Програма розвитку житлово-

комунального господарства та 

благоустрою міста Хмільника на 

2018, затверджена рішенням 45 сесії 

міської ради 7 скликання від 

08.12.2017 року № 1254;                           

проект рішення міської ради "Про 

внесення змін до міської Програми 

розвитку житлово-комунального 

господарства та благоустрою міста 

Хмільника на 2018 рік, затвердженої 

рішенням 45 сесії міської ради 7 

скликання від 08.12.2017 року 

№1254 (зі змінами)"                            

Програма розвитку 

житлово-комунального 

господарства та 

благоустрою міста 

Хмільника на 2018, 

затверджена рішенням 

45 сесії міської ради 7 

скликання від 

08.12.2017 року № 1254

Сприяння окремим видам 

господарської діяльності

забезпечення 

населення житлово-

комунальними 

послугами 

належного рівня та 

якості відповідно до 

національних 

стандартів

Субсидія Індив

ідуал

ьна 

ДД

Міськ

ий 

бюдже

т

Вінниц

ька 

область

01.01.2018 31.12.2018 81. 

Комплекс

не 

обслугову

вання 

об'єктів 

Пові

домл

ена

2 018,05 КП 

"Хміль

никко

мунсер

віс"

КП 

"Хмільницьк

а ЖЕК"

рішення 

очікуєтьс

я
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41

УЖК та КВ 

Хмільницьк

ої міської 

ради

Рішенням 45 сесії міської ради 7 

скликання від 08.12.2017 року 

№1256 "Про затвердження 

Програми утримання дорожнього 

господарства міста Хмільника на 

2018-2020 роки"

Програма утримання 

дорожнього 

господарства міста 

Хмільника на 2018-

2020 роки

Сприяння окремим видам 

господарської діяльності

привести в належний 

стан автомобільні 

дороги, мости, 

підвищити безпеку 

руху шляхом 

встановлення 

відповідних 

дорожніх знаків, 

очистити зливову 

каналізацію та 

зменшити кількість 

перевезення через 

територію міста 

великовантажних 

автомобілів, які 

руйнують 

асфальтобетонне 

покриття

Субсидія Індив

ідуал

ьна 

ДД

Міськ

ий 

бюдже

т

Вінниц

ька 

область

01.01.2018 31.12.2020 81. 

Комплекс

не 

обслугову

вання 

об'єктів 

Пові

домл

ена

77 929,62 20 747 786,21 КП 

"Хміль

никко

мунсер

віс"

рішення 

очікуєтьс

я

42

УЖК та КВ 

Хмільницьк

ої міської 

ради

Рішенням 46 сесії міської ради 7 

скликання від 22.12.2017 року 

№1267 "Про внесення змін та 

доповнень до міської цільової 

програми регулювання земельних 

відносин та управління 

комунальною власністю у місті 

Хмільнику на 2017-2020 роки (зі 

змінами)"      Проекти рішень про 

внесення змін та доповнень до 

міської цільової програми 

регулювання земельних відносин та 

управління комунальною власністю 

у місті Хмільнику на 2017-2020 роки 

(зі змінами)"  - 2 шт.

Міська цільова 

програма регулювання 

земельних відносин та 

управління 

комунальною власністю 

у місті Хмільнику на 

2017-2020 роки (зі 

змінами)

Сприяння окремим видам 

господарської діяльності

забезпечення 

повноти обліку 

земель; підвищення 

ефективності роботи 

комунальних 

підприємств

Субсидія, 

Збільшення 

державної частки 

в статутному 

капіталі суб'єктів 

господарювання

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Міськ

ий 

бюдже

т

Вінниц

ька 

область

01.01.2017 31.12.2020 36 (КП 

"Хмільник

водоканал

"), 81 (КП 

"Хмільниц

ька ЖЕК",  

КП 

"Хмільник

комунсерв

іс"

Пові

домл

ена

6 582,00 КП 

"Хміль

никко

мунсер

віс", 

КП 

"Хміль

никвод

оканал

"

КП 

"Хмільницьк

а ЖЕК"

рішення 

очікуєтьс

я

43

УЖК та КВ 

Хмільницьк

ої міської 

ради

Комплексна програма захисту 

населення і територій м.Хмільника у 

разі загрози та виникнення 

надзвичайних ситуацій за 2016-2018 

роки, затверджена рішенням 3 сесії 

міської ради 7 скликання від 4 

грудня  2015 року №36 (зі змінами) 

Комплексна програма 

захисту населення і 

територій м.Хмільника 

у разі загрози та 

виникнення 

надзвичайних ситуацій 

за 2016-2018 роки, 

затверджена рішенням 

3 сесії міської ради 7 

скликання від 4 грудня  

2015 року №36 (зі 

змінами) 

Сприяння окремим видам 

господарської діяльності

створення належних 

умов безпечної 

життєдіяльності 

населення міста

Субсидія Індив

ідуал

ьна 

ДД

Міськ

ий 

бюдже

т

Вінниц

ька 

область

01.01.2016 31.12.2018 81. 

Комплекс

не 

обслугову

вання 

об'єктів 

Пові

домл

ена

195 000,00 156 909,00 КП 

"Хмільницьк

а ЖЕК"

рішення 

очікуєтьс

я

44

УЖК та КВ 

Хмільницьк

ої міської 

ради

Міська цільова програма 

розроблення містобудівної і 

проектної документації та ведення 

містобудівного кадастру у м. 

Хмільнику на 2017-2020 роки, 

затверджена рішенням 28 сесії 

міської ради 7 скликання від 26 

грудня 2016 р. №647

Міська цільова 

програма розроблення 

містобудівної і 

проектної документації 

та ведення 

містобудівного 

кадастру у м. Хмільнику 

на 2017-2020 роки, 

затверджена рішенням 

28 сесії міської ради 7 

скликання від 26 грудня 

2016 р. №647

Сприяння окремим видам 

господарської діяльності

реалізація проектних 

рішень генерального 

плану міста, 

заохочення 

інвестицій в 

курортну, виробничу 

та будівельну галузь

Субсидія Індив

ідуал

ьна 

ДД

Міськ

ий 

бюдже

т

Вінниц

ька 

область

01.01.2017 31.12.2020 81. 

Комплекс

не 

обслугову

вання 

об'єктів 

Пові

домл

ена

365 000,00 20 747 786,21 КП 

"Хміль

никко

мунсер

віс"
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45

УЖК та КВ 

Хмільницьк

ої міської 

ради

Рішенням 45 сесії міської ради 7 

скликання від 08.12.2017р. № 1252 

"Про внесення змін до Програми 

забезпечення  населення міста 

якісною питною водою  на 2013-

2020 роки, затвердженої рішенням 

34 сесії міської ради 6 скликання від 

21.12.2012 року №979 (зі змінами)

Програма забезпечення 

населення міста 

якісною питною водою  

на 2013-2020 роки, 

затвердженої рішенням 

34 сесії міської ради 6 

скликання від 

21.12.2012 року №979 

(зі змінами)

Сприяння окремим видам 

господарської діяльності

забезпечення 

надання якісних 

послуг з 

водопостачання та 

водовідведення 

Субсидія Індив

ідуал

ьна 

ДД

Міськ

ий 

бюдже

т

Вінниц

ька 

область

01.01.2013 31.12.2020 36. Забір, 

очищення 

та 

постачанн

я води

Пові

домл

ена

11 585,13 3 499 088,00 КП 

"Хміль

никвод

оканал

"

рішення 

очікуєтьс

я

46

Департамен

т економіки 

Донецької 

облдержадм

іністрації

Регіональна програма розвитку 

малого і середнього підприємництва 

в Донецькій області на 2017-2018 

роки, затверджена розпорядженням 

голови облдержадміністрації, 

керівника обласної військово-

цивільної адміністрації від 

25.08.2017 року №266; 

розпорядження голови Донецької 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово-цивільної 

адміністрації від 05.05.2017 року 

№466 (зареєстроване в Головному 

територіальному управлінні юстиції 

у Донецькій області 05.05.2017 року 

за № 78/2285 "Про порядок 

використання коштів обласного 

бюджету, передбачених на надання 

фінансової підтримки суб'єктам 

малого підприємництва на 

реалізацію проектів";  Програма 

економічного і соціального розвитку 

Донецької області на 2017 рік, 

затверджена розпорядженням 

голови облдержадміністрації, 

керівника обласної військово-

цивільної адміністрації від 

23.02.2017 року №172

Надання фінансової 

підтримки суб'єктам 

малого підприємництва 

на реалізацію проектів

Забезпечення 

сприятливих умов для 

розвитку малого 

підприємництва на 

території Донецької 

області шляхом 

спрощення доступу до 

фінансових ресурсів 

Гранти 

(фінансова 

підтримка 

надається за 

результатами 

конкурсних 

відборів на 

безоплатній та 

безповоротній 

основі) суб'єктам 

малого 

піпідприємництв

а на реалізацію 

проектів

Прог

рама 

ДД

Облас

ний 

бюдже

т

Донець

ка 

область

12.05.2017 Непо

відо

млен

а

140 000 000,00 28 766 638,54 76 19
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47

Департамен

т економіки 

Донецької 

облдержадм

іністрації

Регіональна програма розвитку 

малого і середнього підприємництва 

в Донецькій області на 2017-2018 

роки, затверджена розпорядженням 

голови облдержадміністрації, 

керівника обласної військово-

цивільної адміністрації від 

25.08.2017 року №266; 

розпорядження голови Донецької 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово-цивільної 

адміністрації від 25.04.2017 року 

№409 (зареєстроване в Головному 

територіальному управлінні юстиції 

у Донецькій області 27.04.2017 року 

за № 76/2283 "Про порядок 

використання коштів обласного 

бюджету, передбачених на часткову 

компенсацію відсоткових ставок за 

кредитами, що надаються на 

реалізацію проектів суб'єктів малого 

і середнього підприємництва" (зі 

змінами);  розпорядження голови 

Донецької облдержадміністрації, 

керівника обласної військово-

цивільної адміністрації від 

30.06.2017 року № 737 

(зареєстроване в Головному 

територіальному управлінні юстиції 

у Донецькій області 06.07.2017 року 

за № 121/2328) "Про внесення змін 

до порядку використання коштів 

Часткова компенсація 

відсоткових ставок за 

кредитами, що 

надаються на 

реалізацію проектів 

суб'єктів малого і 

середнього 

підприємництва

Забезпечення 

сприятливих умов для 

розвитку малого і 

середнього 

підприємництва на 

території Донецької 

області шляхом 

здешевлення кредитних 

ресурсів

Часткова 

компенсація (на 

конкурсних 

засадах) 

фактично 

сплачених у 

відповідному 

бюджетному році 

відсоткових 

ставок за 

кредитами, 

залученими 

позичальниками - 

суб'єктами 

малого і 

середнього 

підприємництва 

на реалізацію 

проектів не 

раніше 2015 року

Прог

рама 

ДД

Облас

ний 

бюдже

т

Донець

ка 

область

05.05.2017 Непо

відо

млен

а

10 500 000,00 1 158 347,85 2 2 6

48

Департамен

т економіки 

Донецької 

облдержадм

іністрації

Розпорядження голови Донецької 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово-цивільної 

адміністрації від 22.12.2016 № 

1171"Про обласний бюджет на 2017 

рік" (із змінами), 07.03.2017 № 202 

"Про напрямки (заходи) 

використання у 2017 році коштів 

обласного бюджету, передбачених 

на розвиток підприємницького 

середовища, інвестиційну діяльність 

та розвиток інфраструктури" (із 

змінами),  Програма економічного і 

соціального розвитку Донецької 

області на 2017 рік, затверджена 

розпорядженням голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово-цивільної 

адміністрації від 23.02.2017 року 

№172 (із змінами)

КПКВК 7317500 "Інші 

заходи, пов'язані з 

економічною 

діяльністю" фінансова 

підтримка Установи 

"Донецька агенція 

регіонального 

розвитку"

Фінансове забезпечення 

виконання заходів з 

розвитку інвестиційної 

діяльності та 

інфраструктури

Забезпечення 

фінансової 

підтримки 

Установи 

"Донецька 

агенція 

регіонального 

розвитку"

Прог

рама 

ДД

Облас

ний 

бюдже

т

Донець

ка 

область

07.03.2017 31.12.2017 Непо

відо

млен

а

2 950 000,00 63 440,00 Установа 

"Донецька 

агенція 

регіональног

о розвитку"

49

Мангушська 

районна 

рада

Рішення районної ради від 

23.12.2016 №7/16-203

Програма 

функціонування та 

розвитку редакції 

Мангушської районної 

газети "Сельская новь" 

на 2017 рік

Дотація Індив

ідуал

ьна 

ДД

Район

ний 

бюдже

т

Донець

ка 

область

01.01.2017 31.12.2017 Засоби 

масової 

інформації

Непо

відо

млен

а

150 000,00 150 000,00 1
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50

Миколаївськ

а міська 

рада 

Рішення Миколаївської міської ради 

від 25.12.2016 № 06-II-8 "Про 

міський бюджет на 2017 рік"

Інша діяльність, 

пов'язана з 

експлуатацією об'єктів 

житлово-комунального 

господарства

утримання та ефективна 

експлуатація об'єктів 

житлово-комунального 

господарства

фінансова 

підтримка

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Місце

вий 

бюдже

т

Донець

ка 

область

01.01.2017 31.12.2017 Житлово-

комунальн

е 

господарс

тво

Непо

відо

млен

а

4 447 759,00 4 446 933,00 комуна

льне 

підпри

ємство 

Микол

аївськ

ої 

місько

ї ради 

"Серві

скомун

енерго

"

51

Миколаївськ

а міська 

рада 

Рішення Миколаївської міської ради 

від 25.12.2016 № 06-II-8 "Про 

міський бюджет на 2017 рік"

Забезпечення 

функціонування 

комбінатів комунальних 

підприємств, районних 

виробничих об'єднань 

та інших підприємств, 

установ та організацій 

житлово-комунального 

господарства

утримання та ефективна 

експлуатація об'єктів 

житлово-комунального 

господарства

фінансова 

підтримка

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Місце

вий 

бюдже

т

Донець

ка 

область

01.01.2017 31.12.2017 будівницт

во

Непо

відо

млен

а

473 417,00 473 417,00 комуна

льне 

підпри

ємство 

Микол

аївськ

ої 

місько

ї ради 

"Мико

лаївсь

ке 

УКБ"

52

Очеретинсь

ка селищна 

рада

Розпорядження №3 від 22.02.2017 Індивідуальна державна 

допомога

1) сприяння соціально-

економічному розвитку 

регіонів, рівень життя в 

яких є низьким або рівень 

безробіття є високим; 2) 

сприяння окремим видам 

господарської діяльності

Дотація Індив

ідуал

ьна 

ДД

Місце

вий 

бюдже

т

Донець

ка 

область

23.02.2017 22.03.2017 Комуналь

не 

господарс

тво: - 

водопоста

чання; - 

водовідве

дення

Непо

відо

млен

а

330 000,00 330 000,00 КП 

"ЖВГ" 

Очере

тинськ

ої 

селищ

ної 

ради

53

Очеретинсь

ка селищна 

рада

Рішення №1/89-У1 Індивідуальна державна 

допомога

1) сприяння соціально-

економічному розвитку 

регіонів, рівень життя в 

яких є низьким або рівень 

безробіття є високим; 2) 

сприяння окремим видам 

господарської діяльності

Дотація Індив

ідуал

ьна 

ДД

Місце

вий 

бюдже

т

Донець

ка 

область

01.03.2017 01.04.2017 Комуналь

не 

господарс

тво: - 

водопоста

чання; - 

водовідве

дення

Непо

відо

млен

а

77 800,00 77 800,00 КП 

"ЖВГ" 

Очере

тинськ

ої 

селищ

ної 

ради

54

Очеретинсь

ка селищна 

рада

Розпорядження №15 від 02.06.2017 Індивідуальна державна 

допомога

1) сприяння соціально-

економічному розвитку 

регіонів, рівень життя в 

яких є низьким або рівень 

безробіття є високим; 2) 

сприяння окремим видам 

господарської діяльності

Дотація Індив

ідуал

ьна 

ДД

Місце

вий 

бюдже

т

Донець

ка 

область

02.06.2017 02.07.2017 Комуналь

не 

господарс

тво: - 

водопоста

чання; - 

водовідве

дення

Непо

відо

млен

а

199 466,00 199 466,00 КП 

"ЖВГ" 

Очере

тинськ

ої 

селищ

ної 

ради

55

Очеретинсь

ка селищна 

рада

Рішення № 1/97-У1 від 22.08.2017 Індивідуальна державна 

допомога

1) сприяння соціально-

економічному розвитку 

регіонів, рівень життя в 

яких є низьким або рівень 

безробіття є високим; 2) 

сприяння окремим видам 

господарської діяльності

Дотація Індив

ідуал

ьна 

ДД

Місце

вий 

бюдже

т

Донець

ка 

область

22.08.2017 22.09.2017 Комуналь

не 

господарс

тво: - 

водопоста

чання; - 

водовідве

дення

Непо

відо

млен

а

30 000,00 30 000,00 КП 

"ЖВГ" 

Очере

тинськ

ої 

селищ

ної 

ради
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56

Очеретинсь

ка селищна 

рада

Рішення № 1/89-У1 від 22.09.2017 Індивідуальна державна 

допомога

1) сприяння соціально-

економічному розвитку 

регіонів, рівень життя в 

яких є низьким або рівень 

безробіття є високим; 2) 

сприяння окремим видам 

господарської діяльності

Дотація Індив

ідуал

ьна 

ДД

Місце

вий 

бюдже

т

Донець

ка 

область

22.09.2017 22.10.2017 Комуналь

не 

господарс

тво: - 

водопоста

чання; - 

водовідве

дення

Непо

відо

млен

а

30 000,00 30 000,00 КП 

"ЖВГ" 

Очере

тинськ

ої 

селищ

ної 

ради

57

Очеретинсь

ка селищна 

рада

Рішення №  1/10 1-У1 від 11.12.2017 Індивідуальна державна 

допомога

1) сприяння соціально-

економічному розвитку 

регіонів, рівень життя в 

яких є низьким або рівень 

безробіття є високим; 2) 

сприяння окремим видам 

господарської діяльності

Дотація Індив

ідуал

ьна 

ДД

Місце

вий 

бюдже

т

Донець

ка 

область

11.12.2017 31.12.2017 Комуналь

не 

господарс

тво: - 

водопоста

чання; - 

водовідве

дення

Непо

відо

млен

а

21 490,00 21 490,00 КП 

"ЖВГ" 

Очере

тинськ

ої 

селищ

ної 

ради

58

Первомайсь

ка сільська 

рада

Рішення Первомайської сільської 

ради №685/71-VI від 16.02.2017 

року

Індивідуальна державна 

допомога

Допомога на відновлення 

платоспроможності 

комунального 

підприємства

Надання дотації Індив

ідуал

ьна 

ДД

Місце

вий 

бюдже

т

Донець

ка 

область

16.02.2017 31.12.2017 Комуналь

не 

підприємс

тво, 

водопоста

чання

Непо

відо

млен

а

23 370,00 23 060,82 Комун

альне 

підпри

ємство 

"Спарт

аківсь

ке 

ЖКГ"

59

Первомайсь

ка сільська 

рада

Рішення Первомайської сільської 

ради №689/72-VI від 03.04.2017 

року

Індивідуальна державна 

допомога

Допомога на відновлення 

платоспроможності 

комунального 

підприємства

Надання дотації Індив

ідуал

ьна 

ДД

Місце

вий 

бюдже

т

Донець

ка 

область

03.04.2017 31.12.2017 Комуналь

не 

підприємс

тво, 

водопоста

чання

Непо

відо

млен

а

15 000,00 15 000,00 Комун

альне 

підпри

ємство 

"Спарт

аківсь

ке 

ЖКГ"

60

Первомайсь

ка сільська 

рада

Рішення Первомайської сільської 

ради №699/74-VI від 20.06.2017 

року

Індивідуальна державна 

допомога

Допомога на відновлення 

платоспроможності 

комунального 

підприємства

Надання дотації Індив

ідуал

ьна 

ДД

Місце

вий 

бюдже

т

Донець

ка 

область

20.06.2017 31.12.2017 Комуналь

не 

підприємс

тво, 

водопоста

чання

Непо

відо

млен

а

40 000,00 40 000,00 Комун

альне 

підпри

ємство 

"Спарт

аківсь

ке 

ЖКГ"

61

Первомайсь

ка сільська 

рада

Рішення Первомайської сільської 

ради №709/76-VI від 19.07.2017 

року

Індивідуальна державна 

допомога

Допомога на відновлення 

платоспроможності 

комунального 

підприємства

Надання дотації Індив

ідуал

ьна 

ДД

Місце

вий 

бюдже

т

Донець

ка 

область

19.07.2017 31.12.2017 Комуналь

не 

підприємс

тво, 

водопоста

чання

Непо

відо

млен

а

15 000,00 15 000,00 Комун

альне 

підпри

ємство 

"Спарт

аківсь

ке 

ЖКГ"
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62

Первомайсь

ка сільська 

рада

Розпорядження сільського голови  

Первомайської сільської ради № 21-

р від 20.09.2017 року

Індивідуальна державна 

допомога

Допомога на відновлення 

платоспроможності 

комунального 

підприємства

Надання дотації Індив

ідуал

ьна 

ДД

Місце

вий 

бюдже

т

Донець

ка 

область

20.09.2017 31.12.2017 Комуналь

не 

підприємс

тво, 

водопоста

чання

Непо

відо

млен

а

5 000,00 5 000,00 Комун

альне 

підпри

ємство 

"Спарт

аківсь

ке 

ЖКГ"

63

Первомайсь

ка сільська 

рада

Розпорядження сільського голови  

Первомайської сільської ради № 23-

р від 25.10.2017 року

Індивідуальна державна 

допомога

Допомога на відновлення 

платоспроможності 

комунального 

підприємства

Надання дотації Індив

ідуал

ьна 

ДД

Місце

вий 

бюдже

т

Донець

ка 

область

25.10.2017 31.12.2017 Комуналь

не 

підприємс

тво, 

водопоста

чання

Непо

відо

млен

а

15 000,00 15 000,00 Комун

альне 

підпри

ємство 

"Спарт

аківсь

ке 

ЖКГ"

64

Первомайсь

ка сільська 

рада

Рішення Первомайської сільської 

ради №726/79-VI від 15.12.2017 

року

Індивідуальна державна 

допомога

Допомога на відновлення 

платоспроможності 

комунального 

підприємства

Надання дотації Індив

ідуал

ьна 

ДД

Місце

вий 

бюдже

т

Донець

ка 

область

15.12.2017 31.12.2017 Комуналь

не 

підприємс

тво, 

водопоста

чання

Непо

відо

млен

а

40 000,00 29 000,00 Комун

альне 

підпри

ємство 

"Спарт

аківсь

ке 

ЖКГ"

65

Первомайсь

ка сільська 

рада

Розпорядження сільського голови  

Первомайської сільської ради № 25-

р від 22.12.2017 року

Індивідуальна державна 

допомога

Допомога на відновлення 

платоспроможності 

комунального 

підприємства

Надання дотації Індив

ідуал

ьна 

ДД

Місце

вий 

бюдже

т

Донець

ка 

область

27.10.2017 31.12.2017 Комуналь

не 

підприємс

тво, 

водопоста

чання

Непо

відо

млен

а

10 000,00 10 000,00 Комун

альне 

підпри

ємство 

"Спарт

аківсь

ке 

ЖКГ"

66

Первомайсь

ка сільська 

рада

Рішення Первомайської сільської 

ради №727/79-VI від 15.12.2017 

року "Про сільський бюджет на 2018 

рік"

Індивідуальна державна 

допомога

Допомога на відновлення 

платоспроможності 

комунального 

підприємства

Надання дотації Індив

ідуал

ьна 

ДД

Місце

вий 

бюдже

т

Донець

ка 

область

15.12.2017 31.12.2017 Комуналь

не 

підприємс

тво, 

водопоста

чання

Непо

відо

млен

а

60 000,00 15 000,00 Комун

альне 

підпри

ємство 

"Спарт

аківсь

ке 

ЖКГ"

67

Первомайсь

ка сільська 

рада

Розпорядження сільського голови  

Первомайської сільської ради № 6-р 

від 22.02.2018 року

Індивідуальна державна 

допомога

Допомога на відновлення 

платоспроможності 

комунального 

підприємства

Надання дотації Індив

ідуал

ьна 

ДД

Місце

вий 

бюдже

т

Донець

ка 

область

22.02.2017 31.12.2017 Комуналь

не 

підприємс

тво, 

водопоста

чання

Непо

відо

млен

а

60 000,00 13 000,00 Комун

альне 

підпри

ємство 

"Спарт

аківсь

ке 

ЖКГ"

68

Степанівськ

а сільська 

рада 

Рішення сесії VI/60-4, VI/60-11 від 

20.06.2017 р.

Сільська рада не 

застосовує ПЦМ

фінансова підтримка 

комунальному 

підприємству: вид 

діяльності 21.01.00 - 

Централізоване 

водопостачання

Дотація ЖКГ Індив

ідуал

ьна 

ДД

Місце

вий 

бюдже

т

Донець

ка 

область

20.06.2017 31.12.2017 Централіз

оване 

водопоста

чання

Непо

відо

млен

а

78 400,00 72 383,00 КП 

"Сте

панів

ське"
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69

Шахівська 

сільська 

рада

Рішення сесії Шахівської сільської 

ради № VII-16/1 від 23.12.2016 року

Фінансова підтримка 

комунального 

підприємства "Шахове - 

2016"

Збереження дієздатності 

комунального 

підприємства, 

забезпечення стабільної 

роботи згідно з його 

функціональними 

призначеннями, 

виконання зобов'язань з 

виплати заробітної плати 

працівникам, зміцнення 

матеріально-технічної 

бази

Фінансова 

підтримка

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Місце

вий 

бюдже

т

Донець

ка 

область

01.01.2017 31.03.2017 Непо

відо

млен

а

15 000,00 15 000,00 КП 

"Шахо

ве -

2016"

70

Шахівська 

сільська 

рада

Рішення сесії Шахівської сільської 

ради № VII-23/2 від 15.08.2016 року

Фінансова підтримка 

комунального 

підприємства "Шахове - 

2016"

Збереження дієздатності 

комунального 

підприємства, 

забезпечення стабільної 

роботи згідно з його 

функціональними 

призначеннями, 

виконання зобов'язань з 

виплати заробітної плати 

працівникам, зміцнення 

матеріально-технічної 

бази

Фінансова 

підтримка

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Місце

вий 

бюдже

т

Донець

ка 

область

01.08.2017 31.08.2017 Непо

відо

млен

а

500 000,00 500 000,00 КП 

"Шахо

ве -

2016"

71

УПСЗН 

Радомишльс

ької РДА

Рішення сесії районної ради Фінансова підтримка Комплексна Програма 

соціального захисту 

інвалідів, ветеранів війни 

та праці, пенсіонерів та 

незахищених верств 

населення 

Радомишльського району 

на 2013-2017 роки 

(рішення районної ради 

від 22.02.2013 №222)

Прог

рама 

ДД

Район

ний 

бюдже

т

Житом

ирська 

область

01.01.2013 31.12.2017 соціальни

й захист

48 000,00 48 000,00

72

УПСЗН 

Радомишльс

ької РДА

Рішення сесії районної ради Фінансова підтримка Комплексна Програма 

соціального захисту 

інвалідів, ветеранів війни 

та праці, пенсіонерів та 

незахищених верств 

населення 

Радомишльського району 

на 2013-2017 роки 

(рішення районної ради 

від 22.02.2013 №222)

Прог

рама 

ДД

Район

ний 

бюдже

т

Житом

ирська 

область

01.01.2013 31.12.2017 соціальни

й захист

10 000,00 10 000,00

73

УПСЗН 

Радомишльс

ької РДА

Рішення сесії районної ради Фінансова підтримка Програма соціальної 

підтримки громадян, які 

прибувають з АР Крим та 

східних областей України 

та сімей 

військовослужбовців, які 

беруть участь або 

загинули під час 

проведення 

антитерористичної 

операції (Рішення 

районної ради від 

24.10.2014 №411)

Прог

рама 

ДД

Район

ний 

бюдже

т

Житом

ирська 

область

01.01.2017 31.12.2017 соціальни

й захист

80 000,00 80 000,00

74

УПСЗН 

Радомишльс

ької РДА

Рішення сесії районної ради Фінансова підтримка Програма підтримки та 

розвитку діяльності 

Радомишльської районної 

організації Товариства 

Червоного Христа на 

2016-2017 роки (рішення 

районної ради від 

22.01.2016 №36)

Прог

рама 

ДД

Район

ний 

бюдже

т

Житом

ирська 

область

01.01.2016 31.12.2017 соціальни

й захист

38 500,00 38 500,00
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75

Відділ у 

справах 

сім'ї, молоді 

та спорту 

Радомишльс

ької РДА

Рішення сесії районної ради Фінансова підтримка Прог

рама 

ДД

Район

ний 

бюдже

т

Житом

ирська 

область

01.01.2017 31.12.2017 соціальни

й захист

41 620,00 41 617,00

76

Рахівська 

міська рада

Рішення Рахівської міської ради 26-ї 

сесії 7-го скликання №420 від 

21.12.2017 року; дата публікації - 

29.12.2017 року

Програма фінансової 

допомоги МКП 

"Рахівкомунсервіс" на 

2016-2018 роки

Виведення комунального 

підприємства з 

критичного фінансово-

господарського стану

Фінанси 

направляються на 

технічний розвиток 

підприємства, 

ліквідації 

заборгованості по 

паливу та 

електроенергії, а 

також для виплати 

заробітної плати з 

усіма обов'язковими 

відрахуваннями та 

ліквідації 

заборгованості по 

ПДВ

Фінансова 

допомога

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Місце

вий 

бюдже

т

Закарпа

тська 

область

23.12.2015 31.12.2018 Код галузі 

90000 - 

"Житлово-

комунальн

е 

господарс

тво"; Види 

послуг: - 

утримання 

будинків 

та 

прибудинк

ових 

територій, 

утримання 

доріг, 

видалення 

твердих 

побутових 

відходів, 

прибиранн

я 

тротуарів

Непо

відо

млен

а

2 500 000,00 2 140 000,00 МКП 

"Рахівкомун

сервіс" 

надана сума 

допомоги у 

2017 році в 

розмірі  

2140000,00 

грн., 

запланована 

на 2018 рік в 

розмірі 

2500000,00 

грн.

77

Рахівська 

міська рада

Рішення Рахівської міської ради 26-ї 

сесії 7-го скликання №420 від 

21.12.2017 року; дата публікації - 

29.12.2017 року

Програма фінансової 

допомоги КП 

"Рахівтепло" на 2018 

рік

Виведення комунального 

підприємства з 

критичного фінансово-

господарського стану

Фінанси 

направляються на 

технічний розвиток 

підприємства, 

ліквідації 

заборгованості по 

паливу та 

електроенергії, а 

також для виплати 

заробітної плати з 

усіма обов'язковими 

відрахуваннями 

Фінансова 

допомога

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Місце

вий 

бюдже

т

Закарпа

тська 

область

21.12.2017 31.12.2018 Код галузі 

90000 - 

"Житлово-

комунальн

е 

господарс

тво"; Види 

послуг: 

послуги з 

водопоста

чання та 

водовідве

дення

Непо

відо

млен

а

1 000 000,00 1 690 000,00 КП "Рахів 

тепло" 

надана суму 

допомоги у 

2017 році в 

розмірі 

1690000,00 

грн., 

запланована 

на 2018 рік в 

розмірі 

1000000,00 

грн.

78

Рахівська 

міська рада

Рішення Рахівської міської ради 27-ї 

сесії 7-го скликання №437 від 

26.01.2017 року; дата публікації - 

05.02.2018 року

Програма капітального 

ремонту мереж 

теплопостачання 

м.Рахів на 2018-2019 

роки

Покращення фізичного 

стану мереж 

теплопостачання 

Забезпечення 

виконання 

комплексу робіт та 

першочергових 

заходів на 2018-2019 

роки спрямованих на 

відновлення та 

поліпшенням 

експлуатаційних 

показників мереж 

теплопостачання 

м.Рахів

Фінансування 

заходів по 

капітальному 

ремонту 

тепломереж

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Місце

вий 

бюдже

т

Закарпа

тська 

область

21.12.2017 31.12.2019 Код галузі 

90000 - 

"Житлово-

комунальн

е 

господарс

тво"; Види 

послуги з 

теплопост

ачання

Непо

відо

млен

а

1 327 677,00 0,00 ТОВ 

"БІОТЕС" 

заплановано 

видатки на 

капітальний 

ремонт 

тепломережі 

на 2018 рік в 

розмірі 

1327677,00 

грн.
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79

Рахівська 

міська рада

Рішення Рахівської міської ради 26-ї 

сесії 7-го скликання №420 від 

21.12.2017 року; дата публікації - 

29.12.2017 року

Програма капітального 

ремонту житлового 

фонду м.Рахів на 2018-

2019 роки

Покращення фізичного 

стану житлового фонду 

міста, впровадження 

проектів теплостанції

Забезпечити 

виконання 

комплексу робіт на 

низку 

першочергових 

заходів спрямованих 

на відновлення з 

можливим 

поліпшенням 

експлуатаційних 

показників житлових 

будинків

Фінансування  

капітального 

ремонту 

покрівель та 

димарів, 

багатоквартирни

х  будинків

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Місце

вий 

бюдже

т

Закарпа

тська 

область

21.12.2017 31.12.2020 Код галузі 

90000 - 

"Житлово-

комунальн

е 

господарс

тво"; 

Непо

відо

млен

а

290 000,00 114 631,75 МКП 

"Рахівкомун

сервіс" 

надана сума 

допомоги у 

2017 році в 

розмірі 

114631,75 

грн., 

запланована 

на 2018 рік в 

розмірі 

290000,00 

грн.

80

Рахівська 

міська рада

Рішення Рахівської міської ради 64-ї 

сесії 6-го скликання №794 від 

27.03.2015 року

Програма 

реформування та 

розвитку водопровідно-

каналізаційного 

господарства м.Рахів на 

2015-2020 роки

Створення умов для 

забезпечення споживачів 

м.Рахів достатньою 

кількістю питної води 

гарантованої якості

Реформування та 

сталого розвитку 

водопровідно-

каналізаційного 

господарства, 

надання якісних 

послуг з 

водопостачання і 

водовідведення за 

економічно 

обґрунтованими 

тарифами, 

зменшення 

негативного впливу 

стічних вод на 

природні водні 

джерела і акваторію 

річки Тиса.

Фінансування 

реконструкції 

водопровідної 

мережі 

водопостачання 

та каналізування, 

будівництво 

господарсько-

побутової 

каналізації

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Місце

вий 

бюдже

т

Закарпа

тська 

область

27.03.2015 31.12.2020 Код галузі 

90000 - 

"Житлово-

комунальн

е 

господарс

тво"; 

Непо

відо

млен

а

1 150 000,00 2 263 044,25 КП "Рахів 

тепло" 

надана суму 

допомоги у 

2017 році в 

розмірі 

2263044,25 

грн., 

запланована 

на 2018 рік в 

розмірі 

1150000,00 

грн.

81

Виконавчий 

комітет 

Мукачівсько

ї міської 

ради

Конституція України, Бюджетний 

кодекс України, ЗУ "Про місцеве 

самоврядування в Україні"

"Програма 

забезпечення діяльності 

ММКП "Муніципальна 

поліція" на 2017 рік" 

Підвищення рівня 

забезпечення прав та 

свобод громадян міста, 

посилення контролю за 

станом право поправо в 

громадських місцях, 

виконання правил з 

питань благоустрою 

м.Мукачева

Забезпечення 

виконання рішень 

міської ради, 

виконавчого 

комітету. 

Підвищення 

ефективності 

реагування у разі 

загрози та 

виникнення 

надзвичайних 

ситуацій і подій

Інші Індив

ідуал

ьна 

ДД

Міськ

ий 

бюдже

т

Закарпа

тська 

область

01.01.2017 31.12.2017 5 670,00 4 989,80 Комун

альне 

підпри

ємство 

Комунальне 

підприємств

о 

№496 від 

28.12.20

16 р.

82

Виконавчий 

комітет 

Мукачівсько

ї міської 

ради

Конституція України, Бюджетний 

кодекс України, ЗУ "Про місцеве 

самоврядування в Україні"

Програма комплексного 

розвитку інформаційної 

туристичної 

інфраструктури та 

покращення 

туристичної 

привабливості 

м.Мукачева на 2017 рік

Координація туристичної 

діяльності на території 

міста, активне сприяння 

розвитку туристичної 

діяльності та 

інфраструктури, 

підвищення якості сервісу 

на території м.Мукачева

Упорядкування 

туристичної 

привабливості міста, 

розробка, створення 

і встановлення 

інформаційних 

майданчиків на 

території міста

Інші Прог

рама 

ДД

Міськ

ий 

бюдже

т

Закарпа

тська 

область

09.02.2017 31.12.2017 648,00 648,00 Комун

альне 

підпри

ємство 

Комунальне 

підприємств

о 

№543 від 

09.02.20

17 р. № 

576 від 

16.03.20

17 р.
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83

Виконавчий 

комітет 

Мукачівсько

ї міської 

ради

Конституція України, Бюджетний 

кодекс України, ЗУ "Про місцеве 

самоврядування в Україні"

Програма підтримки 

ММКП "Центр 

інформаційних систем" 

на 2017 рік

Оптимізація систем 

управління містом та 

забезпечення громади 

належними 

інформаційними 

послугами; розробка та 

впровадження новітніх 

систем та програмно-

апаратних комплексів; 

створення та 

впровадження системи 

автоматичної оплати та 

обліку проїзду в міському 

транспорті міста

Створення та 

функціональне 

розширення 

інформаційно-

телекомунікаційної 

системи "Єдиний веб-

портал 

територіальної 

громади 

м.Мукачева"

Інші Індив

ідуал

ьна 

ДД

Міськ

ий 

бюдже

т

Закарпа

тська 

область

06.07.2017 31.12.2017 4 270,00 199,90 Комун

альне 

підпри

ємство 

Комунальне 

підприємств

о 

№730 від 

06.07.20

17 р. 

№774 від 

31.08.20

17 р.

84

Департамен

т 

агропромис

лового 

розвитку, 

екології та 

природних 

ресурсів 

Вінницької 

обласної 

державної 

адміністраці

ї

Стратегія збалансованого 

регіонального розвитку Вінницької 

області на період до 2020 р., 

затверджена рішенням 38 сесії 6 

скликання Вінницької обласної Ради 

від 24.06.2015р. № 893, Обласна 

Програма розвитку лісового і 

мисливського господарства в лісах, 

які надані в постійне користування 

Вінницькому обласному 

комунальному спеціалізованому 

лісогосподарському підприємству 

«Віноблагроліс», підвищення 

лісистості і озеленення населених 

пунктів області та використання 

об’єктів тваринного світу  культурно-

освітніх та виховних цілях на 2017-

2021 роки затверджена рішенням 

21сесії 7 скликання Вінницької 

обласної Ради від 30.06.2017 р. № 

382

Обласна Програма 

розвитку лісового і 

мисливського 

господарства в лісах, 

які надані в постійне 

користування 

Вінницькому обласному 

комунальному 

спеціалізованому 

лісогосподарському 

підприємству 

«Віноблагроліс», 

підвищення лісистості і 

озеленення населених 

пунктів області та 

використання об’єктів 

тваринного світу  

культурно-освітніх та 

виховних цілях на 2017-

2021 роки 

Реалізація в області 

державної політики в 

сфері лісогосподарської 

діяльності та ведення 

мисливського 

господарства, підняття 

рівня просвітницько- 

виховної роботи

Дослідження і 

розробка, окремі 

заходи по 

реалізації 

державних 

(регіональних) 

програм та 

дослідження і 

розробка, окремі 

заходи розвитку 

по реалізації 

державних 

(регіональних) 

програм

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Облас

ний 

бюдже

т

Вінниц

ька 

область

30.06.2017 31.12.2021 Пові

домл

ена

265 504 800,00 4 000 000,00 Вінницьке 

обласне 

комунальне 

спеціалізова

не 

лісогоспода

рське 

підприємств

о 

«Віноблагро

ліс» та його 

дочірні 

підприємств

а, а саме : 

ДП"Барськи

й 

райагроліс", 

ДП 

"Бершадськи

й 

райагроліс", 

ДП 

"Вінницький 

райагроліс", 

ДП 

Гайсинський 

райагроліс, 

ДП 

"Жмеринськ

ий 

райагроліс", 

ДП 

85

Департамен

т 

агропромис

лового 

розвитку, 

екології та 

природних 

ресурсів 

Вінницької 

обласної 

державної 

адміністраці

ї

Стратегія збалансованого 

регіонального розвитку Вінницької 

області на період до 2020 року 

затверджена рішенням 38 сесії 

обласної Ради від 24.06.2015р. № 

893, Регіональна комплексна 

програма інвестування житлового 

будівництва  у Вінницькій області 

«Власний дім» на 2017-2020 роки 

затверджена рішенням 13 сесії 

Вінницької обласної Ради 7 

скликання від 20.12.2016 р. №222 

Регіональна комплексна 

програма інвестування 

житлового будівництва  

у Вінницькій області 

«Власний дім» на 2017-

2020 роки

Покращення соціально-

побутових умов життя 

спеціалістам 

агропромислового 

комплексу, молодим, 

багатодітним сільським 

сім'ям, працівникам 

галузей культури, 

медицини, освіти, іншим 

фахівцям. Розв'язання 

проблеми зайнятості, 

створення умов для 

збільшення доходів та 

залучення до трудової 

діяльності сільського 

населення.

Надання 

довготермінових 

пільгових кредитів 

громадянам для 

будівництва, 

добудови, 

реконструкції та 

придбання житла, 

газифікації житла та 

підведення 

водопостачання

Надання коштів 

для виконання 

Програми

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Держа

вний 

бюдже

т

Вінниц

ька 

область

20.12.2016 31.12.2020 Пові

домл

ена

103 800 000,00 11 467 020,00 Комунальна 

організація 

«Обласний 

фонд 

сприяння 

інвестиціям і 

будівництву

»
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86

Департамен

т 

агропромис

лового 

розвитку, 

екології та 

природних 

ресурсів 

Вінницької 

обласної 

державної 

адміністраці

ї

Регіональна цільова програма 

будівництва (придбання ) 

доступного житла у Вінницькій 

області на 2010-2017 роки, 

затверджена рішенням 31 сесії 

Вінницької обласної Ради 5 

скликання від 30.10.2010 р.№1071

Регіональна цільова  

Програма будівництва 

(придбання) доступного 

житла у Вінницькій 

області на 2010-2017 

роки

Забезпечення громадян, 

що потребують 

поліпшення житлових 

умов  житлом шляхом 

удосконалення існуючого 

та запровадження нового 

ефективного фінансово-

інвестиційного механізму 

державної підтримки 

будівництва (придбання) 

доступного житла. 

Надання 

довготермінових 

пільгових кредитів 

громадянам для 

будівництва та 

придбання житла.

Надання коштів 

для виконання 

Програми

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Держа

вний 

бюдже

т

Вінниц

ька 

область

30.10.2010 31.12.2017 Пові

домл

ена

1 243 322 000,00 5 000 000,00 Комунальна 

організація 

«Обласний 

фонд 

сприяння 

інвестиціям і 

будівництву

»

87

Департамен

т 

агропромис

лового 

розвитку, 

екології та 

природних 

ресурсів 

Вінницької 

обласної 

державної 

адміністраці

ї

 «Регіональна цільова Програма 

будівництва (придбання) доступного 

житла у Вінницькій області на 2010-

2017 роки затверджена  рішенням 31 

сесії обласної Ради 5 скликання від 

30.10.2010 р.№1071,  

розпорядження  голови 

облдержадміністрації від 

27.07.2017р. № 524 „Про внесення 

змін до обласного бюджету на 2017 

рік”

Будівництво та 

придбання житла для 

окремих категорій 

населення

Забезпечення громадян , 

які потребують 

поліпшення житлових 

умов, житлом через 

механізм державної 

підтримки будівництва та  

придбання житла  для 

окремих категорій 

населення

Будівництво та 

придбання житла для 

окремих категорій 

населення

Капітальний 

трансферт 

підприємствам, 

установам та 

організаціям

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Облас

ний 

бюдже

т

Вінниц

ька 

область

27.07.2017 31.12.2017 Пові

домл

ена

2 100 000,00 2 100 000,00 Комунальна 

організація 

«Обласний 

фонд 

сприяння 

інвестиціям і 

будівництву

»»

88

Департамен

т 

агропромис

лового 

розвитку, 

екології та 

природних 

ресурсів 

Вінницької 

обласної 

державної 

адміністраці

ї

Бюджетний кодекс України,  

розпорядження  голови 

облдержадміністрації від 

27.07.2017р.№ 524 „Про внесення 

змін до обласного бюджету на 2017 

рік”

Реалізація 

інвестиційних проектів

Будівництво комплексу 

для утримання та 

розведення диких 

червонокнижних тварин в 

ВП „Подільський зоопарк 

ВОКСЛП „Віноблагроліс”

Капітальний 

трансферт 

підприємствам, 

установам та 

організаціям

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Облас

ний 

бюдже

т

Вінниц

ька 

область

27.07.2017 31.12.2017 Пові

домл

ена

410 000,00 410 000,00 Вінницьке 

обласне 

комунальне 

спеціалізова

не 

лісогоспода

рське 

підприємств

о 

«Віноблагро

ліс»

89

Департамен

т 

агропромис

лового 

розвитку, 

екології та 

природних 

ресурсів 

Вінницької 

обласної 

державної 

адміністраці

ї

Бюджетний кодекс України,  

розпорядження  голови 

облдержадміністрації від 

27.07.2017р.№ 524 „Про внесення 

змін до обласного бюджету на 2017 

рік”

Інші заходи пов'язані з 

економічною 

діяльністю

Забезпечення бюджетних 

установ альтернативними 

видами палива 

Субсидія та 

поточні 

трансферти 

підприємствам 

(установам, 

організаціям) 

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Облас

ний 

бюдже

т

Вінниц

ька 

область

27.07.2017 31.12.2017 Пові

домл

ена

1 215 000,00 1 215 000,00 Комунальна 

організація 

«Обласний 

фонд 

сприяння 

інвестиціям і 

будівництву

»
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90

Департамен

т 

агропромис

лового 

розвитку, 

екології та 

природних 

ресурсів 

Вінницької 

обласної 

державної 

адміністраці

ї

Бюджетний кодекс України, 

Правила надання пільгових 

довгострокових кредитів 

позичальникам, затверджено 

рішенням 31 сесії обласної Ради 5 

скликання від 30.06.2010 р. №1019 

(зі змінами), Обласна Програма 

розвитку лісового і мисливського 

господарства в лісах, які надані в 

постійне користування Вінницькому 

обласному комунальному 

спеціалізованому 

лісогосподарському підприємству 

«Віноблагроліс»,  підвищення 

лісистості і озеленення населених 

пунктів області та використання 

об’єктів тваринного світу  культурно-

освітніх та виховних цілях на 2017-

2021 роки затверджена рішенням 

21сесії 7 скликання Вінницької 

обласної Ради від 30.06.2017р. 

№382

Надання бюджетних 

позичок суб'єктам 

підприємницької 

діяльності

Реалізація в області 

державної політики в 

сфері лісогосподарської 

діяльності та ведення 

мисливського 

господарства

Надання кредитів 

суб'єктам 

підприємницької 

діяльності

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Облас

ний 

бюдже

т

Вінниц

ька 

область

27.07.2017 31.12.2017 Пові

домл

ена

3 500 000,00 3 500 000,00 Комунальна 

організація 

«Обласний 

фонд 

сприяння 

інвестиціям і 

будівництву

»

91

Департамен

т 

агропромис

лового 

розвитку, 

екології та 

природних 

ресурсів 

Вінницької 

обласної 

державної 

адміністраці

ї

 „Обласна програма розвитку 

лісового і мисливського господарств 

в лісах, які надані в постійне 

користування Вінницькому 

обласному комунальному 

спеціалізованому 

лісогосподарському підприємству 

„Віноблагроліс”, підвищення 

лісистості та озеленення населених 

пунктів області на 2008-2017 роки” 

затверджена рішенням 13 сесії 

обласної Ради 5 скликання від 

25.10.2007р. №353 ,  „Регіональна 

програма охорони навколишнього 

природного середовища та 

раціонального використання 

природних ресурсів на 2013-2018 

роки”затверджена рішенням 13 сесії 

обласної Ради 6 скликання від 

18.12.2012р. 

Охорона та раціональне 

використання 

природних ресурсів

Забезпечення проведення 

базового 

лісовпорядкування в лісах 

наданих в постійне 

користування ВОКСЛП 

„Віноблагроліс”

Дослідження і 

розробка, окремі 

заходи розвитку 

по реалізації 

державних 

(регіональних) 

програм

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Облас

ний 

бюдже

т

Вінниц

ька 

область

27.07.2017 31.12.2017 Пові

домл

ена

323 000,00 278 110,00 Вінницьке 

обласне 

комунальне 

спеціалізова

не 

лісогоспода

рське 

підприємств

о 

«Віноблагро

ліс»

92

Департамен

т 

агропромис

лового 

розвитку, 

екології та 

природних 

ресурсів 

Вінницької 

обласної 

державної 

адміністраці

ї

 «Регіональна програма охорони 

навколишнього природного 

середовища та раціонального 

використання природних ресурсів на 

2013-2018 роки» затверджена 

рішенням 13 сесії обласної ради 6 

скликання № 418 від  18.12.12 р, 

розпорядження голови обласної 

державної адміністрації від 

05.05.2014р. №194 «Про 

затвердження Порядку планування 

та фінансування природоохоронних 

заходів з обласного фонду охорони 

навколишнього природного 

середовища»;  розпорядження  

голови облдержадміністрації від 

27.07.2017р. № 524 „Про внесення 

змін до обласного бюджету на 2017 

рік”

Інша діяльність у сфері 

охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Придбання 

контейнеровоза для 

перевезення та 

знешкодження 

сільськогосподарських і 

промислових відходів

Придбання 

обладнання і 

предметів 

довгострокового 

користування

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Облас

ний 

бюдже

т

Вінниц

ька 

область

27.07.2017 31.12.2017 Пові

домл

ена

1 250 000,00 1 246 800,00 Вінницька 

регіональна 

державна 

лабораторія 

ветеринарно

ї медицини 
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93

Департамен

т 

агропромис

лового 

розвитку, 

екології та 

природних 

ресурсів 

Вінницької 

обласної 

державної 

адміністраці

ї

  «Регіональна програма охорони 

навколишнього природного 

середовища та раціонального 

використання природних ресурсів на 

2013-2018 роки» затверджена 

рішенням 13 сесії обласної ради 6 

скликання № 418 від  18.12.12 р., 

розпорядження голови обласної 

державної адміністрації від 

05.05.2014 року № 194 «Про 

затвердження Порядку планування 

та фінансування природоохоронних 

заходів з обласного фонду охорони 

навколишнього природного 

середовища»;  розпорядження  

голови обласної державної 

адміністрації від 27.07.2017р.   № 

524 „Про внесення змін до 

обласного бюджету на 2017 рік”

Збереження природно-

заповітного фонду 

Збереження та 

відтворення поголів’я 

зубра європейського на 

території Державного 

підприємства 

«Хмільницьке лісове 

господарство»

Дослідження і 

розробка, окремі 

заходи по 

реалізації 

державних 

(регіональних) 

програм

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Облас

ний 

бюдже

т

Вінниц

ька 

область

27.07.2017 31.12.2017 Пові

домл

ена

142 000,00 142 000,00 Державне 

підприємств

о 

«Хмільницьк

е лісове 

господарств

о»

94

Департамен

т 

агропромис

лового 

розвитку, 

екології та 

природних 

ресурсів 

Вінницької 

обласної 

державної 

адміністраці

ї

  «Регіональна програма охорони 

навколишнього природного 

середовища та раціонального 

використання природних ресурсів на 

2013-2018 роки» затверджена 

рішенням 13 сесії обласної ради 6 

скликання № 418 від  18.12.12 р., 

розпорядження голови обласної 

державної адміністрації від 

05.05.2014 року № 194 «Про 

затвердження Порядку планування 

та фінансування природоохоронних 

заходів з обласного фонду охорони 

навколишнього природного 

середовища»;  розпорядження  

голови обласної державної 

адміністрації від 27.07.2017р.   № 

524 „Про внесення змін до 

обласного бюджету на 2017 рік”

Збереження природно-

заповітного фонду 

Реалізація 

природоохоронного 

заходу «Придбання 

спеціального обладнання, 

транспортних засобів і 

засобів зв’язку, 

віднесених до організації 

заповідників та інших 

природоохоронних 

установ (для потреб 

зоопарку)» 

Капітальний 

трансферт 

підприємствам, 

установам та 

організаціям

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Облас

ний 

бюдже

т

Вінниц

ька 

область

27.07.2017 31.12.2017 Пові

домл

ена

682 000,00 682 000,00 Відокремлен

ий підрозділ 

Подільський 

зоопарк 

«ВОКСЛП 

«Віноблагро

лі»

95

Департамен

т 

агропромис

лового 

розвитку, 

екології та 

природних 

ресурсів 

Вінницької 

обласної 

державної 

адміністраці

ї

  «Регіональна програма охорони 

навколишнього природного 

середовища та раціонального 

використання природних ресурсів на 

2013-2018 роки» затверджена 

рішенням 13 сесії обласної ради 6 

скликання № 418 від  18.12.12 р., 

розпорядження голови обласної 

державної адміністрації від 

05.05.2014 року № 194 «Про 

затвердження Порядку планування 

та фінансування природоохоронних 

заходів з обласного фонду охорони 

навколишнього природного 

середовища»;  розпорядження  

голови обласної державної 

адміністрації від 27.07.2017р.   № 

524 „Про внесення змін до 

обласного бюджету на 2017 рік”

Збереження природно-

заповітного фонду

Придбання Автомобіля 

ВАЗ 4х4 3 ДВ для  

охорони, відтворення 

тваринного світу та 

боротьби з 

браконьєрством.

Капітальний 

трансферт 

підприємствам, 

установам та 

організаціям

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Облас

ний 

бюдже

т

Вінниц

ька 

область

27.07.2017 31.12.2017 Пові

домл

ена

289 000,00 289 000,00 Державне 

підприємств

о 

«Хмільницьк

е лісове 

господарств

о»
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96

Департамен

т 

агропромис

лового 

розвитку, 

екології та 

природних 

ресурсів 

Вінницької 

обласної 

державної 

адміністраці

ї

  «Регіональна програма охорони 

навколишнього природного 

середовища та раціонального 

використання природних ресурсів на 

2013-2018 роки» затверджена 

рішенням 13 сесії обласної ради 6 

скликання № 418 від  18.12.12 р., 

розпорядження голови обласної 

державної адміністрації від 

05.05.2014 року № 194 «Про 

затвердження Порядку планування 

та фінансування природоохоронних 

заходів з обласного фонду охорони 

навколишнього природного 

середовища»;  розпорядження  

голови обласної державної 

адміністрації від 27.07.2017р.   № 

524 „Про внесення змін до 

обласного бюджету на 2017 рік”

Збереження природно-

заповітного фонду 

Придбання трактора МТЗ -

82,1 для заготівлі і 

транспортування кормів 

для тварин, які 

знаходяться в природному 

середовищі та їх охорону

Капітальний 

трансферт 

підприємствам, 

установам та 

організаціям

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Облас

ний 

бюдже

т

Вінниц

ька 

область

27.07.2017 31.12.2017 Пові

домл

ена

460 000,00 460 000,00 Державне 

підприємств

о 

«Дашівське 

досвідне 

лісомисливс

ьке 

господарств

о»

97

Департамен

т фінансів 

Вінницької 

обласної 

державної 

адміністраці

ї

Рішення 13 сесії Вінницької 

обласної Ради 7 скликання від 20 

грудня 2016 року №221 "Про 

обласний бюджет на 2017 рік", п.28

Звільнення управління 

спільної комунальної 

власності 

територіальних громад 

Вінницької області від 

сплати частини чистого 

прибутку (доходу) 

комунальних унітарних 

підприємств та їх 

об'єднань, що 

вилучаються до 

бюджету за 

результатами фінансово-

господарської 

діяльності у 2017 році

Звільнення управління 

спільної комунальної 

власності тер.громад 

Вінницької області від 

сплати частини чистого 

прибутку (доходу) 

комунальних унітарних 

підприємств та їх 

об'єднань, що 

вилучаються до бюджету 

за результатами фінансово-

господарської діяльності у 

2017р.

Надання 

податкових пільг

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Облас

ний 

бюдже

т

Вінниц

ька 

область

01.01.2017 31.12.2017 Пові

домл

ена

373 650,00 373 650,00 Управління 

спільної 

комунальної 

власності 

територіальн

их громад 

Вінницької 

області

98

Департамен

т фінансів 

Вінницької 

обласної 

державної 

адміністраці

ї

Рішення 27 сесії Вінницької 

обласної Ради 7 скликання від 20 

грудня 2017 року №509 "Про 

обласний бюджет на 2018 рік", п.29

Звільнення управління 

спільної комунальної 

власності 

територіальних громад 

Вінницької області від 

сплати частини чистого 

прибутку (доходу) 

комунальних унітарних 

підприємств та їх 

об'єднань, що 

вилучаються до 

бюджету за 

результатами фінансово-

господарської 

діяльності у 2018 році

Відповідно до підпункту 

20 пункту 1 статті 43 

Закону України "Про 

місцеве самоврядування в 

Україні" звільнення 

управління спільної 

комунальної власності 

тер.громад Вінницької 

області від сплати 

частини чистого прибутку 

(доходу) комунальних 

унітарних підприємств та 

їх об'єднань, що 

вилучаються до бюджету 

за результатами фінансово-

господарської діяльності у 

2018 р.

Надання 

податкових пільг

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Облас

ний 

бюдже

т

Вінниц

ька 

область

01.01.2018 31.12.2018 Пові

домл

ена

Управління 

спільної 

комунальної 

власності 

територіальн

их громад 

Вінницької 

області
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99

Департамен

т 

інформаційн

ої діяльності  

та 

комунікацій 

з 

громадськіс

тю 

Вінницької 

обласної 

державної 

адміністраці 

Рішення 27 сесії обласної Ради 7 

скликання від 20.12.2017р.№ 509  

«Про обласний бюджет на 2018 рік» 

( зі змінами) та рішення 4 сесії 7 

скликання від 11.02.2016р. №43 

«Про Регіональну програму 

сприяння розвитку інформаційного 

простору та громадянського 

суспільства у Вінницькій області на 

2016-2018 роки» (зі змінами) 

 Регіональна програма 

сприяння розвитку 

інформаційного 

простору та 

громадянського 

суспільства у 

Вінницькій області на 

2016-2018 роки (зі 

змінами)

Фінансова підтримка Субсидії та 

поточні 

трансферти 

підприємствам

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Місце

вий 

бюдже

т

Вінниц

ька 

область

01.01.2016 31.12.2018 Видавнича 

діяльність 

Пові

домл

ена

2 132 400,00 2 132 400,00 Редакція 

книги 

"Реабілітова

ні історією"-

550900,00; 

Пошуково -

видавниче 

агентство 

"Книга 

Пам'яті 

України"-

321500;Робо

ча група 

редколегії 

тому Зводу 

пам'яток 

історії та 

культури 

Вінницької 

області- 

410000,00; 

ВОО 

редакція 

журналу 

"Вінницький 

край"- 

850000,00

100

Департамен

т 

міжнародно

го 

співробітни

цтва та 

регіонально

го розвитку 

Вінницької 

обласної 

державної 

адміністраці

Рішення 13 сесії Вінницької 

обласної Ради 7 скликання від 

20.12.2016р.№225 «Про Регіональну 

програму розвитку малого і 

середнього підприємництва на 2017 

рік»,Рішення 13 сесії Вінницької 

обласної Ради 7 скликання від 

20.12.2016р. № 221 «Про обласний 

бюджет на 2017 рік»,Розпорядження  

голови облдержадміністрації  від 

31.07.2017р. №539 «Про 

затвердження Положення про 

організацію та проведення конкурсу 

бізнес-планів для підприємців-

початківців (стартапи)» 

зареєстроване в Головному 

територіальному управлінні юстиції 

у Вінницькій області 09.08.2017р. 

№98/1436.

Регіональна  програма  

розвитку малого і 

середнього 

підприємництва на 2017 

рік. В рамках програми 

надання безповоротної 

фінансової підтримки  

підприємцям-

початківцям (стартапи) 

на конкурсних  засадах. 

Надання на конкурсних 

засадах безповоротної 

фінансової підтримки з 

обласного бюджету 

підприємцям-початківцям 

відповідно до Положення 

про організацію та 

проведення конкурсу 

бізнес-планів для 

підприємців-початківців 

(стартапи)

Надання на

конкурсних 

засадах грантів з

обласного 

бюджету 

громадянам 

України на

започаткування 

власної справи та

підприємцям-

початківцям на

розвиток бізнесу 

Прог

рама 

ДД

Облас

ний 

бюдже

т

Вінниц

ька 

область

01.01.2017 31.12.2017 Пові

домл

ена

300 000,00 284 000,00 ФОП 

Верюха

нов 

О.В, 

ФОП 

Кушнір 

Ю.В.,Ф

ОП 

Вереме

єнко 

О.М, 

ФОП 

Зільбер

т О.Є., 

ФОП 

Шульга 

В.П.

Приватне 

підприємств

о «Халаман 

П.М.», 

Підприємств

о 

Об'єднання 

Громадян - 

Громадської 

Спілки  

"Асоціація 

Культурного 

Підприємни

цтва ПІК-

АРТ" "ПІК-

АРТ"- 

СОЦІАЛЬН

Е 

ПІДПРИЄМ

СТВО"
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Департамен

т 

міжнародно

го 

співробітни

цтва та 

регіонально

го розвитку 

Вінницької 

обласної 

державної 

адміністраці

ї

Рішення 27 сесії Вінницької 

обласної Ради 7 скликання від 

20.12.2017р. №576 "Про стратегію 

розвитку малого та середнього 

підприємництва Вінницької області 

на період до 2020 року"

Стратегія розвитку 

малого та середнього 

підприємництва 

Вінницької області на 

період до 2020 року

Надання на конкурсних

засадах грантів з

обласного бюджету

громадянам України на

започаткування власної

справи та підприємцям-

початківцям на розвиток

бізнесу 

Надання грантів Індив

ідуал

ьна 

ДД

Облас

ний 

бюдже

т

Вінниц

ька 

область

01.01.2018 31.12.2018 Пові

домл

ена

1 400 000,00
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Департамен

т 

міжнародно

го 

співробітни

цтва та 

регіонально

го розвитку 

Вінницької 

обласної 

державної 

адміністраці

ї

Рішення 34 сесії Вінницької 

обласної Ради 6 скликання від 

20.12.2015р. №839 "Про обласну 

програму підтримки утримання 

об'єктів спільної власності 

територіальних громад області на 

2015-2017 роки"

Обласна  Програма 

підтримки утримання 

об’єктів спільної 

власності 

територіальних громад 

області на 2015-

2017роки  

Обласна  Програма 

підтримки утримання 

об’єктів спільної 

власності територіальних 

громад області на 2015-

2017роки  

Надання субсидій 

та поточних 

трансфертів 

підприємствам 

(установам, 

організаціям)

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Облас

ний 

бюдже

т

Вінниц

ька 

область

01.01.2017 31.12.2017 Пові

домл

ена

1 884 620,00 1 884 620,00 Управління 

спільної 

комунальної 

власності 

територіальн

их громад 

Вінницької 

області
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Департамен

т житлово – 

комунальног

о 

господарств

а, 

енергетики 

та 

інфраструкт

ури  

Вінницької 

обласної  

державної 

адміністраці

ї

Постанова  КМУ № 332 від 

18.05.2017р."Про затвердження 

Порядку та умов надання у 2017 році 

субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на погашення 

різниці між фактичною вартістю 

теплової енергії, послуг з 

централізованого опалення

Погашення різниці між 

фактичною вартістю 

теплової енергії, послуг 

з централізованого 

опалення, постачання 

гарячої води, 

централізованого 

водопостачання та 

водовідведення, що 

вироблялися, 

транспортувалися та 

постачалися населенню 

та/або іншим 

підприємствам 

теплопостачання, 

централізованого 

питного 

водопостачання та 

водовідведення, які 

надають населенню такі 

послуги, та тарифами, 

що затверджувалися  

органами державної 

влади чи місцевого 

самоврядування

Погашення різниці між 

фактичною вартістю 

теплової енергії, послуг з 

централізованого 

опалення, постачання 

гарячої води, 

централізованого 

водопостачання та 

водовідведення, 

постачання холодної води 

та водовідведення

Субвенція з 

державного 

бюджету 

місцевим 

бюджетам на 

погашення 

різниці між 

фактичною 

вартістю 

теплової енергії

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Облас

ний 

бюдже

т

Вінниц

ька 

область

01.01.2017 31.12.2017 Пові

домл

ена

51 138 560,00 15 744 790,00 Комунальне 

підприємств

о 

"Вінницяобл

теплоенерго
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Департамен

т житлово – 

комунальног

о 

господарств

а, 

енергетики 

та 

інфраструкт

ури  

Вінницької 

обласної  

державної 

адміністраці

ї

Рішення 14 сесії 6 скликання 

Вінницькоїобласної Ради від 

19.02.2013р.№485 «Про Комплексну 

програму будівництва, 

реконструкції, ремонту та 

експлуатаційного утримання 

автомобільних доріг загального 

користування Вінницької області на 

2013 -  2018 роки»

Комплексна програма 

будівництва, 

реконструкції та 

експлуатаційного 

утримання 

автомобільних доріг 

загального 

користування у 

Вінницькій області на 

2013-2018 роки

 Утримання та розвиток 

інфраструктури доріг 

будівництво, 

реконструкція, ремонт та 

експлуатаційне утримання 

автомобільних доріг 

загального користування 

Виділення коштів 

з обласного 

бюджету на 

поточний ремонт 

автомобільних 

доріг

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Облас

ний 

бюдже

т

Вінниц

ька 

область

01.01.2013 31.12.2017 Пові

домл

ена

4 300 000,00 4 300 000,00 Служба 

автомобільн

их доріг у 

Вінницькій 

області
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Департамен

т житлово – 

комунальног

о 

господарств

а, 

енергетики 

та 

інфраструкт

ури  

Вінницької 

обласної  

державної 

адміністраці

ї

Рішення 14 сесії 6 скликання 

Вінницькоїобласної Ради  від 

19.02.2013р.№485 «Про Комплексну 

програму будівництва, 

реконструкції, ремонту та 

експлуатаційного утримання 

автомобільних доріг загального 

користування Вінницької області на 

2013 -  2018 роки»

Комплексна програма 

будівництва, 

реконструкції та 

експлуатаційного 

утримання 

автомобільних доріг 

загального 

користування у 

Вінницькій області на 

2013-2018 роки

Здійснення заходів в 

рамках проведення 

експерименту з розвитку 

автомобільних доріг 

загального користування в 

усіх областях та м. Києві, 

а також дорожньої 

інфраструктури у м. Києві 

Виділення коштів 

з обласного 

бюджету на 

поточний ремонт 

автомобільних 

доріг

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Облас

ний 

бюдже

т

Вінниц

ька 

область

01.01.2013 31.12.2017 Пові

домл

ена

231 580 430,00 174 514 430,00 Служба 

автомобільн

их доріг у 

Вінницькій 

області
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Департамен

т житлово – 

комунальног

о 

господарств

а, 

енергетики 

та 

інфраструкт

ури  

Вінницької 

обласної  

державної 

адміністраці

ї

Рішення 39 сесії 6 скликання  

Вінницької обласної Ради від 

14.07.2015 р.№928 "Програма 

енергозбереження для населення та 

об’єднань співвласників 

багатоквартирних будинків (ОСББ) 

Вінницької області на 2015-2019 

роки» 

Заходи з 

енергозбереження

Заходи з 

енергозбереження 

Компенсація 

відсоткової  

ставки по 

кредитах, 

наданих банками 

на заходи з 

енергозбереженн

я для ОСББ та 

населення 

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Облас

ний 

бюдже

т

Вінниц

ька 

область

01.01.2015 31.12.2019 Пові

домл

ена

1 850 000,00 1 740 310,00 Публічне 

акціонерне 

товариство 

"Державний 

ощадний 

банк 

України" 

Філія - 

Вінницьке 

обласне 

управління 

АТ 

"Ощадбанк";
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Департамен

т житлово – 

комунальног

о 

господарств

а, 

енергетики 

та 

інфраструкт

ури  

Вінницької 

обласної  

державної 

адміністраці

ї

Рішення 39 сесії 6 скликання  

Вінницької обласної Ради від 

14.07.2015 р.№928 "Програма 

енергозбереження для населення та 

об’єднань співвласників 

багатоквартирних будинків (ОСББ) 

Вінницької області на 2015-2019 

роки» 

Заходи з 

енергозбереження

Заходи з 

енергозбереження для 

ОСББ та населення

Компенсація 

відсоткової  

ставки по 

кредитах, 

наданих банками 

на заходи з 

енергозбереженн

я для ОСББ та 

населення 

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Облас

ний 

бюдже

т

Вінниц

ька 

область

01.01.2015 31.12.2019 Пові

домл

ена

1 137 360,00 1 137 360,00 Публічне 

акціонерне 

товариство 

Акціонерни

й банк 

"Укргазбанк

";
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Департамен

т житлово – 

комунальног

о 

господарств

а, 

енергетики 

та 

інфраструкт

ури  

Вінницької 

обласної  

державної 

адміністраці

ї

Рішення 12 сесії 6 скликання 

Вінницької обласної Ради від 

17.07.2012 р. №379 , Програми. 

Обласна програма «Питна вода» на 

2008-2020 роки» 

Надання бюджетних 

позичок суб'єктам 

підприємницької 

діяльності

 Реалізація заходів по 

об’єктах водопостачання 

та теплопостачання 

Надання позички 

суб'єктам 

господарської 

діяльності для 

реалізації заходів 

по об’єктах 

водопостачання 

та 

теплопостачання 

перелік об’єктів, 

що 

фінансуватимутьс

я у відповідний 

рік, формується 

головним 

розпорядником 

коштів

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Облас

ний 

бюдже

т

Вінниц

ька 

область

01.01.2008 31.12.2020 Пові

домл

ена

12 000 000,00 12 000 000,00 Комунальна 

організація 

"Обласний 

фонд 

сприяння 

інвестиціям 

та 

будівництву"
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Департамен

т житлово – 

комунальног

о 

господарств

а, 

енергетики 

та 

інфраструкт

ури  

Вінницької 

обласної  

державної 

адміністраці

ї

Рішення 13 сесії 6 скликання  

Вінницької обласної Ради від 

18.04.2012р. №418 "Регіональна 

програма охорони навколишнього 

природного середовища та 

раціонального використання 

природних ресурсів на 2013-2018 

роки "

Регіональна програма 

охорони 

навколишнього 

природного середовища 

та раціонального 

використання 

природних ресурсів на 

2013-2018 роки

 Реконструкція КНС по 

вул. Леніна, 2 в м. 

Тульчин, Вінницької 

області

 Ліквідація 

іншого 

забруднення 

навколишнього 

природного 

середовища

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Облас

ний 

бюдже

т

Вінниц

ька 

область

01.01.2013 31.12.2018 Пові

домл

ена

4 040 490,00 2 942 600,00 ТОВ 

"Вольтаж 

Груп 

Дженерал", 

Вінницька 

обласна 

комунальна 

установа 

"Служба 

технічного 

нагляду за 

об"єктами 

житлово-

комунальног

о 

господарств

а", 
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Департамен

т житлово – 

комунальног

о 

господарств

а, 

енергетики 

та 

інфраструкт

ури  

Вінницької 

обласної  

державної 

адміністраці

ї

Рішення 13 сесії 6 скликання  

Вінницької обласної Ради від 

18.04.2012р. №418 "Регіональна 

програма охорони навколишнього 

природного середовища та 

раціонального використання 

природних ресурсів на 2013-2018 

роки "

Регіональна програма 

охорони 

навколишнього 

природного середовища 

та раціонального 

використання 

природних ресурсів на 

2013-2018 роки

 Реконструкція КНС по 

вул. Леніна, 2 в м. 

Тульчин, Вінницької 

області

 Ліквідація 

іншого 

забруднення 

навколишнього 

природного 

середовища

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Облас

ний 

бюдже

т

Вінниц

ька 

область

01.01.2013 31.12.2018 Пові

домл

ена

408 770,00 402 630,00 ТОВ "УТП 

Компанія", 

Хмільницьк

ий 

міжгосподар

ський відділ 

капітального 

будівництва
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Департамен

т житлово – 

комунальног

о 

господарств

а, 

енергетики 

та 

інфраструкт

ури  

Вінницької 

обласної  

державної 

адміністраці

ї

Рішення 13 сесії 6 скликання  

Вінницької обласної Ради від 

18.04.2012р. №418 "Регіональна 

програма охорони навколишнього 

природного середовища та 

раціонального використання 

природних ресурсів на 2013-2018 

роки "

Регіональна програма 

охорони 

навколишнього 

природного середовища 

та раціонального 

використання 

природних ресурсів на 

2013-2018 роки

 Реконструкція КНС по 

вул. Леніна, 2 в м. 

Тульчин, Вінницької 

області

 Ліквідація 

іншого 

забруднення 

навколишнього 

природного 

середовища

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Облас

ний 

бюдже

т

Вінниц

ька 

область

01.01.2013 31.12.2018 Пові

домл

ена

1 624 900,00 1 153 320,00 Комунальне 

підприємств

о 

"Гайсинводо

канал",
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Департамен

т житлово – 

комунальног

о 

господарств

а, 

енергетики 

та 

інфраструкт

ури  

Вінницької 

обласної  

державної 

адміністраці

ї

Рішення 13 сесії 6 скликання  

Вінницької обласної Ради від 

18.04.2012р. №418 "Регіональна 

програма охорони навколишнього 

природного середовища та 

раціонального використання 

природних ресурсів на 2013-2018 

роки "

Регіональна програма 

охорони 

навколишнього 

природного середовища 

та раціонального 

використання 

природних ресурсів на 

2013-2018 роки

Реконструкція КНС №3 

по вул. 1-го Травня в м. 

Хмільнику Вінницької 

області - КП 

"Хмільникводоканал"

 Ліквідація 

іншого 

забруднення 

навколишнього 

природного 

середовища

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Облас

ний 

бюдже

т

Вінниц

ька 

область

01.01.2013 31.12.2018 Пові

домл

ена

2 659 700,00 265 970,00  Комунальне 

підприємств

о 

"Хмільникво

доканал" 

Хмільницьк

ої міської 

ради, 
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Департамен

т житлово – 

комунальног

о 

господарств

а, 

енергетики 

та 

інфраструкт

ури  

Вінницької 

обласної  

державної 

адміністраці

ї

Рішення 13 сесії 6 скликання  

Вінницької обласної Ради від 

18.04.2012р. №418 "Регіональна 

програма охорони навколишнього 

природного середовища та 

раціонального використання 

природних ресурсів на 2013-2018 

роки "

Регіональна програма 

охорони 

навколишнього 

природного середовища 

та раціонального 

використання 

природних ресурсів на 

2013-2018 роки

Реконструкція очисних 

споруд каналізації в м. 

Ямпіль Вінницької 

області - ДП 

"Ямпільводоканал" КП 

"Вінницяобводоканал" 

Ліквідація 

іншого 

забруднення 

навколишнього 

природного 

середовища 

Забір, очищення 

та постачання 

води (основний)

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Облас

ний 

бюдже

т

Вінниц

ька 

область

01.01.2013 31.12.2018 Пові

домл

ена

3 000 000,00 3 000 000,00   Дочірнє 

підприємств

о 

"Ямпільводо

канал" 

комунальног

о 

підприємств

а 

"Вінницяобв

одоканал"

114

Департамен

т житлово – 

комунальног

о 

господарств

а, 

енергетики 

та 

інфраструкт

ури  

Вінницької 

обласної  

державної 

адміністраці

ї

Рішення 13 сесії 6 скликання  

Вінницької обласної Ради від 

18.04.2012р. №418 "Регіональна 

програма охорони навколишнього 

природного середовища та 

раціонального використання 

природних ресурсів на 2013-2018 

роки "

Регіональна програма 

охорони 

навколишнього 

природного середовища 

та раціонального 

використання 

природних ресурсів на 

2013-2018 роки

Будівництво мережі 

каналізації по вул. 40-

річчя Перемоги, 2, 4, 5, 

10, вул. Липківського, 30 

та вул. Шевченка в м. 

Липовець - 

ДП"Липовецьводоканал"

Інша діяльність у 

сфері охорони 

навколишнього 

природного 

середовища 

Будівництво 

мережі 

каналізації

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Облас

ний 

бюдже

т

Вінниц

ька 

область

01.01.2013 31.12.2018 Пові

домл

ена

1 000 000,00 505 320,00 Дочірнє 

підприємств

о 

"Липовецьво

доканал" 

комунальног

о 

підприємств

а 

"Вінницяобл

водоканал

115

Департамен

т житлово – 

комунальног

о 

господарств

а, 

енергетики 

та 

інфраструкт

ури  

Вінницької 

обласної  

державної 

адміністраці

ї

Рішення 13 сесії 6 скликання  

Вінницької обласної Ради від 

18.04.2012р. №418 "Регіональна 

програма охорони навколишнього 

природного середовища та 

раціонального використання 

природних ресурсів на 2013-2018 

роки "

Регіональна програма 

охорони 

навколишнього 

природного середовища 

та раціонального 

використання 

природних ресурсів на 

2013-2018 роки

 Реконструкція напірного 

каналізаційного 

колектора від КНС 1-А до 

ОСК в м. Вінниці (від ПК 

30+63 до ПК 31-96); 

Реконструкція напірного 

каналізаційного 

колектора від КНС 1-А до 

ОСК в м. Вінниці (від ПК 

32+67 до ПК 32-92); 

Реконструкція дюкерного 

переходу напірного 

каналізаційного 

колектора через р. Пд.Буг 

від КНС 1-А до ОСК у м. 

Вінниці.

Інша діяльність у 

сфері охорони 

навколишнього 

природного 

середовища. 

Будівництво 

мережі 

каналізації

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Облас

ний 

бюдже

т

Вінниц

ька 

область

01.01.2013 31.12.2018 Пові

домл

ена

18 766 900,00 10 249 060,00  Комунальне 

підприємств

о 

"Вінницяобл

водоканал" 
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116

Департамен

т 

агропромис

лового 

розвитку, 

екології та 

природних 

ресурсів 

Вінницької 

ОДА 

Указ Президента України від 4 

листопада 2008 року № 995/2008 

«Про деякі заходи щодо збереження 

та відтворення лісів і зелених зон» , 

Стратегія збалансованого 

регіонального розвитку Вінницької 

області на період до 2020 року, 

затверджена рішенням 38 сесії 6 

скликання Вінницької обласної Ради 

від 24 червня 2015 року № 893, 

Обласна Програма розвитку 

лісового і мисливського 

господарства в лісах, які надані в 

постійне користування Вінницькому 

обласному комунальному 

спеціалізованому 

лісогосподарському підприємству 

«Віноблагроліс», підвищення 

лісистості і озеленення населених 

пунктів області та використання 

об’єктів тваринного світу  культурно-

освітніх та виховних цілях на 2017-

2021 роки затвердженої рішенням 

21сесії 7 скликання Вінницької 

обласної Ради від 30 червня 2017 

року № 382

Обласна Програма 

розвитку лісового і 

мисливського 

господарства в лісах, які 

надані в постійне 

користування 

Вінницькому обласному 

комунальному 

спеціалізованому 

лісогосподарському 

підприємству 

«Віноблагроліс», 

підвищення лісистості і 

озеленення населених 

пунктів області та 

використання об’єктів 

тваринного світу  

культурно-освітніх та 

виховних цілях на 2017-

2021 роки 

Реалізація в області 

державної політики в 

сфері лісогосподарської 

діяльності та ведення 

мисливського 

господарства, підняття 

рівня просвітницько- 

виховної роботи

Дослідження і 

розробка, окремі 

заходи по 

реалізації 

державних 

(регіональних) 

програм та 

дослідження і 

розробка, окремі 

заходи розвитку 

по реалізації 

державних 

(регіональних) 

програм

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Облас

ний 

бюдже

т

Вінниц

ька 

область

30.06.2017 31.12.2021 Непо

відо

млен

а

265 504 800,00 4 000 000,00 Вінницьке 

обласне 

комунальне 

спеціалізова

не 

лісогоспода

рське 

підприємств

о 

«Віноблагро

ліс» та його 

дочірні 

підприємств

а, а саме : 

ДП"Барськи

й 

райагроліс", 

ДП 

"Бершадськ

ий 

райагроліс", 

ДП 

"Вінницький 

райагроліс", 

ДП 

Гайсинський 

райагроліс, 

ДП 

"Жмеринськ

ий 

райагроліс", 

117

Департамен

т 

агропромис

лового 

розвитку, 

екології та 

природних 

ресурсів 

Вінницької 

ОДА 

Указ Президента України від 

27.03.1998 року № 222 «Про заходи 

щодо підтримки індивідуального 

житлового будівництва на селі»,  

Державна стратегія регіонального 

розвитку на період до 2020 року, 

затверджена постановою Кабінету 

Міністрів України від 06 серпня 

2014 року № 385, Концепція 

розвитку сільських територій, 

схвалена розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 23 вересня 

2015 року № 995-р., Стратегія 

збалансованого регіонального 

розвитку Вінницької області на 

період до 2020 року затвердженої 

рішенням 38 сесії обласної Ради від 

24 червня 2015 року № 893, 

Регіональна комплексна програма 

інвестування житлового будівництва  

у Вінницькій області «Власний дім» 

на 2017-2020 роки затверджена 

рішенням 13 сесії Вінницької 

обласної Ради 7 скликання від 

20.12.2016 року №222 

Регіональна комплексна 

програма інвестування 

житлового будівництва  

у Вінницькій області 

«Власний дім» на 2017-

2020 роки затверджена 

рішенням 13 сесії 

Вінницької обласної 

Ради 7 скликання від 

20.12.2016 року №222 

Покращення соціально-

побутових умов життя 

спеціалістам 

агропромислового 

комплексу, молодим, 

багатодітним сільським 

сімям, працівникам 

галузей культури, 

медицини, освіти, іншим 

фахівцям. Розв'язання 

проблеми зайнятості, 

створення умов для 

збільшення доходів та 

залучення до трудової 

діяльності сільського 

населення.

Надання 

довготермінових 

пільгових кредитів 

громадянам для 

будівництва, 

добудови, 

реконструкції та 

придбання житла, 

газифікації житла та 

підведення 

водопостачання
Надання коштів 

для виконання 

Програми

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Держа

вний 

бюдже

т

Вінниц

ька 

область

20.12.2016 31.12.2020 Непо

відо

млен

а

103 800 000,00 11 467 020,00

Комунальна 

організація 

«Обласний 

фонд 

сприяння 

інвестиціям і 

будівництву

»
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118

Департамен

т 

агропромис

лового 

розвитку, 

екології та 

природних 

ресурсів 

Вінницької 

ОДА 

Постанова Кабінету Міністрів 

України від 11 листопада 2009 року 

№ 1249 «Про затвердження 

Державної цільової соціально - 

економічної програми будівництва 

(придбання) доступного житла на 

2010-2017 роки» Регіональна 

цільова програма будівництва 

(придбання ) доступного житла у 

Вінницькій області на 2010-2017 

роки, затверджена рішенням 31 сесії 

Вінницької обласної Ради 5 

скликання від 30.10.2010 року 

№1071

Регіональна цільова  

Програма будівництва 

(придбання) доступного 

житла у Вінницькій 

області на 2010-2017 

роки, затверджена 

рішенням 31 сесії 

Вінницької обласної 

Ради 5 скликання від 

30.10.2010 року №1071

Забезпечення громадян, 

що потребують 

поліпшення житлових 

умов та  житлом шляхом 

удосконалення існуючого 

та запровадження нового 

ефективного фінансово-

інвестиційного механізму 

державної підтримки 

будівництва (придбання) 

доступного житла. 

Надання 

довготермінових 

пільгових кредитів 

громадянам для 

будівництва та 

придбання житла.
Надання коштів 

для виконання 

Програми

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Держа

вний 

бюдже

т

Вінниц

ька 

область

30.10.2010 31.12.2017 Непо

відо

млен

а

1 243 322 000,00 5 000 000,00

Комунальна 

організація 

«Обласний 

фонд 

сприяння 

інвестиціям і 

будівництву

»

119

Департамен

т 

агропромис

лового 

розвитку, 

екології та 

природних 

ресурсів 

Вінницької 

ОДА 

Постанова Кабінету Міністрів 

України від 20 вересня  2017 року № 

711 «Про перерозподіл деяких 

видатків державного бюджету , 

передбачених Міністерству екології 

та природних ресурсів на 2017 рік, 

та внесення змін у додаток до 

постанови Кабінету Міністрів 

України від            4 липня 2017 р. № 

473»; наказ Міністерства екології та 

природних ресурсів України від 

12.06.2015 року  № 194 «Про 

затвердження Порядку планування 

та фінансування природоохоронних 

заходів»; рішення 13 сесії обласної 

Ради 6 скликання від 18 грудня 2012 

року № 418 «Про Регіональну 

програму охорони навколишнього 

природного середовища та 

раціонального використання 

природних ресурсів на 2013-2018 

роки»; рішення 25 сесії обласної 

Ради 7 скликання від 12 жовтня 2017 

року № 498 «Про внесення змін до 

рішення 13 сесії обласної Ради 7 

скликання від 20 грудня 2016 року 

№ 221 «Про обласний бюджет на 

2017 рік»; розпорядження голови 

обласної державної адміністрації від 

05 травня 2014 року № 194 «Про 

затвердження Порядку планування 

Розпорядження голови 

обласної державної 

адміністрації від 24 

листопада 2017 року № 

841 «Про внесення змін 

до обласного бюджету 

на 2017 рік»

Придбання обладнання та 

машин для збору, 

транспортування, 

перероблення відходів 

лісозаготівельної 

промисловості 

Капітальний 

трансферт 

підприємствам, 

установам та 

організаціям

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Облас

ний 

бюдже

т

Вінниц

ька 

область

24.11.2017 31.12.2017 Пові

домл

ена

2 100 000,00 2 100 000,00

Вінницьке 

обласне 

комунальне 

спеціалізова

не 

лісогоспода

рське 

підприємств

о 

«Віноблагро

ліс»

120

Департамен

т 

агропромис

лового 

розвитку, 

екології та 

природних 

ресурсів 

Вінницької 

ОДА

Розпорядження голови обласної 

державної адміністрації від 14 

листопада 2017 року № 795 «Про 

внесення змін до обласного 

бюджету на 2017 рік»  

Розпорядження голови 

обласної державної 

адміністрації від 14 

листопада 2017 року № 

795 «Про внесення змін 

до обласного бюджету 

на 2017 рік» 

Реконструкція 

(модернізація)пасажирськ

ого ліфта в ПБ 

«Ювілейний» по вулиці 

Замостянська/проспект 

Коцюбинського, будинок 

26/58

Капітальний 

трансферт 

підприємствам, 

установам та 

організаціям

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Облас

ний 

бюдже

т

Вінниц

ька 

область

14.11.2017 31.12.2017 Пові

домл

ена

870 000,00 822 700,00
Комунальна 

організація 

«Обласний 

фонд 

сприяння 

інвестиціям і 

будівництву

»
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121

Департамен

т 

агропромис

лового 

розвитку, 

екології та 

природних 

ресурсів 

Вінницької 

ОДА

п.6 ст. 22 Бюджетного кодексу 

України, рішення 31 сесії обласної 

Ради 5 скликання від 30.10.2010 

року №1071 «Регіональна цільова 

Програма будівництва (придбання) 

доступного житла у Вінницькій 

області на 2010-2017 роки,  

розпорядження  голови обласної 

державної адміністрації від 

27.07.2017р.  № 524 „Про внесення 

змін до обласного бюджету на 2017 

рік”

Будівництво та 

придбання житла для 

окремих категорій 

населення

Забезпечення громадян , 

які потребують 

поліпшення житлових 

умов, житлом через 

механізм державної 

підтримки будівництва та  

придбання житла  для 

окремих категорій 

населення

Будівництво та

придбання житла

для окремих

категорій населення

Капітальний 

трансферт 

підприємствам, 

установам та 

організаціям

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Облас

ний 

бюдже

т

Вінниц

ька 

область

27.07.2017 31.12.2017 Непо

відо

млен

а

2 100 000,00 2 100 000,00

Комунальна 

організація 

«Обласний 

фонд 

сприяння 

інвестиціям і 

будівництву

»

122

Департамен

т 

агропромис

лового 

розвитку, 

екології та 

природних 

ресурсів 

Вінницької 

ОДА

Бюджетний кодекс України,   

розпорядження  голови обласної 

державної адміністрації від 

27.07.2017р.   № 524 „Про внесення 

змін до обласного бюджету на 2017 

рік”

Реалізація 

інвестиційних проектів

Будівництво комплексу 

для утримання та 

розведення диких 

червонокнижних тварин в 

ВП „Подільський зоопарк 

ВОКСЛП „Віноблагроліс”

Капітальний 

трансферт 

підприємствам, 

установам та 

організаціям

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Облас

ний 

бюдже

т

Вінниц

ька 

область

27.07.2017 31.12.2017 Непо

відо

млен

а

410 000,00 410 000,00 Вінницьке 

обласне 

комунальне 

спеціалізова

не 

лісогоспода

рське 

підприємств

о 

«Віноблагро

ліс»

123

Департамен

т 

агропромис

лового 

розвитку, 

екології та 

природних 

ресурсів 

Вінницької 

ОДА

Бюджетний кодекс України,   

розпорядження  голови обласної 

державної адміністрації від 

27.07.2017р.   № 524 „Про внесення 

змін до обласного бюджету на 2017 

рік”

Інші заходи пов'язані з 

економічною 

діяльністю

Забезпечення бюджетних 

установ альтернативними 

видами палива Субсидія та 

поточні 

трансферти 

підприємствам 

(установам, 

організаціям) 

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Облас

ний 

бюдже

т

Вінниц

ька 

область

27.07.2017 31.12.2017 Непо

відо

млен

а

1 215 000,00 1 215 000,00
Комунальна 

організація 

«Обласний 

фонд 

сприяння 

інвестиціям і 

будівництву

»

124

Департамен

т 

агропромис

лового 

розвитку, 

екології та 

природних 

ресурсів 

Вінницької 

ОДА

Бюджетний кодекс України, Правила 

надання пільгових довгострокових 

кредитів позичальникам, 

затверджено рішенням 31 сесії 

обласної Ради 5 скликання від 30 

червня 2010 року №1019 (зі 

змінами), Обласна Програма 

розвитку лісового і мисливського 

господарства в лісах, які надані в 

постійне користування Вінницькому 

обласному комунальному 

спеціалізованому 

лісогосподарському підприємству 

«Віноблагроліс»,  підвищення 

лісистості і озеленення населених 

пунктів області та використання 

об’єктів тваринного світу  культурно-

освітніх та виховних цілях на 2017-

2021 роки затвердженої рішенням 

21сесії 7 скликання Вінницької 

обласної Ради від 30 червня 2017 

року № 382, розпорядження  голови 

обласної державної адміністрації від 

27.07.2017р.  № 524 „Про внесення 

змін до обласного бюджету на 2017 

рік”

Надання бюджетних 

позичок суб'єктам 

підприємницької 

діяльності

Реалізація в області 

державної політики в 

сфері лісогосподарської 

діяльності та ведення 

мисливського 

господарства

Надання кредитів 

суб"єктам 

підприємницької 

діяльності

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Облас

ний 

бюдже

т

Вінниц

ька 

область

27.07.2017 31.12.2017 Непо

відо

млен

а

3 500 000,00 3 500 000,00

Комунальна 

організація 

«Обласний 

фонд 

сприяння 

інвестиціям і 

будівництву

»



31 Продовження додатка 2

125

Департамен

т 

агропромис

лового 

розвитку, 

екології та 

природних 

ресурсів 

Вінницької 

ОДА

Бюджетний кодекс України, 

Постанова Кабінету Міністрів 

України від 17 вересня 1996 року № 

1147 „Про затвердження переліку 

видів діяльності, що належать до 

природоохоронних заходів”, 

рішення 13 сесії обласної Ради 5 

скликання від 25 жовтня 2007 року 

№ 353 „Про Обласну програму 

розвитку лісового і мисливського 

господарств в лісах, які надані в 

постійне користування Вінницькому 

обласному комунальному 

спеціалізованому 

лісогосподарському підприємству 

„Віноблагроліс”, підвищення 

лісистості та озеленення населених 

пунктів області на 2008-2017 роки”, 

рішення 13 сесії обласної Ради 6 

скликання від 18.12.2012  року „Про 

Регіональну програму охорони 

навколишнього природного 

середовища та раціонального 

використання природних ресурсів 

на 2013-2018 роки”, розпорядження 

голови обласної державної 

адміністрації від 05 травня 2014 року 

№ 194 «Про затвердження Порядку 

планування та фінансування 

природоохоронних заходів з 

обласного фонду охорони 

Охорона та раціональне 

використання 

природних ресурсів

Забезпечення проведення 

базового 

лісовпорядкування в лісах 

наданих в постійне 

користування ВОКСЛП 

„Віноблагроліс”

Дослідження і 

розробка, окремі 

заходи розвитку 

по реалізації 

державних 

(регіональних) 

програм

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Облас

ний 

бюдже

т

Вінниц

ька 

область

27.07.2017 31.12.2017 Непо

відо

млен

а

323 000,00 278 112,00

Вінницьке 

обласне 

комунальне 

спеціалізова

не 

лісогоспода

рське 

підприємств

о 

«Віноблагро

ліс»

126

Департамен

т 

агропромис

лового 

розвитку, 

екології та 

природних 

ресурсів 

Вінницької 

ОДА

Бюджетний кодекс України, 

Постанова Кабінету Міністрів 

України від 17 вересня 1996 року № 

1147 „Про затвердження переліку 

видів діяльності, що належать до 

природоохоронних заходів”, 

рішення 13 сесії обласної Ради 6 

скликання від 18.12.2012  року „Про 

Регіональну програму охорони 

навколишнього природного 

середовища та раціонального 

використання природних ресурсів 

на 2013-2018 роки”, розпорядження 

голови обласної державної 

адміністрації від 05 травня 2014 року 

№ 194 «Про затвердження Порядку 

планування та фінансування 

природоохоронних заходів з 

обласного фонду охорони 

навколишнього природного 

середовища», розпорядження 

голови обласної державної 

адміністрації від 27.07.2017 року № 

524 „Про внесення змін до 

обласного бюджету”.

Охорона та раціональне 

використання 

природних ресурсів

Придбання земснаряду 

для виконання заходів по 

відновленню і 

підтриманню 

сприятливого 

гідрологічного режиму та 

санітарного стану річок, а 

також боротьба з 

шкідливою дією вод 

(біологічна меліорація 

водних об’єктів, 

винесення водоохоронних 

зон в натуру, 

упорядкування джерел, 

очищення русел від 

дерев, що потрапили до 

них внаслідок 

проходження весняних 

повеней, будівництво 

протиповіневих 

водосховищ і дамб тощо)

Капітальний 

трансферт 

підприємствам, 

установам та 

організаціям

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Облас

ний 

бюдже

т

Вінниц

ька 

область

27.07.2017 31.12.2017 Непо

відо

млен

а

3 000 000,00 3 000 000,00

Комунальна 

організація 

«Обласний 

фонд 

сприяння 

інвестиціям і 

будівництву

»



32 Продовження додатка 2

127

Департамен

т 

агропромис

лового 

розвитку, 

екології та 

природних 

ресурсів 

Вінницької 

ОДА

Бюджетний кодекс України, 

постанова КМУ від 17 вересня 1996 

р.     № 1147 «Про затвердження 

переліку видів діяльності, що 

належать до природоохоронних 

заходів», рішення 13 сесія обласної 

ради 6 скликання № 418 від  

18.12.12 р. «Про Регіональну 

програму охорони навколишнього 

природного середовища та 

раціонального використання 

природних ресурсів на 2013-2018 

роки», розпорядження голови 

обласної державної адміністрації від 

05 травня 2014 року № 194 «Про 

затвердження Порядку планування 

та фінансування природоохоронних 

заходів з обласного фонду охорони 

навколишнього природного 

середовища»;  розпорядження  

голови обласної державної 

адміністрації від 27.07.2017р.   № 

524 „Про внесення змін до 

обласного бюджету на 2017 рік”

Інша діяльність у сфері 

охорони 

навколишнього 

природного 

середовища 

Придбання 

контейнеровоза для 

перевезення та 

знешкодження 

сільськогосподарських і 

промислових відходів

Придбання 

обладнання і 

предметів 

довгострокового 

користування

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Облас

ний 

бюдже

т

Вінниц

ька 

область

27.07.2017 31.12.2017 Непо

відо

млен

а

1 250 000,00 1 246 800,00

Вінницька 

регіональна 

державна 

лабораторія 

ветеринарно

ї медицини 

128

Департамен

т 

агропромис

лового 

розвитку, 

екології та 

природних 

ресурсів 

Вінницької 

ОДА

Бюджетний кодекс України, 

постанова КМУ від 17 вересня 1996 

р.     № 1147 «Про затвердження 

переліку видів діяльності, що 

належать до природоохоронних 

заходів», рішення 13 сесія обласної 

ради 6 скликання № 418 від  

18.12.12 р. «Про Регіональну 

програму охорони навколишнього 

природного середовища та 

раціонального використання 

природних ресурсів на 2013-2018 

роки», розпорядження голови 

обласної державної адміністрації від 

05 травня 2014 року № 194 «Про 

затвердження Порядку планування 

та фінансування природоохоронних 

заходів з обласного фонду охорони 

навколишнього природного 

середовища»;  розпорядження  

голови обласної державної 

адміністрації від 27.07.2017р.   № 

524 „Про внесення змін до 

обласного бюджету на 2017 рік”

Збереження природно-

заповітного фонду 

Збереження та 

відтворення поголів’я 

зубра європейського на 

території Державного 

підприємства 

«Хмільницьке лісове 

господарство»

Дослідження і 

розробка, окремі 

заходи по 

реалізації 

державних 

(регіональних) 

програм

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Облас

ний 

бюдже

т

Вінниц

ька 

область

27.07.2017 31.12.2017 Непо

відо

млен

а

142 000,00 142 000,00

Державне 

підприємств

о 

«Хмільницьк

е лісове 

господарств

о»



33 Продовження додатка 2

129

Департамен

т 

агропромис

лового 

розвитку, 

екології та 

природних 

ресурсів 

Вінницької 

ОДА

Бюджетний кодекс України, 

постанова КМУ від 17 вересня 1996 

р.     № 1147 «Про затвердження 

переліку видів діяльності, що 

належать до природоохоронних 

заходів», рішення 13 сесія обласної 

ради 6 скликання № 418 від  

18.12.12 р. «Про Регіональну 

програму охорони навколишнього 

природного середовища та 

раціонального використання 

природних ресурсів на 2013-2018 

роки», розпорядження голови 

обласної державної адміністрації від 

05 травня 2014 року № 194 «Про 

затвердження Порядку планування 

та фінансування природоохоронних 

заходів з обласного фонду охорони 

навколишнього природного 

середовища»;  розпорядження  

голови обласної державної 

адміністрації від 27.07.2017р.   № 

524 „Про внесення змін до 

обласного бюджету на 2017 рік”

Збереження природно-

заповітного фонду 

Реалізація 

природоохоронного 

заходу «Придбання 

спеціального обладнання, 

транспортних засобів і 

засобів зв’язку, 

віднесених до організації 

заповідників та інших 

природоохоронних 

установ (для потреб 

зоопарку)» Капітальний 

трансферт 

підприємствам, 

установам та 

організаціям

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Облас

ний 

бюдже

т

Вінниц

ька 

область

27.07.2017 31.12.2017 Непо

відо

млен

а

682 000,00 682 000,00

Відокремлен

ий підрозділ 

Подільський 

зоопарк 

«ВОКСЛП 

«Віноблагро

лі»

130

Департамен

т 

агропромис

лового 

розвитку, 

екології та 

природних 

ресурсів 

Вінницької 

ОДА

Бюджетний кодекс України, 

постанова КМУ від 17 вересня 1996 

р.     № 1147 «Про затвердження 

переліку видів діяльності, що 

належать до природоохоронних 

заходів», рішення 13 сесія обласної 

ради 6 скликання № 418 від  

18.12.12 р. «Про Регіональну 

програму охорони навколишнього 

природного середовища та 

раціонального використання 

природних ресурсів на 2013-2018 

роки», розпорядження голови 

обласної державної адміністрації від 

05 травня 2014 року № 194 «Про 

затвердження Порядку планування 

та фінансування природоохоронних 

заходів з обласного фонду охорони 

навколишнього природного 

середовища»;  розпорядження  

голови обласної державної 

адміністрації від 27.07.2017р.   № 

524 „Про внесення змін до 

обласного бюджету на 2017 рік”

Збереження природно-

заповітного фонду

Придбання Автомобіля 

ВАЗ 4х4 3 ДВ для  

охорони, відтворення 

тваринного світу та 

боротьби з 

браконьєрством.

Капітальний 

трансферт 

підприємствам, 

установам та 

організаціям

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Облас

ний 

бюдже

т

Вінниц

ька 

область

27.07.2017 31.12.2017 Непо

відо

млен

а

289 900,00 289 900,00

Державне 

підприємств

о 

«Хмільницьк

е лісове 

господарств

о»



34 Продовження додатка 2

131

Департамен

т 

агропромис

лового 

розвитку, 

екології та 

природних 

ресурсів 

Вінницької 

ОДА

Бюджетний кодекс України, 

постанова КМУ від 17 вересня 1996 

р.     № 1147 «Про затвердження 

переліку видів діяльності, що 

належать до природоохоронних 

заходів», рішення 13 сесія обласної 

ради 6 скликання № 418 від  

18.12.12 р. «Про Регіональну 

програму охорони навколишнього 

природного середовища та 

раціонального використання 

природних ресурсів на 2013-2018 

роки», розпорядження голови 

обласної державної адміністрації від 

05 травня 2014 року № 194 «Про 

затвердження Порядку планування 

та фінансування природоохоронних 

заходів з обласного фонду охорони 

навколишнього природного 

середовища»;  розпорядження  

голови обласної державної 

адміністрації від 27.07.2017р.   № 

524 „Про внесення змін до 

обласного бюджету на 2017 рік”

Збереження природно-

заповітного фонду

Придбання трактора МТЗ -

82,1 для заготівлі і 

транспортування кормів 

для тварин, які 

знаходяться в 

природному середовищі 

та їх охорону

Капітальний 

трансферт 

підприємствам, 

установам та 

організаціям

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Облас

ний 

бюдже

т

Вінниц

ька 

область

27.07.2017 31.12.2017 Непо

відо

млен

а

460 000,00 460 000,00

Державне 

підприємств

о 

«Дашівське 

досвідне 

лісомисливс

ьке 

господарств

о»

132

Харківська

обласна 

рада

Рішення XIV сесії Харківської 

обласної ради VIІ скликання від 

31.08.2017 № 501-У! І «Про 

внесення змін до Програми 

економічного і соціального розвитку 

Харківської області на 2017 рік, 

затвердженої рішенням обласної 

ради від 08 грудня 20 і 6 року № 329-

УП (зі змінами)»

Фінансова підтримка 

комунального 

підприємства 

Харківської обласної 

ради «Регіональний 

центр природних 

ресурсів та екології»

фінансова підтримка Дотація Індив

ідуал

ьна 

ДД

Облас

ний 

бюдже

т

Харківс

ька 

область

28.09.2017 07.12.2017 Екологія Непо

відо

млен

а

249 000,00 249 000,00
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Харківська

обласна 

рада

Рішення XIV сесії Харківської 

обласної ради V!! скликання від 

21.12.2017 № 639-VII «Про внесення 

змін до рішення обласної ради 08 

грудня 2016 року № 330-VII «Про 

обласний бюджет на 2017 рік» та 

додатків до нього (зі змінами)»

Фінансова підтримка 

Комунального 

підприємства 

Харківської обласної 

ради «Ритуал» для 

погашення 

заборгованості із 

заробітної плати 

минулих періодів 

шляхом проведення 

платежів і 

реєстраційного рахунку 

розпорядника коштів 

Департаменту житлово- 

комунального 

господарства та 

розвитку 

інфраструктури 

Харківської обласної 

державної адміністрації 

на рахунок 

Комунального 

підприємства 

Харківської обласної 

ради «Ритуал», 

відкритий у 

комерційному банку 

(Програма 

економічного і 

соціального розвитку 

Харківської області на 

2017 рік)

фінансова підтримка Дотація Індив

ідуал

ьна 

ДД

Облас

ний 

бюдже

т

Харківс

ька 

область

26.12.2017 26.12.2017 Комуналь

не 

обслугову

вання 

населення

Непо

відо

млен

а

130 100,00 130 000,00

134

Управління 

культури, 

національно

стей та 

релігій 

облдержадм

іністрації

Рішення обласної ради від 

22.12.2016№12 "Прообласний 

бюджет Миколаївської області ва 

2017 рік"; Рішення обласної ради 

від27.04.2017№21 Про внесення 

змін до обласного бюджету 

Миколаївської області на 20І7 рік* 

Рішаю* обласної рада від 12.10.2017 

№28 "Про внесення змін до 

обласного бюджету Миколаївсшй 

області на 2017 обласної ради від 

21.12.2017 №24 'Про до обласного 

бюджету Миколаївської області 

2017р

2414020 "Театри" Інформування і 

задоволення творчих 

потреб інтересів 

громадян, їх естетичне 

виховання, розвиток та 

збагачення духовного 

потенціалу

Надання 

фінансової 

підтримки

Прог

рама 

ДД

Міськ

ий 

бюдже

т

Микола

ївська 

область

01.01.2017 31.12.2017 Орган з 

питань 

культури

Непо

відо

млен

а

42 398 500,00 42 394 705,00

135

Управління 

культури, 

національно

стей та 

релігій 

облдержадм

іністрації

Рішення обласної ради від 

22.12.2016 № 12 'Про обласний 

бюджет Миколаївської області на 

2017 рік*; Рішенні обласної ради 

від27.&4-20]7 №2) 

*Провнесеннялслдо обласного 

бюджету Миколаївсько? області ш 

2017 рік' Розпорядження голови 

Мнкалаївалші облдержадміністрації 

від21.11.2017 №46 5-р”Про 

внесення змін до обсягу видатків 

епохального фонду обласного 

бюджету" Рішення 

обласноїрадивід21.12.2017№24"Про 

внесення змін до обласного бюджету 

Миколаївської області на 2017 рік"

2414030"Філармонії, 

музичні колективи і 

ансамблі та інші 

мистецькі заклади та 

заходи"

Інформування і 

задоволення творчих 

потреб інтересів 

громадян, їх естетичне 

виховання, розвиток та 

збагачення духовного 

потенціалу

Надання 

фінансової 

підтримки

Прог

рама 

ДД

Міськ

ий 

бюдже

т

Микола

ївська 

область

01.01.2017 31.12.2017 Орган з 

питань 

культури

Непо

відо

млен

а

7 270 000,00 7 269 101,00
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Департамен

т 

економічног

о розвитку 

та 

регіональної 

політики 

Миколаївськ

ої обласної 

державної 

адміністраці

ї

Розпорядження голови 

Миколаївської обласної державної 

адміністрації від 06.07.2017 № 247-р 

«Про затвердження Порядку 

використання бюджетних коштів на 

виконання заходів Програми 

розвитку малого і середнього 

підприємництва у Миколаївській 

області щодо часткового 

відшкодування відсоткових ставок 

за кредитами, залученими 

суб’єктами малого і середнього 

підприємництва для реалізації 

проектів» зареєстроване у 

головному територіальному 

управлінні юстиції у Миколаївській 

області від 10 липня 2017 року 

№199/2780

Часткове 

відшкодування 

відсоткових ставок за 

кредитами, залученими 

суб’єктами малого і 

середнього 

підприємництва на 

реалізацію проектів

Фінансова підтримка 

суб'єктів малого і 

середнього 

підприємництва шляхом 

здешевлення кредитних 

ресурсів

Часткове 

відшкодування 

відсоткових 

ставок за 

кредитами, як 

форма державно! 

допомоги, ке 

передбачені 

положеннями 

статті 4 Закону 

України «Про 

державну 

допомогу 

суб'єктам 

господарювання»

Прог

рама 

ДД

Облас

ний 

бюдже

т

Микола

ївська 

область

01.01.2017 31.12.2018 фінанси Непо

відо

млен

а

4 000 000,00 1 946 487,00

137

Кодимська 

райдерж 

адміністраці

я

рішення Кодимської

районної ради від

28.04.2016 №75-7

«Районної програми 

розвитку

малих форм 

господарюв анняв 

агропромис ловому 

комплексі Кодимськог 

о району на 2016-2020 

роки»

Створення робочих місць ПІдтримк

а малих

форм

господар

ювання в аграрном у 

секторі

Грант Прог

рама 

ДД

Місце

вий 

бюдже

т

Одеськ

а 

область

01.01.2016 31.12.2020 Аграрна Непо

відо

млен

а

15 000,00 5 000,00 1

138

Савранська 

районна

державна 

адміністраці

я

Рішення Савранської районної 

ради від 11.02.2016 р №49- VII

Програма розвитку 

малого та середнього 

підприємництва в 

Савранському районі 

на 2016- 2018 роки

Надання фінансово - 

кредитної підтримки 

суб'єктам малого і 

середнього 

підприємництва

Надання фінансово - 

кредитної підтримки 

суб’єктам малого і 

середнього 

підприємництва для 

реалізації бізнес-

планів за 

пріоритетними 

сферами

Матеріальна

допомога

Прог

рама 

ДД

Район

ний 

бюдже

т

Одеськ

а 

область

01.01.2016 31.12.2018 Непо

відо

млен

а

20 000,00 0,00

139

Фонд 

загальнообо

в'язково го 

державного 

соціального 

страхування 

на випадок 

безробіття

Постанов КМУ від 15.04.2013 

№347"Деякі питання реалізації 

статті 26 та частини другої статті 

27 Закону України "Про 

зайнятість населення

Компенсація 

роботодавцям витрат у 

розмірі єдиного внеску 

на

загальнообов'язк ове 

державне соціальне 

страхування

Стимулювання 

роботодавців до 

створення нових робочих 

місць

Право на 

компенсацію має 

роботодавець,як ий є 

суб'єктом малого

підприємництва та 

який

працевлаштовує 

зареєстрованих 

безробітних на нові 

робочі місця в 

пріоритетних видах

економічної 

діяльності строком 

не менше ніж на два 

роки за направлення 

Державної служби 

зайнятості

компенсація

роботодавцям 

витрат у розмірі 

єдиного внеску 

на

загальнообов"яз 

кове державне 

соціальне 

страхування 

сплачена за 

працевлаштован 

ого за

направленням 

територіального 

органу 

Державної 

служби 

зайнятості на 

нове робоче 

місце

зареєстрованого 

безробітного за 

місяць, за який 

такий внесок.

Прог

рама 

ДД

Держа

вний 

бюдже

т

Одеськ

а 

область

Непо

відо

млен

а

30 000,00 15 400,00
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Полтавська 

обласна 

державна 

адміністраці

я

Стаття 14-1, 14-2 Закону України 

«Про основи соціальної захищеності 

осіб з інвалідністю в Україні»; 

постанова Кабінету Міністрів 

України «Про затвердження 

Порядку надання дозволу на право 

користування пільгами з 

оподаткування для підприємств та 

організацій громадських організацій 

інвалідів» від 8 серпня 2007 р. № 

1010; статті 6, 13, 23 Закону України 

«Про місцеві державні 

адміністрації»;

статті 142, 197, 282 та пп. 8 

підрозділу 2 розділу XX 

Податкового кодексу 

Надання дозволу на 

право користування 

пільгами з 

оподаткування для 

підприємств та 

організацій 

громадських 

організацій осіб з 

інвалідністю

Допомога та сприяння 

громадським організаціям 

осіб з інвалідністю в їх 

діяльності

Працевлаштування 

осіб з інвалідністю, 

забезпечення їх 

соціально- трудової 

реабілітації та 

інтеграції у 

суспільство

Податкові пільги Прог

рама 

ДД

Облас

ний 

бюдже

т

Полтав

ська 

область

01.04.2016 31.03.2018 Непо

відо

млен

а

3 044 075,00 Креме

нчутсь

ке 

УВП 

УТОС

141

Полтавська 

обласна 

державна 

адміністраці

я

Податкові пільги Прог

рама 

ДД

Облас

ний 

бюдже

т

Полтав

ська 

область

01.06.2017 31.03.2018 Непо

відо

млен

а

198 080,00 Полтавське 

УВП №1 

УТОГ

142

Полтавська 

обласна 

державна 

адміністраці

я

Податкові пільги Прог

рама 

ДД

Облас

ний 

бюдже

т

Полтав

ська 

область

01.04.2016 31.03.2018 Непо

відо

млен

а

883 298,00 Полтавське 

УВП 

"Полтаваене

рго" УТОС

143

Полтавська 

обласна 

державна 

адміністраці

я

Податкові пільги Прог

рама 

ДД

Облас

ний 

бюдже

т

Полтав

ська 

область

01.10.2016 30.09.2018 Непо

відо

млен

а

579 868,00 Лубенське 

УВП УТОГ

144

Полтавська 

обласна 

державна 

адміністраці

я

Податкові пільги Прог

рама 

ДД

Облас

ний 

бюдже

т

Полтав

ська 

область

01.10.2016 30.09.2018 Непо

відо

млен

а

396 813,00 ПОГ 

"Кремос"

145

Полтавська 

обласна 

державна 

адміністраці

я

Податкові пільги Прог

рама 

ДД

Облас

ний 

бюдже

т

Полтав

ська 

область

01.10.2016 30.09.2018 Непо

відо

млен

а

36 105,00 ЦСТРІ 

"Інвасервіс"

146

Полтавська 

обласна 

державна 

адміністраці

я

Податкові пільги Прог

рама 

ДД

Облас

ний 

бюдже

т

Полтав

ська 

область

01.07.2016 30.09.2018 Непо

відо

млен

а

93 980,00 Пирятинське 

УВП 

"Електрокон

такт" УТОС

147

Полтавська 

обласна 

державна 

адміністраці

я

Податкові пільги Прог

рама 

ДД

Облас

ний 

бюдже

т

Полтав

ська 

область

01.01.2017 31.12.2018 Непо

відо

млен

а

1 589 716,00 Полтавське 

ВП 

"Універсал" 

УТОГ

148

Полтавська 

обласна 

державна 

адміністраці

я

Податкові пільги Прог

рама 

ДД

Облас

ний 

бюдже

т

Полтав

ська 

область

01.01.2017 31.12.2018 Непо

відо

млен

а

198 661,00 Лубенське 

КУВП 

Полтавськог

о УВО 

УТОС
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Департаме

нт 

економічн

ого 

розвитку, 

торгівлі та 

залучення 

інвестицій 

Полтавськ

ої ОДА

Рішення дванадцятої сесії обласної 

ради шостого скликання від 

23.12.2016 №314

Комплексна програма 

розвитку малого та 

середнього 

підприємництва у 

Полтавській області на 

2017-2020 р

Фінансово-кредитна 

підтримка малого 

підприємництва за умови 

створення нових робочих 

місць

Часткове 

відшкодування 

тіла кредиту, 

без 

урахування 

відсотків

Прог

рама 

ДД

Облас

ний 

бюдже

т

Полтав

ська 

область

01.01.2017 31.12.2020 Мале і 

середнє 

підприє

мництво

Непо

відо

млен

а

600 000,00 467 500,00

150

Управління 

соціального 

захисту 

населення 

Кобеляцької 

райдержадмі

ні

страції

Ст. 91 Бюджетний Кодекс

України Рішення №6

Від 21.02.2017р. тринадцятої

сесії сьомого скликання

Кобеляцької районної ради

Полтавської області

Районна

Програма 

відшкодування 

компенсації за

перевезення окремих 

пільгових категорій

громадянина 

приміських маршрутах

загального 

користування 

автомобільним та 

залізничним 

транспортом у 

Кобеляцькому районі на 

2017 рік

Забезпечення реалізації 

прав на

пільговий проїзд 

автомобільним та

залізничним транспортом 

на приміських маршрутах

Прог

рама 

ДД

Район

ний 

бюдже

т

Полтав

ська 

область

01.01.2017 31.12.2017 Транспорт Непо

відо

млен

а

352 300,00 352 300,00 ФОП 

Хряпа 

ОВ

151

Управління 

соціального 

захисту 

населення 

Кобеляцької 

райдержадмі

ні

страції

Ст.91 Бюджетний Кодекс України 

Рішенн я №4 Від 21.12. 2017р. 

двадцят ої сесії сьомого скликання 

Кобеля

цької райониої ради Полтав

ської області

Районна

Програма 

відшкодування 

компенсації за

перевезення окремих 

пільгових категорій

громадянна приміських 

маршрутах

загального 

користування 

автомобільним та 

залізничним 

транспортом у 

Кобеляцькому районі на 

2018 рік

Забезпечення реалізації 

прав на

пільговий проїзд 

автомобільним та

залізничним транспортом 

на приміських маршрутах

Компенсація Прог

рама 

ДД

Місце

вий 

бюдже

т

Полтав

ська 

область

01.01.2018 31.12.2018 Транспорт Непо

відо

млен

а

350 000,00 ФОП 

Хряпа 

ОВ

152

Управління 

соціального 

захисту 

населення 

Горішньопл

ав нівської 

міської ради 

Полтавської 

області

Рішення 21 сесії

7 скликання Горішньо плавні еської 

міської ради від 21.03.2017р.

програма соіального 

захисту та соціального 

забезпеченн я 

населення на 2017- 

2020 роки

Забезпечення належного

рівня соціального захисту

громадян пільгових 

категорій

Компенсація Прог

рама 

ДД

Міськ

ий 

бюдже

т

Полтав

ська 

область

01.01.2017 31.12.2020 Непо

відо

млен

а

6 900 000,00 1 500 000,00 ФОП 

Хряпа 

ОВ



39 Продовження додатка 2

153

Управління 

соціального 

захисту 

населення 

Гребін

ківської 

РДА

Рішення районної ради

від 10.03.2017 року

Районна програма «Про 

затвердження районної 

програми 

відшкодування 

компенсації за 

перевезення окремих 

пільгових категорій 

громадян на приміських 

маршрутах загального 

користування 

автомобільним 

транспортом у Г 

ребінківському районі 

на 2017 рік

Забезпеч реалізації прав 

окремих категорій 

громадян на пільговий 

проїзд автомобільним 

транспортом на 

приміських автобусних 

маршрутах загального 

користування та 

відшкодування 

компенсації за 

перевезення окремих 

пільгових категорій 

громадян у 

Гребінківському районі

Державна 

гарантія

Прог

рама 

ДД

Район

ний 

бюдже

т

Полтав

ська 

область

01.01.2017 31.12.2017 Непо

відо

млен

а

1 100 000,00 1 046 976,00 Фоп 

Таране

нко

154

УСЗН 

Семенівсько

ї РДА

Стаття 91 Бюджетного кодексу 

України, рішення

сесії районної ради

Програма економічного 

і соціального

розвитку Семенівського 

району

на 2017 рік

Компенсаційні виплати за

пільговий проїзд окремих

категорій громадян

Компенсація Прог

рама 

ДД

Район

ний 

бюдже

т

Полтав

ська 

область

01.01.2017 31.12.2017 Непо

відо

млен

а

15 083,00 15 083,00 1

155

УСЗН 

Семенівсько

ї РДА

Стаття 91 Бюджетного кодексу 

України, рішення

сесії районної ради

Програма економічного 

і соціального

розвитку Семенівського 

району

на 2017 рік

Компенсаційні виплати за

пільговий проїзд окремих

категорій громадян

Компенсація Прог

рама 

ДД

Район

ний 

бюдже

т

Полтав

ська 

область

01.01.2017 31.12.2017 Непо

відо

млен

а

14 914,00 14 914,00 1

156

Управління 

соціального 

захисту 

населення

Лохвицької 

законної

державної 

адміністраці

ї

стаття 29 Закону України

"Про автомобільний

транспорт" від 05.04.2001

№ 2344-ІП

Районна програма 

соціального захисту 

осіб з обмеженими 

фізичними 

можливостями, 

ветеранів війни, 

учасників 

антитерористичної 

операції та найбільш 

вразливих верств 

населення на 2013-2020 

роки затверджена 

рішенням 17 сесії 

районної ради 6 

скликання від 

06.06.2013 року (зі 

змінами і 

доповненнями)

Соціальний захист

пільгових категорій 

громадян

Компенсація Прог

рама 

ДД

Міськ

ий 

бюдже

т

Полтав

ська 

область

23.12.2016 31.12.2017 Транспорт Непо

відо

млен

а

63 651,00 61 943,00 ФОП 

Різник

157

Департамен

т 

забезпеченн

я ресурсних 

платежів 

Сумської 

міської ради

Рішення Сумської міської ради від 

30 листопада 2016 року № 1451–МР 

«Про цільову Програму підтримки 

малого і середнього підприємництва 

в м. Суми на 2017-2019 роки», 

рішення Сумської міської ради від 

26 липня 2017 року           № 

2383–МР «Про затвердження 

Порядку надання фінансової 

підтримки суб’єктам малого і 

середнього підприємництва з 

міського бюджету  

Порядок надання 

фінансової підтримки 

суб’єктам малого і 

середнього 

підприємництва з 

міського бюджету м. 

Суми

Схвалення відсутнє Схвалення відсутнє Відшкодування 

частини відсотків 

за кредитами, 

наданими 

суб’єктам малого 

і середнього 

підприємництва.

Прог

рама 

ДД

Міськ

ий 

бюдже

т

Сумськ

а 

область

01.01.2017 31.12.2019 Пові

домл

ена

3 000 000,00
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Сумська 

міська рада

Рішення Сумської міської ради від 

25 січня 2017 року № 1729-МР «Про 

встановлення фіксованих ставок 

єдиного податку для фізичних осіб-

підприємців на 2017 рік», рішення 

Сумської міської ради від 25 січня 

2017 року                 № 1727-МР 

«Про Положення про особливості 

справляння єдиного податку 

суб’єктами господарювання, які 

застосовують спрощену систему 

оподаткування, обліку та звітності, у 

2017 році»

Встановлення 

фіксованих ставок 

єдиного податку для 

фізичних осіб-

підприємців на 2017 рік

Схвалення відсутнє Схвалення відсутнє Встановлення 

фіксованої 

ставки єдиного 

податку для 

фізичних осіб-

підприємців, які 

застосовують 

спрощену 

систему 

оподаткування, 

обліку та 

звітності, у 2017 

році

Прог

рама 

ДД

Міськ

ий 

бюдже

т

Сумськ

а 

область

01.01.2017 31.12.2017 Непо

відо

млен

а

159

Сумська 

міська рада

Рішення Сумської міської ради від 

31.05.2017 № 2149-МР «Про 

встановлення фіксованих ставок 

єдиного податку для фізичних осіб-

підприємців», рішення Сумської 

міської ради від 31.05.2017 № 2147-

МР «Про Положення про 

особливості справляння єдиного 

податку суб’єктами 

господарювання, які застосовують 

спрощену систему оподаткування, 

обліку та звітності»

Встановлення 

фіксованих ставок 

єдиного податку для 

фізичних осіб-

підприємців

Схвалення відсутнє Схвалення відсутнє Встановлення 

фіксованої 

ставки єдиного 

податку для 

фізичних осіб-

підприємців, які 

застосовують 

спрощену 

систему 

оподаткування, 

обліку та 

звітності

Прог

рама 

ДД

Міськ

ий 

бюдже

т

Сумськ

а 

область

01.01.2018 31.12.2018 Непо

відо

млен

а

160

Сумська 

міська рада

Рішення Сумської міської ради від 

21 червня 2017 року № 2252-МР 

«Про встановлення податку на 

нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки в м. Суми»

Встановлення податку 

на нерухоме майно, 

відмінне від земельної 

ділянки

Схвалення відсутнє Схвалення відсутнє Встановлення 

податку на 

нерухоме майно, 

відмінне від 

земельної 

ділянки для 

юридичних та 

фізичними осіб, 

які є власниками 

об’єктів житлової 

та/або 

нежитлової 

нерухомості 

розташованої у 

м. Суми

Прог

рама 

ДД

Міськ

ий 

бюдже

т

Сумськ

а 

область

01.01.2018 31.12.2018

161

Сумська 

міська рада

Рішення Сумської міської ради від 

26 квітня 2017 року № 2041–МР 

«Про внесення змін до рішення 

Сумської міської ради від 08 липня 

2015 року № 4562–МР «Про 

встановлення плати за землю на 

території міста Суми» (зі змінами)

Встановлення плати за 

землю на території 

міста Суми

Схвалення відсутнє Схвалення відсутнє Встановлення 

ставки 

земельного 

податку за 

земельні ділянки 

на території 

міста  Суми;

пільги щодо 

сплати 

земельного 

податку для 

фізичних та 

юридичних осіб;

розмір орендної 

плати за земельні 

ділянки

Прог

рама 

ДД

Міськ

ий 

бюдже

т

Сумськ

а 

область

01.01.2018
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162

Виконавчий 

комітет 

Сумської 

міської ради

Рішення Сумської міської ради від 

24.12.2015 №150-МР (зі змінами); 

ч.2 ст.14, ч.3 ст.17  Закону України 

«Про міський електричний 

транспорт»; ст.14 Закону України 

«Про автомобільний транспорт»

Міська цільова 

(комплексна) Програма 

розвитку міського 

пасажирського 

транспорту м.Суми  на 

2016-2018роки

Створення належних умов 

для надання населенню 

міста Суми доступних і 

якісних послуг із 

пасажирських перевезень 

міським пасажирським 

транспортом;

    Підвищення 

ефективності та 

надійності 

функціонування 

громадського транспорту 

відповідно до 

встановлених нормативів і 

стандартів.

Розвиток середніх 

підприємств. 

Забезпечення 

динамічного 

розвитку 

підприємства

Субсидії та 

поточні 

трансферти на 

забезпечення 

основної 

діяльності 

(фінансова 

підтримка);

капітальні 

трансферти 

(внески до 

статутного 

капіталу)

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Міськ

ий 

бюдже

т

Сумськ

а 

область

01.01.2016 31.12.2018 Транспорт Пові

домл

ена

549 769 560,00 57 830 559,00 1

163

Виконавчий 

комітет 

Сумської 

міської ради

Рішення Сумської міської ради від 

24.12.2015 №174-МР  (зі змінами), 

Закон України «Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів 

України щодо реформування 

загальнообов’язкового державного 

соціального страхування та 

легалізації фонду оплати праці» від 

28.12.2014 № 77-VIII, видатки на 

утримання вказаних дитячо-

юнацьких спортивних шкіл за 

рахунок Фонду соціального 

страхування з тимчасової втрати 

працездатності були скасовані з 

01.01.2015 року та були передані на 

фінансування за рахунок коштів 

міського бюджету відповідно до 

постанови КМУ від 31.03.2015 № 

254 «Про затвердження Порядку та 

умов надання в 2015 році субвенції з 

державного бюджету місцевим 

бюджетам на часткове фінансування 

дитячо-юнацьких спортивних шкіл, 

які до 2015 року отримували 

підтримку з Фонду соціального 

страхування з тимчасової втрати 

працездатності»

Програма «Фізична 

культура і спорт міста 

Суми на 2016-2018 

роки»

Залучення широких 

верств населення до 

масового спорту, 

популяризації здорового 

способу життя та фізичної 

реабілітації. Створення 

умов на рівні сучасних 

вимог для занять 

фізичною культурою та 

спортом. Розвиток 

олімпійського та не 

олімпійського спорту 

шляхом максимальної 

реалізації здібностей 

обдарованої молоді у 

дитячо-юнацькому, 

резервному спорті, спорті 

вищих досягнень та 

виховання її в дусі 

олімпізму. Досягнення 

високого рівня 

працездатності та 

довголіття, зміцнення 

здоров’я, гармонійного 

формування її особистості 

засобами фізичної 

культури і спорту.

Підтримка 

громадського 

спортивного руху

Субсидії та 

поточні 

трансферти на 

забезпечення 

основної 

діяльності;

капітальні 

трансферти на 

розвиток спорту 

вищих досягнень 

(фінансова 

підтримка)

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Міськ

ий 

бюдже

т

Сумськ

а 

область

01.01.2016 31.12.2018 Фізична 

культура 

та спорт

Пові

домл

ена

35 380 305,00 9 349 199,00 7

164

Виконавчий 

комітет 

Сумської 

міської ради

Рішення Сумської міської ради від 

24.12.2015 № 149-МР (зі змінами),

Закон України «Про сприяння 

соціальному становленню та 

розвитку молоді в Україні», Порядок 

реалізації програм, проектів та 

проведення заходів державної 

політики у молодіжній сфері, 

затвердженого наказом Міністерства 

молоді та спорту України від 

03.03.2016 №808 та постанова КМУ 

від 12.10.2011 №1049 «Про 

затвердження Порядку проведення 

конкурсу з визначення програм 

(проектів, заходів), розроблених 

інститутами громадянського 

суспільства, для виконання 

(реалізації) яких надається 

фінансова підтримка» (зі змінами)

Програма «Молодь 

міста Суми на 2016-

2018роки»

 Створення сприятливих 

умов для саморозвитку і 

творчої самореалізації 

молоді, формування 

патріота і громадянина. 

Субсидії та 

поточні 

трансферти 

(надання 

часткової 

фінансової 

підтримки для 

реалізації 

міських заходів 

орієнтованих на 

молодь м.Суми)

Прог

рама 

ДД

Міськ

ий 

бюдже

т

Сумськ

а 

область

01.01.2016 31.12.2018 Пові

домл

ена

1 017 667,00 324 716,00 10
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Виконавчий 

комітет 

Сумської 

міської ради

Рішенням Сумської міської ради від 

16.12.2015 № 119-МР (зі змінами),

Закон України "Про Національну 

поліцію", Закон України "Про участь 

громадян в охороні громадського 

порядку і державного кордону"

Міська комплексна 

програма 

«Правопорядок» на 

період 2016 - 2018 роки

 Мета Програми полягає в 

забезпеченні охорони 

прав і свобод людини, 

підтриманні публічного 

порядку та громадської 

безпеки, запобіганні 

виникненню умов, що 

сприяють вчиненню 

правопорушень, 

проведенні ефективної 

правової та виховної 

роботи серед учнівської 

та студентської молоді, 

сприянні участі громадян 

та їх об’єднань в боротьбі 

зі злочинністю, 

впровадженні сучасних 

методів дистанційного 

контролю за громадською 

безпекою та безпекою 

дорожнього руху.

Субсидії та 

поточні 

трансферти 

(надання 

часткової 

фінансової 

підтримки 

громадських 

формувань з 

охорони 

громадського 

порядку)

Прог

рама 

ДД

Міськ

ий 

бюдже

т

Сумськ

а 

область

01.01.2016 31.12.2018 Пові

домл

ена

266 361,00

79 988,00 2

166

Виконавчий 

комітет 

Сумської 

міської ради

Рішення Сумської міської ради від 

21.12.2016 №1619-МР (зі змінами)

Міська програма 

«Автоматизація 

муніципальних 

телекомунікаційних 

систем на 2017-2019 

роки в м.Суми»

 Створена з метою 

впровадження 

автоматизації 

муніципальних 

телекомунікаційних 

систем, що спрямовано на 

об'єднання населення, 

органів влади та органів 

місцевого 

самоврядування, 

комунальних служб, 

суб’єктів господарювання 

та суспільних організацій 

шляхом впровадження 

відповідних технологій, 

засобів та процесів заради 

підвищення ефективності 

управління, покращення 

рівня безпеки, 

забезпечення сучасними 

електронними сервісами, 

інформаційними 

технологіями громадян та 

бізнесу, і, як результат – 

стимулювання 

соціального та 

економічного розвитку 

міста Суми.

Субсидії та 

поточні 

трансферти на 

забезпечення 

основної 

діяльності 

(фінансова 

підтримка);

капітальні 

трансферти 

(внески до 

статутного 

капіталу)

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Міськ

ий 

бюдже

т

Сумськ

а 

область

01.01.2017 31.12.2019 Пові

домл

ена

10 901 940,00 5 756 482,00 1
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Управління 

майном 

Сумської 

обласної 

ради

Рішення Сумської обласної ради від 

18.11.2011 "Про порядок управління 

комунальними підприємствами, 

закладами та установами, які 

належать до спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, 

міст Сумської області ", статті 46, 60 

Закону України про місцеве 

самоврядування в Україні"; Закон 

України "Про державну допомогу 

суб'єктам господарювання"

Програма економічного 

і соціального

розвитку Сумської 

області на 2017 рік

Сприяння окремим видам 

господарської діяльності. 

Забезпечення стабільної 

роботи щодо надання 

пільгового кредитування 

індивідуального 

забудовника. 

Забезпечення належного 

контролю за безпекою та 

якістю харчових 

продуктів. Регіональний 

розвиток професійно-

технічної освіти, 

підтримка малого та 

середнього 

підприємництва

Розвиток авіаційного 

транспорту в регіоні, 

підтримка діяльності 

підприємства. 

Забезпечення 

функцій та 

посадових обов'язків, 

як перших посадових 

осіб регіону, так і 

керівництва 

галузевих управлінь 

та відділів Сумської 

ОДА, Сумської 

обласної ради. 

Фінансова підтримка 

для забезпечення 

стабільної роботи 

підприємств 

комунальної 

власності

Збільшення 

державної частки 

в статутному 

капіталі суб'єктів 

господарювання; 

збільшення 

розміру 

статутного 

капіталу з 

дозволом 

використання на 

приріст обігових 

коштів. 

Фінансова 

підтримка.

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Облас

ний 

бюдже

т

Сумськ

а 

область

02.08.2017 31.12.2017 Допоміжн

е 

обслугову

вання 

авіаційног

о 

транспорт

у. 

Транспорт

. Технічні 

випробува

ння та 

досліджен

ня. Інші 

види 

кредитува

ння. 

Професійн

о-технічна 

освіта. 

Видавнича 

діяльність. 

Постачанн

я пари, 

гарячої 

води та 

кондиційо

ваного 

повітря.

Непо

відо

млен

а

5 147 200, 00 5 147 200, 00 7

168

Сумська 

обласна 

державна 

адміністраці

я

Податковий кодекс України, Закон 

України "Про основи соціальної 

захищеності осіб з інвалідністю в 

Україні", Постанова КМУ від 

08.08.2007 № 1010 "Про 

затвердження Порядку надання 

дозволу на право користування 

пільгами з оподаткування для 

підприємств та організацій 

громадських організацій інвалідів"

Порядок надання 

дозволу на право 

користування пільгами 

оподаткування для 

підприємств та 

організацій 

громадських 

організацій інвалідів, 

затверджений 

постановою КМУ від 

08.08.2007 № 1010

Соціально-трудова 

реабілітація осіб з 

інвалідністю, реінтеграція 

їх у суспільство

Податкові пільги Прог

рама 

ДД

Держа

вний 

бюдже

т

Сумськ

а 

область

01.04.2017 31.03.2018 Текстильн

а 

промислов

ість, 

виробницт

во готових 

металевих 

виробів, 

надання в 

оренду 

нерухомог

о майна, 

діяльність 

громадськ

их 

організаці

й

Непо

відо

млен

а

5 777 200,00 5

169

Комунальна 

установа 

"Сумський 

обласний 

фонд 

підтримки 

підприємни

цтва" 

Сумської 

обласної 

ради

Стаття 16 Закону України "Про 

розвиток та державну підтримку 

малого і середнього підприємництва 

в Україні", рішення Сумської 

обласної ради від 22.12.2016 "Про 

програму розвитку малого та 

середнього підприємництва в 

Сумській області на 2017-2019 

роки" зі змінами від 28.04.2017; 

15.09.2017

Програма розвитку 

малого та середнього 

підприємництва в 

Сумській області  на 

2017- 2020 роки

Здешевлення кредитних 

ресурсів для суб'єктів 

підприємництва області

Допомога для 

розвитку малого  

підприємництва

Надання 

часткової 

компенсації 

сплачених 

відсотків за 

кредитами 

отриманими 

суб'єктами 

малого 

підприємництва у 

державних 

банківських 

установах

Прог

рама 

ДД

Облас

ний 

бюдже

т

Сумськ

а 

область

28.04.2017 Непо

відо

млен

а

3 000 000,00
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Конотопськ

а районна 

державна 

адміністраці

я; 

Комунальна 

установа 

"Сумський 

обласний 

фонд 

підтримки 

підприємни

цтва" 

Сумської 

обласної 

ради

Стаття 16 Закону України "Про 

розвиток та державну підтримку 

малого і середнього підприємництва 

в Україні", рішення Конотопської 

районної ради від 11.10.2017 "Про 

програму розвитку  середнього та 

малого підприємництва в 

Конотопському районі на 2017-2020 

роки" зі змінами від 28.02.2018

Програма розвитку 

середнього та малого 

підприємництва в 

Конотопському районі 

на 2017-2020 роки

Здешевлення кредитних 

ресурсів для суб'єктів 

підприємництва району

Допомога для малого 

підприємництва

Надання 

часткової 

компенсації 

сплачених 

відсотків за 

кредитами 

отриманими 

суб'єктами 

малого 

підприємництва у 

державних 

банківських 

установах

Прог

рама 

ДД

Район

ний 

бюдже

т

Сумськ

а 

область

11.10.2017 Непо

відо

млен

а

400 000,00  

171

Кролевецька 

районна 

державна 

адміністраці

я 

Програма розвитку житлово-

комунального господарства та 

благоустрою міста Хмільника на 

2018, затверджена рішенням 45 сесії 

міської ради 7 скликання від 

08.12.2017 року № 1254;                           

проект рішення міської ради "Про 

внесення змін до міс

"Про внесення змін до 

Програми розвитку 

малого та середнього 

підприємництва в 

Королевуському районі 

на 2017-2018 роки, 

затвердженої рішенням 

районної ради від 

23.12.2016"

Реалізація інвестиційних 

проектів за 

пріоритетними для 

Кролевецького району 

напрямками

Підтримка малого та 

середнього 

підприємництва

Часткова 

компенсація 

відсоткових 

ставок за 

кредитами, 

залученими у 

державних 

банківських 

установах для 

реалізації 

інвестиційних 

проектів 

Прог

рама 

ДД

Район

ний 

бюдже

т

Сумськ

а 

область

29.09.2017 31.12.2020 Непо

відо

млен

а

200 000,00  

172

Управління 

культури і 

мистецтв

Закони України "Про місцеве 

самоврядування в Україні", "Про 

природо-заповідний фонд України" 

ст. 91 Бюджетного кодексу України, 

Програма підтримки парків міста на 

2016-2018 роки", затверджена 

рішенням Тернопільської міської 

ради від 20.12.2016 р. № 7/13/207

Програма підтримки 

парків міста на 2016-

2018 роки

Додаткове фінансування 

поточних та капітальних 

видатків Комунального 

підприємства "Об'єднання 

парків культури та 

відпочинку м. Тернополя"

Забезпечення 

благоустрою парків 

міста та підтримка їх 

санітарного стану, 

проведення 

поточних і 

капітальних ремонтів 

об'єктів, які 

знаходяться на 

території парків

Дотація, 

фінансова 

підтримка

Прог

рама 

ДД

Місце

вий 

бюдже

т

Тернопі

льська 

область

01.01.2017 31.12.2017 Культура 16 583 804,00 18 897 872,62 КП 

"Об'є

днан

ня 

паркі

в 

куль

тури 

і 

відп

очин

ку м. 

Терн

опол

я"

173

Відділ 

питань 

культури, 

сім'ї, молоді, 

спорту та 

туризму 

Дружківсько

ї міської 

ради

Рішення Дружківської міської ради 

від 22.12.2017р. № 7/37-1 «Про 

затвердження програми 

економічного і соціального розвитку 

міста Дружківка на 2018 рік»; 

Рішення Дружківської міської ради 

від 22.12.2017 р. № 7/37-2 «Про 

міський бюджет на 2018 рік» ( зі 

змінами)

Фінансова підтримка на 

виконання статутної 

діяльності 

Комунального 

підприємства 

«Дружківської льодової 

арени» Дружківської 

міської ради.

Розвиток зимових видів 

спорту

Збереження та 

підтримання в 

належному 

технічному стані 

існуючої мережі 

спортивних споруд, 

забезпечення їх 

ефективного 

використання для 

проведення 

спортивних заходів.

Субсидія, 

звірення від 

сплати 50 % 

орендної плати за 

комунальне 

майном місцевий 

бюджет.

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Міськ

ий 

бюдже

т

Донець

ка 

область

01.01.2018 31.12.2018 Фізична 

культура і 

спорт

Пові

домл

ена

725 000,00  163 144,00  

Комунальне 

підприємств

о 

«Дружківськ

а льодова 

арена» 

Дружківсько

ї міської 

ради.



45 Продовження додатка 2

174

Відділ 

питань 

культури, 

сім'ї, молоді, 

спорту та 

туризму 

Дружківсько

ї міської 

ради

Рішення Дружківської міської ради 

від 22.12.2017р. № 7/37-1 «Про 

затвердження програми 

економічного і соціального розвитку 

міста Дружківка на 2018 рік»; 

Рішення Дружківської міської ради 

від 22.12.2017 р. № 7/37-2 «Про 

міський бюджет на 2018 рік» ( зі 

змінами)

Фінансова підтримка на 

виконання статутної 

діяльності 

Комунального 

підприємства 

«Дружківського 

міського парку 

культури та 

відпочинку» 

Дружківської міської 

ради.

Підтримка на розвиток 

культурно-освітніх 

закладів та заходів
Організація 

змістовного дозвілля 

і відпочинку для 

дітей та дорослих, 

реалізація заходів 

щодо відродження 

палацу культури 

«Етюд» та заходів 

енергозбереження

Субсидія, 

звірення від 

сплати 50 % 

орендної плати за 

комунальне 

майном місцевий 

бюджет.

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Міськ

ий 

бюдже

т

Донець

ка 

область

01.01.2018 31.12.2018 Культура Пові

домл

ена

5 022 610,00  2 062 037,00  

Комунальне 

підприємств

о 

«Дружківськ

ий міський 

парк 

культури та 

відпочинку» 

Дружківсько

ї міської 

ради.

175

Управління 

житлового 

та 

комунальног

о 

господарств

а 

Дружківсько

ї міської 

ради

Рішення Дружківської міської ради 

від 23.12.2017р. № 7/19-2 «Про 

міський бюджет на 2017 рік»

капітальні трансферти 

підприємствам 

(установам, 

організаціям);(субсидії 

та поточні трансферти 

підприємствам 

(установам, 

організаціям)

Сприяння окремим видам 

господарської діяльності; 

(капітальні трансферти  

підприємствам ( 

установам, організаціям); 

(субсидії та поточні 

трансферти 

підприємствам 

(установам, організаціям)

здійснення контролю

за станом

благоустрою 

території міста

Дружківки, 

підтримання чистоти

та порядку,

забезпечення, 

запобігання та

припинення 

правопорушень, що

посягають на

громадський 

порядок і громадську

безпеку у

встановленому 

законодавством 

порядку; -

здійснення контролю

за дотриманням

підприємствами, 

установами, 

організаціями, 

громадянами, вимог

Законів України

«Про благоустрій

населених пунктів»,

«Про відходи»,

Правил благоустрою,

інших нормативно-

правових актів, що

регулюють 

Субсидія Прог

рама 

ДД

Міськ

ий 

бюдже

т

Донець

ка 

область

02.08.2017 31.12.2017 Непо

відо

млен

а

471 617,00  471 617,00  1

176

Смолінська 

селищна 

рада

Рішення сесії Смолінської селищної 

ради від 15.12.2017 року № 177

Програма соціально - 

економічного та 

культурного розвитку 

смт. Смоліне на 2017 

рік

Модернізація 

внутрішньопід'їздного 

освітлення 

багатоквартирних 

будинків.

Субвенція Індив

ідуал

ьна 

ДД

Місце

вий 

бюдже

т

Кіровог

радська 

область

01.02.2017 01.12.2017 Непо

відо

млен

а
200 000,00  199 915,00  

1

177

Смолінська 

селищна 

рада

Рішення сесії Смолінської селищної 

ради від 23.12.2016 року № 146

Програма соціально - 

економічного та 

культурного розвитку 

смт. Смоліне на 2017 

рік

Для забезпечення 

видатків до початку 

опалювального періоду

Субвенція Індив

ідуал

ьна 

ДД

Місце

вий 

бюдже

т

Кіровог

радська 

область

01.08.2017 01.12.2017 Непо

відо

млен

а
100 000,00  99 915,10  1

178

Голованівсь

ка районна 

державна 

адміністраці

я

Рішення районної ради від 

26.02.2016 року № 46, внесеними 

змінами від 06.04.2018 року № 295 

Районна програма Підтримка малого бізнесу Надання кредитів 

на пільгових 

умовах

Прог

рама 

ДД

Місце

вий 

бюдже

т

Кіровог

радська 

область

01.01.2016 31.12.2020

500 000,00  

179

Управління 

гуманітарни

х питань 

Краматорсь

кої міської 

області

рішення міської ради від 20.12.2017 

№ 31/VII-507

програма розвитку та 

утримання парків 

культури та відпочинку 

на 2016- 2018 рр.

сприяння соціально-

економічному розвитку 

міста

поточні видатки, 

(заробітна плата, 

оплата послуг, 

придбання товарів)

дотації

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Міськ

ий 

бюдже

т

Донець

ка 

область

01.01.2016 31.12.2018 культура Непо

відо

млен

а

2 943 960,00  2 943 960,00  

КП 

«Об'єднання 

парків 

культури та 

відпочинку»
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180

Управління 

гуманітарни

х питань 

Краматорсь

кої міської 

області

рішення міської ради від 30.03.2018 

№ 36/VII-129

програма розвитку та 

утримання парків 

культури та відпочинку 

на 2016- 2018 рр.

сприяння соціально-

економічному розвитку 

міста

приєднання до 

електричних 

струмоприймачів 

літнього театру, 

розташованого на 

території парку 

культури та 

відпочинку ім. 

Пушкіна в м. 

Краматорську. дотації

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Міськ

ий 

бюдже

т

Донець

ка 

область

01.01.2016 31.12.2018 культура Непо

відо

млен

а

47 520,00  47 520,00  

КП 

«Об'єднання 

парків 

культури та 

відпочинку»

181

Департамен

т 

економічног

о розвитку, 

промислово

сті та 

інфраструкт

ури Івано-

Франківсько

ї ОДА

Рішення обласної ради     від 

23.12.2016 року               №401-12/16 

,                                            Рішення 

обласної ради від 10.06.2011 року № 

169-6/2011 " Положення про 

порядок надання Регіональним 

фондом підтримки підприємництва 

по Івано-Франківській області 

фінансово-кредитної допомого 

суб'єктам малого підприємництва за 

рахунок коштів обласного бюджету,  

Рішення обласної ради від 

23.12.2016 року № 408-12/2016 " 

Про обласний бюджет на 2017 рік" ,              

Рішення обласної ради від 

22.12.2017 року № 738-19/2017 " 

Про обласний бюджетна 2018 рік"

Про регіональну 

цільову програму 

розвитку малого та 

середнього 

підприємництва в Івано-

Франківській області на 

2017-2018 роки

Забезпечення належних 

умов для всебічного 

розвитку малого і 

середнього 

підприємництва, 

стимулювання 

інвестиційної та 

інноваційної активності 

суб'єктів малого і 

середнього 

підприємництва

Надання фінансова-

кредитної допомоги

Кредит на 

пільгових умовах

Прог

рама 

ДД

Облас

ний 

бюдже

т

Івано-

Франкі

вська 

область

01.01.2017 31.12.2018 Кілька 

галузей

Пові

домл

ена

9 100 000,00

8 1

182

Департамен

т 

економічног

о розвитку, 

промислово

сті та 

інфраструкт

ури Івано-

Франківсько

ї ОДА

Рішення обласної ради від 

25.12.2015 року №56-2/2015,   

Рішення обласної ради від 

10.06.2011 року № 169-2/2011 

"Положення про порядок та умови 

надання кредитів на реалізацію 

інвестиційних проектів 

інноваційного спрямування"

Про програму розвитку 

науково-технічної та 

інноваційної діяльності 

області до 2020 року

Створення умов для 

реалізації наявного 

потенціалу через 

посилення зв'язків між 

наукою та промисловістю, 

активізація інноваційного 

розвитку виробництва

Фінансово-кредитка 

підтримка суб'єктів 

господарю-вання, які 

реалізо- вують або 

планують реалізову-

вати  інвестиційні 

проекти інновацій-

ного спряму-вання

Пільгове 

кредитування

Прог

рама 

ДД

Облас

ний 

бюдже

т

Івано-

Франкі

вська 

область

01.01.2016 31.12.2020 Кілька 

галузей

Непо

відо

млен

а

3 640 000,00

183

Фінансова підтримка 

наукових розробок у 

пріоритетних 

напрямах 

інноваційної 

діяльності

На безповоротній 

основі

Прог

рама 

ДД

Облас

ний 

бюдже

т

Івано-

Франкі

вська 

область

Сфера 

наукових 

розробок

Непо

відо

млен

а

184

Фінансова підтримка 

інвестицій-них 

проектів інновацій-

ного спряму-

вання,вклю-чених до 

планів реалізації 

Стратегій розвитку 

Івано-Франківсь-кої 

області

На безповоротній 

основі

Прог

рама 

ДД

Облас

ний 

бюдже

т

Івано-

Франкі

вська 

область

Кілька 

галузей

Непо

відо

млен

а

185

Управління 

культури, 

національно

стей та 

релігій 

облдержадм

іністрації

Рішення обласної ради від 

22.12.2017 року №738-19/2017 "Про 

обласний бюджет на 2018 рік"

1014010 "Фінансова 

підтримка театрів"

Фінансова підтримка на 

забезпечення заробітною 

платою та енергоносіями

Дотація Індив

ідуал

ьна 

ДД

Місце

вий 

бюдже

т

Івано-

Франкі

вська 

область

01.01.2018 31.12.2018 Культура і 

мистецтво

Непо

відо

млен

а

16 235 700,00 14 740 000,00 Івано-

Франківськи

й 

академічний 

обласний 

український 

музично-

драматични

й театр імені 

Івана 

Франка 
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186

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Місце

вий 

бюдже

т

Івано-

Франкі

вська 

область

7 789 500,00 7 023 000,00 Івано-

Франківськи

й 

академічний 

обласний 

театр лальок 

ім. Марійки 

Підгірянки

187

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Місце

вий 

бюдже

т

Івано-

Франкі

вська 

область

847 600,00 767 000,00 Театр 

фольклору, 

народних 

свят і 

видовищ

188

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Місце

вий 

бюдже

т

Івано-

Франкі

вська 

область

841 200,00 7 450 000,00 Коломийськ

ий 

академічний 

обласний 

український 

драматични

й театр ім. 

І.Озаркевича

189

Управління 

культури, 

національно

стей та 

релігій 

облдержадм

іністрації

Рішення обласної ради від 

22.12.2017 року № 738-19/2017 " 

Про обласний бюджет на 2018 рік"

1014020 "Фінансова 

підтримка філармоній, 

художніх і музичних 

колективів, ансамблів, 

концертних та циркових 

організацій

Фінансова підтримка на 

забезпечення заробітною 

платою та енергоносіями

Дотація Індив

ідуал

ьна 

ДД

Місце

вий 

бюдже

т

Івано-

Франкі

вська 

область

01.01.2018 31.12.2018 Культура і 

мистецтво

Непо

відо

млен

а

12 857 700,00 10 624 400,00 Івано-

Франківська 

обласна 

філармонія 

імені Іри 

Маланюк

190

Управління 

культури, 

національно

стей та 

релігій 

облдержадм

іністрації

Рішення сесії обласної ради №1827-

39/2015 від 16.10.2015 року "Про 

регіональну цільову програму 

"Культура Івано-франківщини" на 

2016-2020 роки                                          

Рішення обласної ради від 

22.12.2017 року № 738-19/2017 " 

Про обласний бюджет на 2018 рік"

1014082 "Регіональна 

цільова програма 

"Культура Івано-

Франківщини"

Надання фінансової 

підтримки на розвиток 

культури і мистецтва

Субвенція, 

фінансування з 

місцевого 

бюджету

Прог

рама 

ДД

Місце

вий 

бюдже

т

Івано-

Франкі

вська 

область

01.01.2018 31.12.2018 Культура і 

мистецтво

Непо

відо

млен

а

2 743 000,00 1 354 300,00 15

191

Управління 

культури, 

національно

стей та 

релігій 

облдержадм

іністрації

Рішення сесії обласної ради №1827-

39/2015 від 16.10.2015 року "Про 

регіональну цільову програму 

"Духовне життя" на 2016-2020 роки,      

Рішення обласної ради від 

22.12.2017 року №738-19/2017 "Про 

обласний бюджетна 2018 рік"  

1014082 "Регіональна 

цільова програма 

"Духовне життя" на 

2016-2020 роки

Створення умов для 

забезпечення 

конституційного права 

мешканців області на 

свободу совісті, захисту 

прав і законних інтересів 

релігійних організацій, 

розвитку духовності 

українського суспільства

Фінансування з 

місцевого 

бюджету

Прог

рама 

ДД

Місце

вий 

бюдже

т

Івано-

Франкі

вська 

область

01.01.2018 31.12.2018 Культура і 

мистецтво

Непо

відо

млен

а

803 200,00 713 200,00 18

192

Управління 

культури, 

національно

стей та 

релігій 

облдержадм

іністрації

Рішення сесії обласної ради №403-

12/2016 від 23.12.2016р.  "Про 

регіональну цільову програму 

"Просвіта ХХІ століття" на 2017-

2021 роки, Рішення обласної ради 

від 22.12.2017р. №738-19/2017 "Про 

обласний бюджет на 2018 рік"

10147081 "Регіональна 

цільова програма 

"Просвіта ХХІ століття" 

на 2017-2021 роки

Проведення заходів та 

фінансова підтримка 

Івано-Франківського 

обласного об'єднання 

ВУТ "Просвіта" ім. 

Т.Шевченка

Дотація Індив

ідуал

ьна 

ДД

Місце

вий 

бюдже

т

Івано-

Франкі

вська 

область

01.01.2018 31.12.2018 Культура і 

мистецтво

Непо

відо

млен

а

950 000,00 900 000,00 Івано-

Франківське 

обласне 

об'єднання 

ВУТ 

"Просвіта" 

ім. 

Т.Шевченка

193

Управління 

культури, 

національно

стей та 

релігій 

облдержадм

іністрації

Рішення сесії обласної ради №46-

2/2015 від 25.12.2015р. "Про 

обласну програму "Теплий заклад 

культури" Прикарпаття" на 2016-

2020 роки,                                          

Рішення обласної ради від 

22.12.2017р. №738-19/2017 "Про 

обласний бюджет на 2018 рік"

1014082 Обласна 

програма "Теплий 

заклад культури 

Прикарпаття" на 2016-

2020 роки

Оснащення закладів 

культури економним 

опаленням та створення 

належних умов для 

творчої діяльності 

працівників та 

нормативного 

температурного режиму 

відвідувачам

Субвенція Прог

рама 

ДД

Місце

вий 

бюдже

т

Івано-

Франкі

вська 

область

01.01.2018 31.12.2018 Культура і 

мистецтво

Непо

відо

млен

а

900 000,00 552 000,00
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194

Управління 

культури, 

національно

стей та 

релігій 

облдержадм

іністрації

Рішення обласної ради від 

22.12.2017р. №738-19/2017 "Про 

обласний бюджет на 2018 рік"

1014081 "Забезпечення 

діяльності інших 

закладів в галузі 

культури і мистецтва"

Сприяння збереженню, 

відродженню та розвитку 

народних художніх 

промислів в гуцульському 

регіоні

Дотація Індив

ідуал

ьна 

ДД

Місце

вий 

бюдже

т

Івано-

Франкі

вська 

область

01.01.2018 31.12.2018 Культура і 

мистецтво

Непо

відо

млен

а

240 000,00 222 500,00 Регіональни

й центр 

народного 

мистецтва 

"Гуцульська 

гражда"

195

Управління 

культури, 

національно

стей та 

релігій 

облдержадм

іністрації

Рішення обласної ради від 

23.12.2016р. №408-12/2016 "Про 

обласний бюджет на 2017 рік"

2414020 "Театри" Фінансова підтримка на 

забезпечення заробітною 

платою та енергоносіями

Дотація Індив

ідуал

ьна 

ДД

Місце

вий 

бюдже

т

Івано-

Франкі

вська 

область

01.01.2017 31.12.2017 Культура і 

мистецтво

Непо

відо

млен

а

14 640 000,00 10 609 600,00 Івано-

Франківськи

й 

академічний 

обласний 

український 

музично-

драматични

й театр імені 

Івана 

Франка

196

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Місце

вий 

бюдже

т

Івано-

Франкі

вська 

область

7 023 000,00 4 900 000,00 Івано-

Франківськи

й 

академічний 

обласний 

театр ляльок 

ім. Марійки 

Підгірянки

197

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Місце

вий 

бюдже

т

Івано-

Франкі

вська 

область

770 000,00 5 708 000,00 Театр 

фольклору, 

народних 

свят і 

видовищ

198

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Місце

вий 

бюдже

т

Івано-

Франкі

вська 

область

7 450 000,00 5 294 200,00 Коломийськ

ий 

академічний 

обласний 

український 

драматични

й театр 

ім.І.Озаркев

ича

199

Управління 

культури, 

національно

стей та 

релігій 

облдержадм

іністрації

Рішення обласної ради від 

23.12.2016р. №408-12/2016 "Про 

обласний бюджет на 2017рік"

2414030 "Філармонії, 

музичні колективи і 

ансамблі та інші 

мистецькі заклади та 

заходи"

Фінансова підтримка на 

забезпечення заробітною 

платою та енергоносіями

Дотація Індив

ідуал

ьна 

ДД

Місце

вий 

бюдже

т

Івано-

Франкі

вська 

область

01.01.2017 31.12.2017 Культура і 

мистецтво

Непо

відо

млен

а

10 624 400,00 7 357 600,00 Івано-

Франківська 

обласна 

філармонія 

імені Іри 

Маланюк

200

Управління 

культури, 

національно

стей та 

релігій 

облдержадм

іністрації

Рішення сесії обласної ради №1828-

39/2015 від 16.10.2015р. "Про 

регіональну цільову програму 

"Культура Івано-Франківщини" на 

2016-2020 роки,                                          

Рішення обласної ради від 

23.12.2016р. №408-12/2016 "Про 

обласний бюджет на 2017 рік"

2414040 Регіональна 

цільова програма 

"Культура Івано-

Франківщини" на 2016-

2020 роки

Надання фінансової 

підтримки на розвиток 

культури і мистецтва

Субвенція, 

фінансування з 

місцевого 

бюджету

Прог

рама 

ДД

Місце

вий 

бюдже

т

Івано-

Франкі

вська 

область

01.01.2017 31.12.2017 Культура і 

мистецтво

Непо

відо

млен

а

1 370 000,00 1 369 900,00 22

201

Управління 

культури, 

національно

стей та 

релігій 

облдержадм

іністрації

Рішення сесії обласної ради №1827-

39/2015 від 16.10.2015р. "Про 

регіональну цільову програму 

"Духовне життя" на 2016-2020 роки,                   

Рішення обласної ради від 

23.12.2016р. "408-12/2016 "Про 

обласний бюджет на 2017 рік"

2418600 Регіональна 

цільова програма 

"Духовне життя" на 

2016-2020 роки

Створення умов для 

забезпечення 

конституційного права 

мешканців області на 

свободу совісті, захисту 

прав і законних інтересів 

релігійних організацій, 

розвитку духовності 

українського суспільства

Фінансування з 

місцевого 

бюджету

Прог

рама 

ДД

Місце

вий 

бюдже

т

Івано-

Франкі

вська 

область

01.01.2017 31.12.2017 Культура і 

мистецтво

Непо

відо

млен

а

603 200,00 590 900,00 16
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202

Управління 

культури, 

національно

стей та 

релігій 

облдержадм

іністрації

Рішення сесії обласної ради №403-

12/2016 від 23.12.2016р. "Про 

регіональну цільову програму 

"Просвіта ХХШ століття" на 2017-

2021 роки, Рішення обласної ради 

від 23.12.2016р. №408-12/2016 "Про 

обласний бюджет на 2017 рік"

2414200 Регіональна 

цільова програма 

"Просвіта ХХШ 

століття" на 2017-2021 

роки

Проведення заходів та 

фінансова підтримка 

Івано-Франківського 

обласного об'єднання 

ВУТ "Просвіта" ім. 

Т.Шевченка

Дотація Індив

ідуал

ьна 

ДД

Місце

вий 

бюдже

т

Івано-

Франкі

вська 

область

01.01.2017 31.12.2017 Культура і 

мистецтво

Непо

відо

млен

а

950 000,00 775 000,00 Івано-

Франківське 

об'єднання 

ВУТ 

"Просвіта" 

ім. 

Т.Шевченка

203

Управління 

культури, 

національно

стей та 

релігій 

облдержадм

іністрації

Рішення сесії обласної ради №46-

2/2015 від 25.12.2015р. "Про 

обласну програму "Теплий заклад 

Прикарпаття на 2016-2020 роки",                                         

Рішення обласної ради від 

23.12.2016р. №408-12/2016 "Про 

обласний бюджет на 2017 рік"

2414040 Обласна 

програма "Теплий 

заклад Прикарпаття" на 

2016-2010 роки

Оснащення закладів 

культури економним 

опаленням та створення 

належних умов для 

творчої діяльності 

працівників та 

нормативного 

температурного режиму 

відвідувачам

Субвенція Прог

рама 

ДД

Місце

вий 

бюдже

т

Івано-

Франкі

вська 

область

01.01.2017 31.12.2017 Культура і 

мистецтво

Непо

відо

млен

а

552 000,00 500 000,00 14

204

Управління 

культури, 

національно

стей та 

релігій 

облдержадм

іністрації

Рішення обласної ради від 

23.12.2016р. №408-12/2016 "Про 

обласний бюджет на 2017 рік"

2414200 "Інші 

культурно-освітні 

заклади та заходи"

Сприяння збереженню, 

відродженню та розвитку 

народних художніх 

промислів в гуцульському 

регіоні

Дотація Індив

ідуал

ьна 

ДД

Місце

вий 

бюдже

т

Івано-

Франкі

вська 

область

01.01.2017 31.12.2017 Культура і 

мистецтво

Непо

відо

млен

а

224 000,00 151 400,00 Регіональни

й центр 

народного 

мистецтва 

"Гуцульська 

гражда"

205

Департамен

т житлової, 

комунальної 

політики та 

благоустрою 

Івано-

Франківсько

ї міської 

ради

Рішення Івано-Франківської міської 

ради №64 від 25.12.2015р.

Програма модернізації 

багатоквартирних 

житлових будинків 

міста Івано-

Франківська на 2016-

2020 роки

Створення 

організаційних, 

матеріально-економічних 

засад системного 

виконання ремонтно-

будівельних робіт, 

пов'язаних з 

підтриманням, 

відновленням або 

поліпшенням 

експлуатаційних 

показників 

багатоквартирних 

житлових будинків, що 

перебувають в управлінні 

комунальних підприємств, 

ремонтом, заміною або 

відновленням несучих або 

огороджувальних 

конструкцій, інженерного 

обладнання будинків(стін, 

міжпанельних швів, 

панелей, горищ), 

встановлення та заміну 

вікон, вхідних дверей та 

віконно-балконних 

конструкцій, 

реконструкцію 

будинкових електричних 

мереж та сходового 

освітлення, мереж 

теплопостачання, а також 

Внески в 

статутний фонд 

комунальних 

підприємств для 

формування 

фонду власних 

оборотних 

засобів і засобів 

обігу

Прог

рама 

ДД

Міськ

ий 

бюдже

т

Івано-

Франкі

вська 

область

01.01.2016 31.12.2020 Галузь у 

сфері 

житлово-

комунальн

их послуг

Непо

відо

млен

а

132 700 000,00 20 003 000,00 2
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206

Департамен

т житлової, 

комунальної 

політики та 

благоустрою 

Івано-

Франківсько

ї міської 

ради

Рішення Івано-Франківської міської 

ради №65 від 25.12.2015р.

Програма 

облаштування 

прибудинкових 

територій житлового 

фонду Івано-

Франківська на 2016-

2020 роки

Створення 

організаційних, 

матеріально-економічних, 

екологічних засад, що 

сприяють благоустрою 

прибудинкових та 

суміжних до них 

територій, стимулювання 

відповідальних осіб, 

співвласників будинків та 

інших зацікавлених осіб 

до створення та 

утримання об'єктів 

благоустрою, а також до 

постійного підвищення 

комфорту проживання 

жителів Івано-

Франківська

Внески в 

статутний фонд 

комунальних 

підприємств для 

формування 

власних 

оборотних 

засобів та засобів 

обігу

Прог

рама 

ДД

Міськ

ий 

бюдже

т

Івано-

Франкі

вська 

область

01.01.2016 31.12.2020 Галузь у 

сфері 

житлово-

комунальн

их послуг

Непо

відо

млен

а

129 750 000,00 5 300 000,00 2

207

Департамен

т житлової, 

комунальної 

політики та 

благоустрою 

Івано-

Франківсько

ї міської 

ради

Рішення Івано-Франківської міської 

ради №233 від 19.08.2016р.

Програма утримання 

кладовищ, 

меморіального скверу, 

пам'ятників, пам'ятних 

знаків, меморіальних і 

анотаційних дощок, 

декоративних кованих 

композицій, підпірних 

стінок, квітників, 

фонтанів в місті Івано-

Франківську на 2016-

2020 роки

Забезпечення належного 

виконання робіт по 

утриманню міських 

кладовищ, меморіального 

скверу, створенню 

сприятливих умов для 

відвідування кладовищ 

мешканцями міста та 

догляду за могилами своїх 

близьких, а також 

підтримання у належному 

стані пам'ятників, 

пам'ятних знаків, 

меморіальних і 

анотаційних дощок, 

декоративних кованих 

композицій, підпірних 

стінок, квітників, 

фонтанів в місті

Внески в 

статутний фонд 

комунальних 

підприємств для 

формування 

власних 

оборотних 

засобів та засобів 

обігу

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Міськ

ий 

бюдже

т

Івано-

Франкі

вська 

область

19.08.2016 31.12.2020 Галузь у 

сфері 

житлово-

комунальн

их послуг

Непо

відо

млен

а

52 750 400,00 11 299 999,00 1(КП"Міськ

а ритуальна 

служба")

208

Департамен

т житлової, 

комунальної 

політики та 

благоустрою 

Івано-

Франківсько

ї міської 

ради

Рішення Івано-Франківської міської 

ради №281 від 21.10.2016р.

Програма поводження з 

безпритульними 

тваринами в місті Івано-

Франківську на 2017-

2020 роки

Покращення санітарно-

естетичного стану міста, 

гуманне та етичне 

ставлення суспільства до 

безпритульних тварин і 

запобігання жорстокому 

поводженню з ними

Субсидії та 

поточні 

трансфери 

підприємствам 

(установам, 

організаціям)

Прог

рама 

ДД

Місце

вий 

бюдже

т

Івано-

Франкі

вська 

область

01.01.2017 31.12.2020 Непо

відо

млен

а

720 000,00 719 949,16 1(КП"Поліго

н ТПВ")
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209

Департамен

т житлової, 

комунальної 

політики та 

благоустрою 

Івано-

Франківсько

ї міської 

ради

Рішення Івано-Франківської міської 

ради "Про міський бюджет на 2017 

рік" №359 від 22.12.2016р. зі 

змінами. (відповідно до ст. 28, 30 

Закону України "Про місцеве 

самоврядування")

Внески в статутний 

фонд комунальних 

підприємств для 

формування фонду 

власний оборотних 

засобів та засобів обігу

Підвищення ефективності 

та надійності 

функціонування житлово-

комунальних систем 

життєзабезпечення 

населення міста

Внески в 

статутний фонд 

комунальних 

підприємств для 

формування 

фонду власний 

оборотних 

засобів та засобів 

обігу

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Міськ

ий 

бюдже

т

Івано-

Франкі

вська 

область

01.01.2017 31.12.2017 Непо

відо

млен

а

91 725 600,00 91 641 074,12 7 

комунальних 

підприємств:       

1)КП 

"Полігон 

ТПВ",                     

2)КП"Муніц

ипальна 

інвестиційна 

управляюча 

компанія",            

3)КП"Івано-

Франківськм

іськсвітло",                 

4)КП"Муніц

ипальна 

дорожня 

компанія",          

5)КП"Центр 

розвитку 

міста та 

рекреації",           

6)КП"Івано-

Франківськв

одоккотехпр

ом", 

7,)ДМП"Іван

о-

Франківськт

еплокомунен

ерго"

210

Житлово 

експлуатаційне 

господарство

Забезпечення надійного і 

безперебійного 

функціонування 

комунальних організацій

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Міськ

ий 

бюдже

т

Івано-

Франкі

вська 

область

210 000,00 199 898,60 2 

комунальних 

підприємств

а:      

1)КП"Дирек

ція 

замовника",        

2)КП"Муніц

ипа-льна 

інвестиційна 

управляюча 

компанія"

211

Департамен

т житлової, 

комунальної 

політики та 

благоустрою 

Івано-

Франківсько

ї міської 

ради

Рішення Івано-Франківської міської 

ради "Про міський бюджет на 2017 

рік" №359 від 22.12.2016р. зі 

змінами. (відповідно до ст. 28, 30 

Закону України "Про місцеве 

самоврядування")

Утримання 

новостворених газонів 

(КП "Муніципальна 

інвестиційна 

управляюча компанія")

Утримання об'єктів 

благоустрою, які 

знаходяться на балансі 

комунальних підприємств, 

забезпечення належного 

функціонування житлово-

комунальних систем 

життєзабезпечення 

населення міста

Субсидії та 

поточні 

трансферти 

підприємствам 

(установам, 

організаціям)

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Міськ

ий 

бюдже

т

Івано-

Франкі

вська 

область

01.01.2017 31.12.2017 Непо

відо

млен

а

49 000,00 1(КП"Муніц

ипа-льна 

інвестиційна 

управляюча 

компанія")

212

Експлуатація мережі 

зовнішнього освітлення 

та світлофорів, в т.ч. 

обрізка дерев вздовж 

ліній

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Міськ

ий 

бюдже

т

Івано-

Франкі

вська 

область

6 400 000,00 6 400 000,00 1(КП"Івано-

Франківськм

іськсвітло")
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213

Поточний ремонт 

об'єктів благоустрою

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Міськ

ий 

бюдже

т

Івано-

Франкі

вська 

область

183 354,00 183 354,00 1(КП"Муніц

ипа-льна 

дорожня 

компанія")

214

Утримання 

меморіальних дощок, 

пам'знаків пам'ятників і 

кованих виробів

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Міськ

ий 

бюдже

т

Івано-

Франкі

вська 

область

200 000,00 200 000,00 1(КП"Міськ

а ритуальна 

служба")

215

Поточний ремонт 

дороги до полігону 

ТПВ

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Міськ

ий 

бюдже

т

Івано-

Франкі

вська 

область

337 788,00 337 788,00 1(КП"Муніц

ипа-льна 

дорожня 

компанія")

216

Утримання доріг, площ, 

скверів, 

внутрішньоквартальних 

та ін. територій заг. 

користування на 

території міста, у т.ч. 

експлуатація та ремонт 

урн, розташованих на 

них

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Міськ

ий 

бюдже

т

Івано-

Франкі

вська 

область

26 506 968,00 26 425 205,51 1(КП"Муніц

ипа-льна 

дорожня 

компанія")

217

Поточний ремонт доріг, 

прощ та міжбудинкових 

проїздів

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Міськ

ий 

бюдже

т

Івано-

Франкі

вська 

область

5 870 890,00 5 870 890,00 1(КП"Муніц

ипа-льна 

дорожня 

компанія")

218

Утримання та ремонт 

парків, озер, 

рекреаційних зон в т.ч. 

берегів річок та 

організація рятування 

людей на водних 

об'єктах

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Міськ

ий 

бюдже

т

Івано-

Франкі

вська 

область

4 875 000,00 4 875 000,00 1(КП"Центр 

розвитку 

міста та 

рекреації")

219

Івано-

Франківська 

міська рада

Рішення Івано-Франківської міської 

ради від 22.12.2016р. №360-9 "Про 

надання пільг зі сплати земельного 

податку в 2017 році"

Надання пільги зі 

сплати земельного 

податку в розмірі 50% 

вищим навчальним 

закладам I-IV рівня 

акредитації незалежно 

від форми власності 

відповідно до наявних 

правовстановлюючих 

документів на землю 

Сприяння вищим 

навчальним закладам у 

зміцненні матеріально-

технічної бази, 

впровадженню заходів з 

енергозбереження тощо

Надання 

податкових пільг

Прог

рама 

ДД

Міськ

ий 

бюдже

т

Івано-

Франкі

вська 

область

01.01.2017 31.12.2017 Освіта Непо

відо

млен

а

205 931,00 205 931,00 3 ВНЗ:       

1)Івано-

Франківськи

й фінансово- 

комерційний 

коледж ім. 

С.Граната, 

2)ПВНЗ"Гал

ицька 

академія", 

3)Університ

ет Короля 

Данила"

220

Івано-

Франківська 

міська рада

Рішення Івано-Франківської міської 

ради від 15.12.2017р. №408-17 "Про 

надання пільг зі сплати земельного 

податку в 2018 році"

Надання пільги зі 

сплати земельного 

податку в розмірі 50% 

вищим навчальним 

закладам I-IV рівня 

акредитації незалежно 

від форми власності 

відповідно до наявних 

правовстановлюючих 

документів на землю 

Сприяння вищим 

навчальним закладам у 

зміцненні матеріально-

технічної бази, 

впровадженню заходів з 

енергозбереження тощо

Надання 

податкових пільг

Прог

рама 

ДД

Міськ

ий 

бюдже

т

Івано-

Франкі

вська 

область

01.01.2018 31.12.2018 Освіта Непо

відо

млен

а

205 930,00 3 ВНЗ:       

1)Івано-

Франківськи

й фінансово- 

комерційний 

коледж ім. 

С.Граната, 

2)ПВНЗ"Гал

ицька 

академія", 

3)Університ

ет Короля 

Данила"
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221

Івано-

Франківська 

міська рада

Рішення Івано-Франківської міської 

ради від 15.12.2017р. №361-17

Встановлення річного 

розміру орендної плати 

в розмірі 2 відсотки на 

земельні ділянки 

місцевим 

товаровиробникам: 

ТДВ "Івано-

Франківський 

хлібокомбінат",  ПАТ 

"Івано-Франківський 

м'ясокомбінат", ТзОВ 

"Данея"

З метою сприяння 

розвитку підприємств 

промислового сектору, 

підвищення 

конкурентоспроможності 

місцевих 

товаровиробників, 

керуючись Земельним та 

Податковим кодексами 

України, законами 

України "Про оренду 

землі", "Про місцеве 

самоврядування в 

Україні", рішенням 15-ї 

сесії міської ради від 

30.08.2017 року №247-15 

"Про внесення змін до 

Положення про оренду 

земельних ділянок 

комунальної власності у 

м.Івано-Франківську, 

затвердженого рішенням 

45-ї сесії міської ради від 

19.06.2014 року № 1446-

45" промисловим 

підприємствам м. Івано-

Франківськ було 

зменшено розмір річної 

орендної плати на 

земельні ділянки з 3 до 2 

відсотків від нормативної 

Зменшення 

розміру річної 

орендної плати 

на земельні 

ділянки з 3 до 2 

відсотків від 

нормативної 

грошової оцінки 

землі

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Міськ

ий 

бюдже

т

Івано-

Франкі

вська 

область

01.01.2018 Переробна 

промислов

ість

Непо

відо

млен

а

ТДВ

"Іван

о-

Фран

ківсь

кий 

хлібо

комб

інат"

ПАТ" 

Івано-

Франкі

вський 

м'ясок

омбіна

т"

222

Болехівська 

міська рада

Бюджетний кодекс України ст.91 Програма благоустрою 

міста Болехова на 2017-

2021 роки (рішення 

міської ради від 

23.12.2016р. №03-13/16

Забезпечення санітарного 

благополуччя та 

утримання в належному 

стані об'єктів благоустрою 

і комунальної 

інфраструктури та 

території м. Болехова, 

покращення якості та 

комфорту проживання 

(життєдіяльності) громади

Дотація Індив

ідуал

ьна 

ДД

Міськ

ий 

бюдже

т

Івано-

Франкі

вська 

область

01.01.2017 31.12.2021 Поводжен

ня з 

відходами

Непо

відо

млен

а

2 170 200,00 2 018 840,00 КП 

"Болехівськи

й комбінат 

комунальних 

підприємств

"

223

Болехівська 

міська рада

Бюджетний кодекс України ст.91 Програма благоустрою 

міста Болехова на 2017-

2021 роки (рішення 

міської ради від 

23.12.2016р. №03-13/16

Забезпечення санітарного 

благополуччя та 

утримання в належному 

стані об'єктів благоустрою 

і комунальної 

інфраструктури та 

території м. Болехова, 

покращення якості та 

комфорту проживання 

(життєдіяльності) громади

Дотація Індив

ідуал

ьна 

ДД

Міськ

ий 

бюдже

т

Івано-

Франкі

вська 

область

01.01.2017 31.12.2021 Поводжен

ня з 

відходами

Непо

відо

млен

а

1 821 000,00 430 000,00 КП 

"Болехівськи

й комбінат 

комунальних 

підприємств

"

224

Виконавчий 

комітет 

Калуської 

міської ради

Рішення сесії міської ради від 

26.10.2017р. №1132

Програма розвитку 

місцевого 

самоврядування в м. 

Калуші

Фінансова підтримка 

засобів масової 

інформації

Фінансова 

підтримка 

засобів масової 

інформації

Прог

рама 

ДД

Місце

вий 

бюдже

т

Івано-

Франкі

вська 

область

26.10.2017 31.12.2018 Засоби 

масової 

інформації

Непо

відо

млен

а

745 818,00 745 818,00 2
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225

Управління 

житлово-

комунальног

о 

господарств

а Калуської 

міської ради

Рішення Калуської міської ради 

№653 від 22.12.2016р. №1255 від 

21.12.2017р.

Програма здійснення 

КМР внесків до 

статутних катіпалів 

комунальних 

підприємств, установ ти 

організацій на 2017 рік

Забезпечення 

безперебійної роботи 

комунальних підприємств, 

організацій та установ

Збільшення 

державної частки 

в статутному 

капіталі суб'єктів 

господарювання

Прог

рама 

ДД

Місце

вий 

бюдже

т

Івано-

Франкі

вська 

область

01.01.2017 31.12.2017 Житлово-

комунальн

а

Непо

відо

млен

а

8 425 000,00 8 312 236,00 5

226

Управління 

житлово-

комунальног

о 

господарств

а Калуської 

міської ради

Рішення Калуської міської ради 

№857 від 27.04.2017р. №1260 від 

22.12.2017р.

Програма фінансової 

підтримки комунальних 

підприємств для 

утримання та 

експлуатації житлового 

фонду міста Калуша на 

2017 рік

Забезпечення стабільності 

господарсько-фінансової 

діяльності КП "ЖЕО№1" , 

КП "ЖЕО№4"

Компенсація 

збитків суб'єктам 

господарювання

Прог

рама 

ДД

Місце

вий 

бюдже

т

Івано-

Франкі

вська 

область

27.04.2017 31.12.2017 Житлово-

комунальн

а

Непо

відо

млен

а

2 500 000,00 2 099 000,00 2

227

Управління 

житлово-

комунальног

о 

господарств

а Калуської 

міської ради

Рішення Калуської міської ради 

№929  від 29.06.2017р. №1252 від 

21.12.2017р.

Програма фінансової 

підтримки 

комунального 

підприємства 

"Водотеплосервіс" 

Калуської міської ради

Забезпечення стабільності 

господарсько-фінансової 

діяльності КП 

"Водотеплосервіс" щодо 

безперебійного надання 

послуг водопостачання та 

водовідведення

Компенсація 

збитків суб'єктам 

господарювання

Прог

рама 

ДД

Місце

вий 

бюдже

т

Івано-

Франкі

вська 

область

29.06.2017 31.12.2017 Житлово-

комунальн

а

Непо

відо

млен

а

13 190 000,00 7 600 000,00 1

228

Управління 

житлово-

комунальног

о 

господарств

а Калуської 

міської ради

Рішення Калуської міської ради  

№1254 від 21.12.2017р.

Програма фінансової 

підтримки 

комунального 

підприємства 

"Екосервіс" Калуської 

міської ради

Забезпечення стабільності 

господарсько-фінансової 

діяльності КП "Екосервіс" 

щодо надання послуг по 

перевезенню та 

захороненню твердих та 

рідких побутових відходів

Компенсація 

збитків суб'єктам 

господарювання

Прог

рама 

ДД

Місце

вий 

бюдже

т

Івано-

Франкі

вська 

область

01.01.2018 31.12.2018 Житлово-

комунальн

а

Непо

відо

млен

а

950 000,00 950 000,00 1

229

Управління 

соціального 

захисту 

населення 

Калуської 

міської ради

Рішення Калуської міської ради від 

22.12.2016р. "Про міську програму 

соціального захисту на 2017 рік"

Міська Програма 

соціального захисту на 

2017 рік

Соціальний захист 

найменш соціально 

захищених категорій 

мешканців міста

Компенсаційні 

виплати на 

пільговий проїзд 

автомобільним 

транспортом 

окремим 

категоріям 

громадян

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Міськ

ий 

бюдже

т

Івано-

Франкі

вська 

область

01.01.2017 31.12.2017 Транспорт Пові

домл

ена

1 922 000,00 1 922 000,00 ПрАТ"

Калусь

ке 

автотр

анспор

тне 

підпри

ємство

"

ПП 

Зварич 

В.Ф              

ПП 

Лялюк 

І.Ю

ТзОВ"Автот

ранспортне 

підприємств

о", 

ТзОВ"Калу

ш-транс", 

ПП"Західавт

отранс"

230

Управління 

соціального 

захисту 

населення 

Калуської 

міської ради

Рішення Калуської міської ради від 

22.12.2016р. "Про міську програму 

соціального захисту на 2017 рік"

Міська Програма 

соціального захисту на 

2017 рік

Соціальний захист 

найменш соціально 

захищених категорій 

мешканців міста

Компенсаційні 

виплати на 

пільговий проїзд 

автомобільним 

транспортом 

окремим 

категоріям 

громадян

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Міськ

ий 

бюдже

т

Івано-

Франкі

вська 

область

01.01.2017 31.12.2017 Транспорт Пові

домл

ена

150 000,00 150 000,00

231

Управління 

соціального 

захисту 

населення 

Калуської 

міської ради

Рішення Калуської міської ради від 

22.12.2016р. "Про міську програму 

соціального захисту на 2017 рік"

Міська Програма 

соціального захисту на 

2017 рік

Соціальний захист 

найменш соціально 

захищених категорій 

мешканців міста

Пільгова 

підписка на 

газету "Дзвони 

підгір'я"

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Міськ

ий 

бюдже

т

Івано-

Франкі

вська 

область

01.01.2017 31.12.2017 Засоби 

інформації

Пові

домл

ена

70 000,00 70 000,00 Комунальни

й заклад 

Редакція 

газети 

"Дзвони 

підгір'я "

232

Управління 

соціального 

захисту 

населення 

Калуської 

міської ради

Рішення Калуської міської ради від 

22.12.2016р. "Про міську програму 

соціального захисту на 2017 рік"

Міська Програма 

соціального захисту на 

2017 рік

Соціальний захист 

найменш соціально 

захищених категорій 

мешканців міста

Надання 

інвалідам пільг 

на безоплатне 

зберігання 

транспортних 

засобів

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Міськ

ий 

бюдже

т

Івано-

Франкі

вська 

область

01.01.2017 31.12.2017 Послуги Пові

домл

ена

3 000,00 2 900,00 ПП 

Палійч

ук Л.В
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Управління 

соціального 

захисту 

населення 

Калуської 

міської ради

Рішення Калуської міської ради від 

22.12.2016р. "Про міську програму 

соціального захисту на 2017 рік"

Міська Програма 

соціального захисту на 

2017 рік

Соціальний захист 

найменш соціально 

захищених категорій 

мешканців міста

Надання 

фінансової 

підтримки для 

здійснення 

статутної 

діяльності:                            

-Калуському 

територіальному 

об'єднанню 

ветеранів 

Афганістану,                       

-Калуській 

міській 

організації 

ветеранів війни,                                    

-Калуській 

міській 

організації 

ветеранів 

України

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Міськ

ий 

бюдже

т

Івано-

Франкі

вська 

область

01.01.2017 31.12.2017 Громадськ

і 

організації

Пові

домл

ена

15 000,00 15 000,00

234

Управління 

соціального 

захисту 

населення 

Калуської 

міської ради

Рішення Калуської міської ради від 

22.12.2016р. "Про міську програму 

соціального захисту на 2017 рік"

Міська Програма 

соціального захисту на 

2017 рік

Соціальний захист 

найменш соціально 

захищених категорій 

мешканців міста

Надання 

фінансової 

підтримки для 

організації 

учасників АТО 

громадській 

спілці 

Громадське 

об'єднання 

Калущини 

учасників 

бойових дій 

(АТО) на сході 

України імені 

Романа 

Шухевича:               

-для проведення 

реабілітації,                           

-оплати робіт по 

виготовленню 

технічної 

документації із 

землеустрою

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Міськ

ий 

бюдже

т

Івано-

Франкі

вська 

область

01.01.2017 31.12.2017 Громадськ

а 

організаці

я

Пові

домл

ена

570 000,00 569 900,00

235

Управління 

соціального 

захисту 

населення 

Калуської 

міської ради

Рішення Калуської міської ради від 

22.12.2016р. "Про міську програму 

соціального захисту на 2017 рік"

Міська Програма 

соціального захисту на 

2017 рік

Соціальний захист 

найменш соціально 

захищених категорій 

мешканців міста

Надання пільг на 

оплату житлово-

комунальних  

послуг

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Міськ

ий 

бюдже

т

Івано-

Франкі

вська 

область

01.01.2017 31.12.2017 Житлово-

комунальн

і послуги

Пові

домл

ена

1 200 000,00 1 082 500,00 КП"

Водо

тепл

осер

віс", 

АТ"

Прик

арпа

ттяо

блен

ерго"

,ТзО

В"Ів

ано-

Фран

ківсь

кгазз

бут"

КП "ЖЕО№-

1", КП 

"ЖЕО№-4", 

КП 

"Екосервіс", 

ОСББ 

"Січове 15"
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Управління 

соціального 

захисту 

населення 

Калуської 

міської ради

Рішення Калуської міської ради від 

22.12.2016р. "Про міську програму 

соціального захисту на 2017 рік"

Міська Програма 

соціального захисту на 

2017 рік

Соціальний захист 

найменш соціально 

захищених категорій 

мешканців міста

Надання пільг 

окремим 

категоріям 

громадян з 

послуг зв'язку

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Міськ

ий 

бюдже

т

Івано-

Франкі

вська 

область

01.01.2017 31.12.2017 Зв'язок Пові

домл

ена

292 000,00 286 786,10 ВАТ

"Укр

теле

ком"

ПрАТ"

Фарле

п-

Інвест"

237

Управління 

соціального 

захисту 

населення 

Калуської 

міської ради

Положення про ЄДАРП 

затверджений Постановою КМУ від 

29.01.2003р. "177

Соціальний захист 

пільгових категорій 

населення

Надання пільг на 

оплату житлово-

комунальних  

послуг

Прог

рама 

ДД

Держа

вний 

бюдже

т

Івано-

Франкі

вська 

область

01.01.2017 31.12.2017 Житлово-

комунальн

і послуги 

Пові

домл

ена

3 789 799,37 3 789 799,37 КП"

Водо

тепл

осер

віс", 

АТ"

Прик

арпа

ттяо

блен

ерго"

,ТзО

В"Ів

ано-

Фран

ківсь

кгазз

бут"

 КП "ЖЕО№-

1", КП 

"ЖЕО№-4", 

КП 

"Екосервіс", 

ОСББ 

"Січове 15"

238

Управління 

соціального 

захисту 

населення 

Калуської 

міської ради

Положення про порядок 

призначення та надання населенню 

субсидій для відшкодування витрат 

на оплату ЖКП затверджений 

Постановою КМУ від 21.10.1995р. 

№848

Соціальний захист 

окремих категорій 

населення

Надання субсидій 

на оплату 

житлово-

комунальних 

послуг

Прог

рама 

ДД

Держа

вний 

бюдже

т

Івано-

Франкі

вська 

область

01.01.2017 31.12.2017 Житлово-

комунальн

і послуги 

Пові

домл

ена

113 173 654,90 113 173 654,90 КП"

Водо

тепл

осер

віс", 

АТ"

Прик

арпа

ттяо

блен

ерго"

,ТзО

В"Ів

ано-

Фран

ківсь

кгазз

бут"

КП "ЖЕО№-

1", КП 

"ЖЕО№-4", 

КП 

"Екосервіс", 

ОСББ 

"Січове 15"

239

Управління 

соціального 

захисту 

населення 

Калуської 

міської ради

Положення про ЄДАРП 

затверджений Постановою КМУ від 

29.01.2003р. "177

Соціальний захист 

окремих категорій 

населення

Надання пільг на 

медичне 

обслуговування 

осіб, що 

постраждали від 

аварії на ЧАЕС

Прог

рама 

ДД

Облас

ний 

бюдже

т

Івано-

Франкі

вська 

область

01.01.2017 31.12.2017 Медицина 51 100,00 51 100,00 Комунальни

й заклад 

"Аптека 

№174", 

Калуська 

стоматологі

чна клініка
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240

Калуська 

міська рада 

(ініціатор-

управління 

економічног

о розвитку 

міста 

Калуської 

міської 

ради)

Податковий кодекс України, 

Рішення міської ради від 

30.01.2017р. №702 "Про внесення 

змін до рішення "Про місцеві 

податки і збори" від 30.06.2016р. 

№332". Рішення міської ради від 

30.06.2016р. №332 "Про місцеві 

податки і збори"

Рішення міської ради 

від 30.01.2017р. 

№702"Про внесення 

змін до рішення "Про 

місцеві податки і збори" 

від 30.06.2016р. №332" 

п.5. Пільги із сплати 

податку, підпункт 5.4 

"Встановити пільгу у 

розмірі 100 відсотків із 

сплати податку з 

об'єктів нежитлової 

нерухомості, що 

перебувають у 

приватній власності 

вищих навчальних 

закладів I-VI рівнів 

акредитації".

Сприяння розвитку та 

функціонуванню вищих 

навчальних закладів I-VI 

рівнів акредитації

Пільга Прог

рама 

ДД

Міськ

ий 

бюдже

т

Івано-

Франкі

вська 

область

01.01.2017 Освіта Непо

відо

млен

а

51 149,29 1

241

Міський 

бюджет

Рішення міської ради "Про міський 

бюджет на 2017 рік", Рішення 

міської ради "Про уточнення 

міського бюджету на 2017 рік"

Внески до статутного 

капіталу суб'єктів 

господарювання

Підтримка підприємств 

комунальної форми 

власності

Підтримка 

підприємств 

комунальної ферми 

власності

Збільшення 

державної частки 

в статутному 

капіталі суб'єктів 

господарювання

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Міськ

ий 

бюдже

т

Івано-

Франкі

вська 

область

01.01.2017 31.12.2017 Житлово-

комунальн

е 

господарс

тво

3 500 000,00 3 240 000,00 КП"Полігон 

Екологія"

Рішення 

міської 

ради від 

27.12.20

16 

№1131-

16/2016  

, від 

20.04.20

17 

№1398-

20/2017, 

від 

25.05.20

17 

№1514-

21/2017, 

від 

22.06.20

16 

№1596-

22/2017, 

242

Міський 

бюджет

Рішення міської ради "Про міський 

бюджет на 2017 рік", Рішення 

міської ради "Про уточнення 

міського бюджету на 2017 рік"

Внески до статутного 

капіталу суб'єктів 

господарювання

Підтримка підприємств 

комунальної форми 

власності

Підтримка 

підприємств 

комунальної форми 

власності

Збільшення 

державної частки 

в статутному 

капіталі суб'єктів 

господарювання

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Міськ

ий 

бюдже

т

Івано-

Франкі

вська 

область

01.01.2017 31.12.2017 Житлово-

комунальн

е 

господарс

тво

200 000,00 200 000,00 КП"Коломи

йська міська 

ритуальна 

служба"

Рішення 

міської 

ради від 

27.12.20

16 

№1131-

16/2016, 

від20.04.

2017 

№1398-

20/2017, 

від 

25.05.20

17 



58 Продовження додатка 2

243

Міський 

бюджет

Рішення міської ради "Про міський 

бюджет на 2017 рік", Рішення 

міської ради "Про уточнення 

міського бюджету на 2017 рік"

Внески до статутного 

капіталу суб'єктів 

господарювання

Підтримка підприємств 

комунальної форми 

власності

Підтримка 

підприємств 

комунальної форми 

власності

Збільшення 

державної частки 

в статутному 

капіталі суб'єктів 

господарювання

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Міськ

ий 

бюдже

т

Івано-

Франкі

вська 

область

01.01.2017 31.12.2017 Житлово-

комунальн

е 

господарс

тво

4 000 000,00 4 220 000,00 КП"Коломия

водоканал"

Рішення 

міської 

ради від 

27.12.20

16 

№1131-

16/2016, 

від 

20.04.20

17 

№1398-

20/2017, 

від 

22.06.20

17 

№1596-

22/2017, 

від 

244

Міський 

бюджет

Рішення міської ради "Про міський 

бюджет на 2017 рік", Рішення 

міської ради "Про уточнення 

міського бюджету на 2017 рік"

Внески до статутного 

капіталу суб'єктів 

господарювання

Підтримка підприємств 

комунальної форми 

власності

Підтримка 

підприємств 

комунальної форми 

власності

Збільшення 

державної частки 

в статутному 

капіталі суб'єктів 

господарювання

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Міськ

ий 

бюдже

т

Івано-

Франкі

вська 

область

01.01.2017 31.12.2017 Житлово-

комунальн

е 

господарс

тво

2 854 000,00 3 079 000,00 КП"Житлоін

фоцентр"

Рішення 

міської 

ради від 

27.12.20

16 

№1131-

16/2016, 

від 

22.06.20

17 

245

Міський 

бюджет

Рішення міської ради "Про міський 

бюджет на 2017 рік", Рішення 

міської ради "Про уточнення 

міського бюджету на 2017 рік"

Внески до статутного 

капіталу суб'єктів 

господарювання

Підтримка підприємств 

комунальної форми 

власності

Підтримка 

підприємств 

комунальної форми 

власності

Збільшення 

державної частки 

в статутному 

капіталі суб'єктів 

господарювання

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Міськ

ий 

бюдже

т

Івано-

Франкі

вська 

область

01.01.2017 31.12.2017 Житлово-

комунальн

е 

господарс

тво

1 000 000,00 1 000 000,00 КП"Коломия

теплосервіс"

Рішення 

міської 

ради від 

27.12.20

16 

№1131-

246

Міський 

бюджет

Рішення міської ради "Про міський 

бюджет на 2017 рік", Рішення 

міської ради "Про уточнення 

міського бюджету на 2017 рік"

Внески до статутного 

капіталу суб'єктів 

господарювання

Підтримка підприємств 

комунальної форми 

власності

Підтримка 

підприємств 

комунальної форми 

власності

Збільшення 

державної частки 

в статутному 

капіталі суб'єктів 

господарювання

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Міськ

ий 

бюдже

т

Івано-

Франкі

вська 

область

01.01.2017 31.12.2017 Житлово-

комунальн

е 

господарс

тво

200 000,00 200 000,00 КП"Коломи

йський 

центральний 

продовольчи

й ринок"

Рішення 

міської 

ради від 

27.12.20

16 

№1131-

247

Міський 

бюджет

Рішення міської ради "Про міський 

бюджет на 2017 рік", Рішення 

міської ради "Про уточнення 

міського бюджету на 2017 рік"

Внески до статутного 

капіталу суб'єктів 

господарювання

Підтримка підприємств 

комунальної форми 

власності

Підтримка 

підприємств 

комунальної форми 

власності

Збільшення 

державної частки 

в статутному 

капіталі суб'єктів 

господарювання

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Міськ

ий 

бюдже

т

Івано-

Франкі

вська 

область

01.01.2017 31.12.2017 Житлово-

комунальн

е 

господарс

тво

200 000,00 200 000,00 КП"Коломия

паркосервіс"

Рішення 

міської 

ради від 

27.12.20

16 

№1131-

248

Міський 

бюджет

Рішення міської ради "Про 

звільнення комунального 

підприємства "Житлоінфоцентр" від 

сплати частини чистого прибутку 

(доходу)"

Звільнення 

комунального 

підприємства від сплати 

частини чистого 

прибутку (доходу)

Підтримка підприємств 

комунальної форми 

власності

Підтримка 

підприємств 

комунальної форми 

власності

Надання 

податкових пільг

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Міськ

ий 

бюдже

т

Івано-

Франкі

вська 

область

01.01.2017 31.12.2017 Комуналь

не 

господарс

тво

КП"Житлоін

фоцентр"

Рішення 

міської 

ради від 

16.03.20

17 

№1143-

249

Міський 

бюджет

Рішення міської ради "Про 

звільнення комунального 

підприємства "Полігон Екологія " 

від сплати частини чистого прибутку 

(доходу)"

Звільнення 

комунального 

підприємства від сплати 

частини чистого 

прибутку (доходу)

Підтримка підприємств 

комунальної форми 

власності

Підтримка 

підприємств 

комунальної форми 

власності

Надання 

податкових пільг

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Міськ

ий 

бюдже

т

Івано-

Франкі

вська 

область

01.01.2017 31.12.2017 Комуналь

не 

господарс

тво

КП"Полігон 

Екологія"

Рішення 

міської 

ради від 

20.04.20

17 

№1420-

250

Міський 

бюджет

Рішення міської ради від 18.02.2016 

№208-5/2016

Програма соціальної 

підтримки реабілітації 

інвалідів зору на 2016-

2018 роки

Надання пільг особам з 

інвалідністю на житлово-

комунальні послуги

Надання пільг 

особам з 

інвалідністю на 

житлово-комунальні 

послуги

Надання дотацій 

(фінансова 

підтримка)

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Міськ

ий 

бюдже

т

Івано-

Франкі

вська 

область

18.02.2016 31.12.2018 Соціальни

й захист

1 500 000,00 873 800,00 Надавачі 

послуг

Рішення 

міської 

ради від 

18.02.20

16 №208-

5/2016
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251

Міський 

бюджет

Рішення міської ради від 22.11.2016 

№974-14/2016

Програма підтримки та 

розвитку діяльності 

Коломийської 

організації Товариства 

Червоного Хреста 

України на 2017-2021 

роки

Забезпечення належних 

умов проживання 

внутрішньо переміщених 

осіб (енергоносії)

Забезпечення 

належних умов 

проживання 

внутрішньо 

переміщених осіб 

(енергоносії)

Надання дотацій 

(фінансова 

підтримка)

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Міськ

ий 

бюдже

т

Івано-

Франкі

вська 

область

01.01.2017 31.12.2021 Соціальни

й захист

500 000,00 500 000,00 Коломийськ

а організація 

Товариства 

Червоного 

Хреста 

України

Рішення 

міської 

ради від 

22.11.20

16 №974-

14/2016

252

Міський 

бюджет

Рішення міської ради від 27.12.2016 

№1130-16/2016

Програма фінансування 

видатків на 

компенсаційні виплати 

за пільговий проїзд 

автомобільним 

транспортом на міських 

автобусних маршрутах 

загального 

користування у м. 

Коломиї

Компенсація пільгового 

перевезення

Компенсація 

пільгового 

перевезення

Надання дотацій 

(фінансова 

підтримка)

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Міськ

ий 

бюдже

т

Івано-

Франкі

вська 

область

01.01.2017 31.12.2021 Соціальни

й захист

1 303 400,00 1 303 400,00 Перевізник Рішення 

міської 

ради від 

27.12.20

16 

№1130-

16/2016

253

Міський 

бюджет

Рішення міської ради від 22.11.2016 

№956-14/2016

"Про  виконання 

Програми розвитку 

малого підприємництва 

в місті Коломия на 2015-

2016 роки та 

затвердження Програми 

розвитку малого та 

середнього 

підприємництва в місті 

Коломия на 2017-2018 

роки"

Підтримка малого та 

середнього 

підприємництва

Підтримка малого та 

середнього 

підприємництва

Надання дотацій 

(фінансова 

підтримка)

Прог

рама 

ДД

Міськ

ий 

бюдже

т

Івано-

Франкі

вська 

область

01.01.2017 31.12.2021 Підприєм

ництво

91 600,00 28 000,00 Суб'єкти 

господарюва

ння малого 

та 

середнього 

бізнесу

Рішення 

міської 

ради від 

22.11.20

16 №956-

14/2016

254

Міський 

бюджет

Рішення міської ради від 13.04.2016 

№316-6/2016

"Про програму розвитку 

інвестиційної діяльності 

в місті Коломиї на 2016-

202 роки"

Створення позитивного 

інвестиційного іміджу 

міста

Створення 

позитивного 

інвестиційного 

іміджу міста

Надання дотацій 

(фінансова 

підтримка)

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Міськ

ий 

бюдже

т

Івано-

Франкі

вська 

область

01.01.2016 31.12.2020 Інвестиції 150 313 000,00 150 313 000,00 ГО"Асоціаці

я 

економічног

о розвитку 

Коломийщи

ни"

Рішення 

міської 

ради від 

13.04.20

16 №316-

6/2016

255

Міський 

бюджет

Рішення міської ради "Про міський 

бюджет на 2018 рік", Рішення 

міської влади "Про уточнення 

міського бюджету на 2018 рік"

Внески до статутного 

капіталу суб'єктів 

господарювання

Підтримка підприємств 

комунальної форми 

власності

Підтримка 

підприємств 

комунальної форми 

власності

Збільшення 

державної частки 

в статутному 

капіталі суб'єктів 

господарювання

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Міськ

ий 

бюдже

т

Івано-

Франкі

вська 

область

01.01.2018 31.12.2018 Комуналь

не 

господарс

тво

1 500 000,00 2 100 000,00 КП"Полігон 

Екологія"

Рішення 

міської 

ради від 

21.12.20

17 "2191-

28/2017 

"Про 

міський 

бюджет 

на  2018 

рік", 

"Про 

уточненн

я 

міського 

бюджету 

на 2018 

рік" від 

22.02.20

1 "2415-

30/2018
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256

Міський 

бюджет

Рішення міської ради "Про міський 

бюджет на 2018 рік"

Внески до статутного 

капіталу суб'єктів 

господарювання

Підтримка підприємств 

комунальної форми 

власності

Підтримка 

підприємств 

комунальної форми 

власності

Збільшення 

державної частки 

в статутному 

капіталі суб'єктів 

господарювання

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Міськ

ий 

бюдже

т

Івано-

Франкі

вська 

область

01.01.2018 31.12.2018 Комуналь

не 

господарс

тво

200 000,00 200 000,00 КП"Коломи

йська міська 

ритуальна 

служба"

Рішення 

міської 

ради від 

21.12.20

17 

№2191-

28/2017 

"Про 

міський 

бюджет 

на 2018 

257

Міський 

бюджет

Рішення міської ради "Про міський 

бюджет на 2018 рік"

Внески до статутного 

капіталу суб'єктів 

господарювання

Підтримка підприємств 

комунальної форми 

власності

Підтримка 

підприємств 

комунальної форми 

власності

Збільшення 

державної частки 

в статутному 

капіталі суб'єктів 

господарювання

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Міськ

ий 

бюдже

т

Івано-

Франкі

вська 

область

01.01.2018 31.12.2018 Комуналь

не 

господарс

тво

1 300 000,00 1 300 000,00 КП"Коломия

водоканал"

Рішення 

міської 

ради від 

21.12.20

17 

№2191-

28/2017 

"Про 

міський 

бюджет 

на 2018 

258

Міський 

бюджет

Рішення міської ради "Про міський 

бюджет на 2018 рік"

Внески до статутного 

капіталу суб'єктів 

господарювання

Підтримка підприємств 

комунальної форми 

власності

Підтримка 

підприємств 

комунальної форми 

власності

Збільшення 

державної частки 

в статутному 

капіталі суб'єктів 

господарювання

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Міськ

ий 

бюдже

т

Івано-

Франкі

вська 

область

01.01.2018 31.12.2018 Комуналь

не 

господарс

тво

1 000 000,00 1 000 000,00 КП"Житлоін

фоцентр"

Рішення 

міської 

ради від 

21.12.20

17 

№2191-

28/2017 

"Про 

міський 

бюджет 

на 2018 

259

Міський 

бюджет

Рішення міської ради "Про 

звільнення комунального 

підприємства "Житлоінфоцентр" від 

сплати частини чистого прибутку 

(доходу)"

Звільнення 

комунального 

підприємства від сплати 

частини чистого 

прибутку (доходу)

Підтримка підприємств 

комунальної форми 

власності

Підтримка 

підприємств 

комунальної форми 

власності

Надання 

податкових пільг

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Міськ

ий 

бюдже

т

Івано-

Франкі

вська 

область

01.01.2018 31.12.2018 Надання 

комунальн

их та 

індивідуал

ьних 

послуг

КП"Житлоін

фоцентр"

Рішення 

міської 

ради від 

22.02.20

18 

№2430-

30/2018 

"Про 

звільнен

ня 

комуналь

ного 

підприєм

ства 

"Житлоі

нфоцент

р " від 

сплати 

частини 

чистого 

прибутку 

(Доходу)
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260

Міський 

бюджет

Рішення міської ради "Про 

звільнення комунального 

підприємства "Полігон Екологія" від 

сплати частини чистого прибутку 

(доходу)"

Звільнення 

комунального 

підприємства від сплати 

частини чистого 

прибутку (доходу)

Підтримка підприємств 

комунальної форми 

власності

Підтримка 

підприємств 

комунальної форми 

власності

Надання 

податкових пільг

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Міськ

ий 

бюдже

т

Івано-

Франкі

вська 

область

01.01.2018 31.12.2018 Надання 

комунальн

их та 

індивідуал

ьних 

послуг

КП"Полігон 

Екологія"

Рішення 

міської 

ради від 

25.01.20

18 

№2356-

29/2018 

"Про 

звільнен

ня 

комуналь

ного 

підприєм

ства 

"Поліго 

Екологія 

" від 

сплати 

частини 

чистого 

прибутку 

(доходу)

261

Міський 

бюджет

Рішення виконавчого комітету 

міської ради від 27.02.2018 №50

"Компенсація 

пільгового проїзду 

окремих категорій 

громадян у місті 

Коломиї на 2018рік"

Забезпечення 

безперешкодного права 

пільгового проїзду 

окремих категорій 

громадян

Забезпечення 

безперешкодного 

права пільгового 

проїзду окремих 

категорій громадян

Надання дотацій 

(фінансова 

підтримка)

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Міськ

ий 

бюдже

т

Івано-

Франкі

вська 

область

01.01.2018 31.12.2018 Соціальни

й захист

2 500 000,00 2 500 000,00 Перевізник Рішення 

виконавч

ого 

комітету 

ради від 

27.02.20

18 №50

262

Міський 

бюджет

Рішення  міської ради від 12.10.2017 

№1914-25/2017

"Надання соціальних 

послуг населенню міста 

Коломия на  2017-2019 

роки"

Реалізація державної 

політики у сфері 

соціального захисту 

населення

Забезпечити умови 

для надання 

соціальних послуг 

особам з 

інвалідністю 

внаслідок 

інтелектуальних 

порушень

Надання дотацій 

(фінансова 

підтримка)

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Міськ

ий 

бюдже

т

Івано-

Франкі

вська 

область

12.10.2017 31.12.2019 Соціальни

й захист

250 000,00 Громадська 

організація 

"Коломийсь

ке 

Товариство 

підтримки 

осіб з 

інвалідністю 

внаслідок 

інтелектуаль

них 

порушень 

"КРОКуСвіт

"

Рішення 

міської 

раді від 

12.10.20

17 

№1914-

25/2017

263

Міський 

бюджет

Рішення міської ради від 12.10.2017 

№1914-25/2017

"Надання соціальних 

послуг населенню міста 

Коломия на  2017-2019 

роки"

Реалізація державної 

політики у сфері 

соціального захисту 

населення

Створення будинку 

нічного перебування 

для бездомних осіб

Надання дотацій 

(фінансова 

підтримка)

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Міськ

ий 

бюдже

т

Івано-

Франкі

вська 

область

12.10.2017 31.12.2019 Соціальни

й захист

498 000,00 261 200,00 Благодійний 

фонд 

"Карітас 

Коломийськ

о-

Чернівецько

ї єпархії"

Рішення 

міської 

раді від 

12.10.20

17 

№1914-

25/2017

264

Міський 

бюджет

Рішення міської ради від 17.08.2017 

№1813-24/2017

Надання послуги з 

перевезення людей 

"соціальне таксі" на 

2017-2021 роки"

Реалізація державної 

політики у сфері 

соціального захисту 

населення

Надання послуги з 

перевезення людей 

"соціальне таксі"

Надання дотацій 

(фінансова 

підтримка)

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Міськ

ий 

бюдже

т

Івано-

Франкі

вська 

область

17.08.2017 31.12.2021 Соціальни

й захист

1 280 000,00 93 900,00 Єдиний 

центр 

надання 

реабілітацій

них та 

соціальних 

послуг міста 

Коломия

Рішення 

в міської 

ради від 

17.08.20

17 

№1813-

24/2017

265

Міський 

бюджет

Рішення міської ради від 21.12.2017 

№2192-28/2017

"Про затвердження 

Програми розвитку 

малого та середнього 

підприємництва в місті 

Коломиї на 2018-2022 

роки"

Підтримка малого та 

середнього 

підприємництва

Підтримка малого та 

середнього 

підприємництва

Надання дотацій 

(фінансова 

підтримка)

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Міськ

ий 

бюдже

т

Івано-

Франкі

вська 

область

01.01.2018 31.12.2022 Підприєм

ництво

345 000,00 Суб'єкти 

господарюва

ння малого 

та 

середнього 

бізнесу

Рішення 

міської 

ради 

від21.12.

2017 

№2192-

28/2017
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266

Міський 

бюджет

Рішення міської ради від 12.10.2017 

№1896-25/2017

Про затвердження 

"Підтримка 

перспективних проектів 

та розвитку м. Коломиї 

на 2017-2021 роки"

Впровадження та 

підтримка перспективних 

проектів розвитку міста

Впровадження та 

підтримка 

перспективних 

проектів розвитку 

міста

Надання дотацій 

(фінансова 

підтримка)

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Міськ

ий 

бюдже

т

Івано-

Франкі

вська 

область

12.10.2017 31.12.2021 Будівницт

во

109 000,00 10 000,00 Суб'єкти 

господарюва

ння (ГО 

Асоціація 

економічног

о розвитку 

Коломийщи

ни)

Рішення 

міської 

ради 

від12.10.

2017 

№1896-

25/2017

267

Міський 

бюджет

Рішення міської ради від 13.04.2016 

№316-6/2016

"Про програму розвитку 

інвестиційної діяльності 

в місті Коломиї на 2016-

202 роки"

Створення позитивного 

інвестиційного іміджу 

міста

Створення 

позитивного 

інвестиційного 

іміджу міста

Надання дотацій 

(фінансова 

підтримка)

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Міськ

ий 

бюдже

т

Івано-

Франкі

вська 

область

01.01.2016 31.12.2020 Інвестиції 200 000 000,00 ГО"Асоціаці

я 

економічног

о розвитку 

Коломийщи

ни"

Рішення 

міської 

ради від 

13.04.20

16 №316-

6/2016

268

Тлумацька 

районна 

рада

Рішення сесії Тлумацької районної 

ради від 12.01.2017р. №182-10/17 

"Про внесення змін до рішення 

районної ради" від 23.12.2016 року 

№174-09/16 "Про районний бюджет 

на 2017 рік"

Програма розвитку 

малого та середнього 

підприємництва в 

Тлумацькому районі на 

2017-2018 роки

Фінансова та 

організаційна підтримка 

діяльності ФПП 

"Тлумацький бізнес - 

центр"

Інші форми Прог

рама 

ДД

Місце

вий 

бюдже

т

Івано-

Франкі

вська 

область

01.01.2017 31.12.2018 Непо

відо

млен

а

132 000,00 132 000,00

269

Виконавчий 

комітет 

Яремчанськ

ої міської 

ради

Рішення міської ради від 23.02.2017 

року №192-11/2017

Звільнення від сплати 

орендної плати з 

01.03.2017 року пол 

31.12.2017 року

Спрямування вивільнених 

коштів на фінансову 

підтримку регіональному 

часопису "Яремчанський 

вісник"

Звільнення від 

орендної плати

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Міськ

ий 

бюдже

т

Івано-

Франкі

вська 

область

01.01.2017 31.12.2017 Непо

відо

млен

а

3 000,00 2 500,00 "Яремчасньк

ий вісник"

Рішення 

міської 

ради від 

23.02.20

17 року 

№192-

11/2017

270

Виконавчий 

комітет 

Яремчанськ

ої міської 

ради

Рішення міської ради від 30.1.2017 

року №276-18/2017

Звільнення від орендної 

плати з 01.01.2018 роки 

по 31.12.2018 року

Спрямування вивільнених 

коштів на виплату 

заробітньої плати 

працівникам часопису

Звільнення від 

орендної плати

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Міськ

ий 

бюдже

т

Івано-

Франкі

вська 

область

01.01.2018 31.12.2018 Непо

відо

млен

а

3 000,00 3 000,00 "Яремчасньк

ий вісник"

Рішення 

міської 

ради від 

30.1.201

7 року 

№276-

18/2017

271

Виконавчий 

комітет 

Яремчанськ

ої міської 

ради

Рішення міської ради від 22.12.2016 

року №174-10/2016

Звільнення на 50% 

плати за оренду у 2017 

році

Спрямування вивільнених 

коштів на фінансову 

підтримку 

Госпрозрахунково 

проектно-виробничого 

архітектурно-

планувального бюро

Звільнення на 

50% плати за 

оренду

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Міськ

ий 

бюдже

т

Івано-

Франкі

вська 

область

01.01.2017 31.12.2017 Непо

відо

млен

а

8 400,00 4 200,00 Госпрозраху

нкове 

проектно-

виробниче 

архітектуро-

планувальне 

бюро

Рішення 

міської 

ради від 

22.12.20

16 року 

№174-

10/2016

272

Виконавчий 

комітет 

Яремчанськ

ої міської 

ради

Рішення міської ради від 22.12.2016 

року №174-10/2016

Звільнення на 50% 

плати за оренду у 2017 

році

Спрямування вивільнених 

коштів на відшкодування 

за харчування хворих

Звільнення на 

50% плати за 

оренду

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Міськ

ий 

бюдже

т

Івано-

Франкі

вська 

область

01.01.2017 31.12.2017 Харчуванн

я хворих

Непо

відо

млен

а

11 564,66 5 782,33 ПП 

Медяні

кова 

Н.М.

Рішення 

міської 

ради від 

22.12.20

16 року 

№174-

10/2016

273

Виконавчий 

комітет 

Яремчанськ

ої міської 

ради

Рішення міської ради від 26.10.2017 

року №269-17/2017

Звільнення від сплати за 

оренду на 

опалювальний період 

2017 року

Спрямування вивільнених 

коштів для зменшення 

витрат на виробництво 

теплової енергії

Звільнення від 

сплати за оренду 

на опалювальний 

період 2017 року 

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Міськ

ий 

бюдже

т

Івано-

Франкі

вська 

область

01.01.2017 31.12.2017 Постачанн

я теплової 

енергії

Непо

відо

млен

а

25 432,44 21 579,26 Підприємств

о по 

забезпеченн

ю тепловою 

енергією

Рішення 

міської 

ради від 

26.10.20

17 року 

№269-

17/2017

274

Виконавчий 

комітет 

Яремчанськ

ої міської 

ради

Рішення міської ради від 21.01.2017 

року №298-19/2017

Звільнення від сплати за 

оренду на 

опалювальний період 

2018 року

Спрямування вивільнених 

коштів для зменшення 

витрат на виробництво 

теплової енергії

Звільнення від 

сплати за оренду 

на опалювальний 

період 2018 року 

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Міськ

ий 

бюдже

т

Івано-

Франкі

вська 

область

01.01.2018 31.12.2018 Постачанн

я теплової 

енергії

Непо

відо

млен

а

49 189,00 49 189,00 Підприємств

о по 

забезпеченн

ю тепловою 

енергією

Рішення 

міської 

ради від 

21.01.20

17 року 

№298-

19/2017
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275

Департамен

т 

економічног

о розвитку і 

торгівлі 

Київської 

облдержадм

іністрації

Рішення Київської обласної ради від 

19.05.2017 №283-14-VII (зі змінами 

від 22.06.2017 №305-15-VII)

Управління об'єктами 

спільної власності 

територіальних громад 

Київської області на 

201792019 роки / 

надання фінансової 

підтримки комунальним 

підприємствам 

Київської обласної ради

Надання фінансової 

підтримки комунальним 

підприємствам Київської 

обласної ради (КП КОР 

"Лівобережне БТІ", КП 

КОР "Південне БТІ"

Виготовлення 

технічних паспортів 

та документації з 

землеустрою на 

нерухому майно та 

земельні ділянки 

спільної власності 

територіальних 

громад Київської 

області, подальше 

виготовлення 

(корегування) 

електронних 

технічних паспортів

Фінансова 

підтримка  

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Облас

ний 

бюдже

т

Київськ

а 

область

01.01.2017 31.12.2019 Організаці

я 

будівницт

ва 

будівель

Непо

відо

млен

а

9 500 000,00 0,00 2

276

Департамен

т 

агропромис

лового 

розвитку 

Київської 

обласної 

державної 

адміністраці

ї

Рішення сесії Київської обласної 

ради від 19.05.2017 №282-14-VII 

"Про затвердження Регіональної 

комплексної програми розвитку 

лісового (муніципального) фонду 

Київської області в період  до 2020 

року"

Регіональна комплексна 

програма розвитку 

лісового 

(муніципального) фонду 

Київської області в 

період до 2020 року

Здійснення заходів щодо 

розвитку лісового 

(муніципального) фонду 

Київської області

Виконавці 

заходів, 

передбачених 

Програмою, 

визначатимуться 

відповідно до 

Закону України 

"Про публічні 

закупівлі"

Прог

рама 

ДД

Облас

ний 

бюдже

т

Київськ

а 

область

19.05.2017 31.12.2020 Лісове 

господарс

тво

Пові

домл

ена

280 587 100,00 0,00

277

Департамен

т 

агропромис

лового 

розвитку 

Київської 

обласної 

державної 

адміністраці

ї

Рішення сесії Київської обласної 

ради від 19.05.2017 №281-14-VII 

"Про затвердження Програми 

"Збереження та раціональне 

відтворення родючості ґрунтів 

еродованих орних земель у 

Київській області на 2017-2021 

роки"

Програма "Збереження 

та відтворення 

родючості ґрунтів 

еродованих орних 

земель у Київській 

області на 2017-2021 

роки

Здійснення заходів 

відтворення родючості 

ґрунтів на території 

області

Виконавці 

заходів, 

передбачених 

Програмою, 

визначатимуться 

відповідно до 

Закону України 

"Про публічні 

закупівлі"

Прог

рама 

ДД

Облас

ний 

бюдже

т

Київськ

а 

область

19.05.2017 31.12.2021 Сільське 

господарс

тво

Пові

домл

ена

250 000 000,00 0,00

278

Департамен

т з питань 

економічног

о розвитку, 

торгівлі та 

інвестицій 

Міської 

ради міста 

Кропивниць

кий

Рішення Кіровоградської міської 

ради від 29.03.2016 №148 "Про 

затвердження програми розвитку 

малого підприємництва у м. 

Кіровограді на 2016-2020 роки" , 

дата публікації 01 квітня 2016 року

Програма розвитку 

малого та середнього 

підприємництва у 

м.Кіровограді на 2016-

2020

Створення сприятливих 

умов для стійкого 

розвитку малого бізнесу, 

зростання 

конкурентоспроможності 

економіки на засадах 

активізації інноваційних 

процесів, наповнення 

міського бюджету, 

посилення товарних 

ринків, вирішення 

соціально-побутових 

проблем

Надання 

фінансової 

допомоги на 

реалізацію безнес-

проектів на 

умовах 

співфінансування 

з Регіональним 

фондом 

підтримки 

підприємництва у 

Кіровоградській 

області, Часткова 

компенсація 

відсотків за 

кредитами, які 

отримані в 

банківських 

установах на 

реалізацію 

інвестиційних 

проектів

Прог

рама 

ДД

Міськ

ий 

бюдже

т

Кіровог

радська 

область

01.01.2016 31.12.2020 Непо

відо

млен

а

650 000,00 26 000,00 2 1.Проток

ол №2 

засіданн

я 

координ

аційної 

ради з 

питань 

розвитку 

підприєм

ництва 

від 

21.04.20

17, витяг 

протокол

у№4 

засіданн

я 

Наглядо

вої ради 

Регіонал

ьного 

фонду 

підтримк

и 

підприєм

ництва у 

Кіровогр

адській 

області 

від 

03.11.20
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279

Департамен

т з питань 

економічног

о розвитку, 

торгівлі та 

інвестицій 

Міської 

ради міста 

Кропивниць

кий

Рішення Кіровоградської міської 

раді від 27.01.2015 року №3949 

"Про встановлення розмірів ставок 

єдиного податку", рішення 

Кіровоградської міської ради від 

15.03.2017 № 852 "Про внесення  

змін до рішення Кіровоградської 

міської ради від 27 січня 2015 року 

№3646 "Про встановлення розмірів 

ставок єдиного податку"

Підвищення мотивації 

громадян до заняття 

окремими видами 

підприємницької 

діяльності, легалізація 

окремих видів 

підприємницької 

діяльності, збільшення 

надходжень до бюджету

Встановлення 

розмірів ставок 

єдиного податку

Прог

рама 

ДД

Міськ

ий 

бюдже

т

Кіровог

радська 

область

01.01.2017 31.12.2018 Непо

відо

млен

а

112 882 800,00 7540 824

280

Долинська 

районна 

державна 

адміністраці

я

Рішення Долинської районної ради 

сьомого скликання від 23 грудня 

2015 року №15 "Про районну 

Програму розвитку та підтримки 

малого та середнього 

підприємництва у Долинському 

районі на 2016-2020 роки" та 

рішення Долинської районної ради 

сьомого скликання від 21 червня 

2017 року №224 "Про внесення змін 

до районної Програми розвитку та 

підтримки малого та середнього 

підприємництва у Долинському 

районі на 2016-2020 роки". Договір 

№85/04-17/2017 від 02 березня 2017 

року про спільну діяльність щодо 

фінансової підтримки суб'єктів 

малого та середнього бізнесу між 

Долинської РДА та Регіональним 

фондом підтримки підприємництва

Програма розвитку та 

підтримки малого та 

середнього 

підприємництва у 

Долинському районі на 

2016-2020 роки (зі 

змінами)

Співфінансування 

інвестиційного проекту 

"Створення соціальної 

їдальні з виробництвом 

хліба", Споживче 

товариство "Долина-С" м. 

Долинська 

Кіровоградська область

Підтримка малого та 

середнього 

підприємництва у 

Долинському районі

Допомога 

інвестування 

проекту на 

безповоротній 

основі

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Місце

вий 

бюдже

т

Кіровог

радська 

область

01.07.2017 31.10.2018 Харчова 

промислов

ість

50 000,00 50 000,00

281

Куколівська 

сільська 

рада 

Олександрій

ського 

району 

Кіровоградс

ької області

Програма соціально-

економічного та 

культурного розвитку с. 

Куколівка

Безперебійна робота 

Комунального 

підприємства для 

забезпечення жителів села 

питною водою

Фінансова 

підтримка

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Сільсь

кий 

бюдже

т

Кіровог

радська 

область

01.01.2017 31.12.2018 36.00 Збір, 

очищення 

та 

постачанн

я води

261 950,00 261 950,00 Комунальне 

підприємств

о 

"Куколівськ

е"

282

Білокуракин

ська 

селищна 

рада

Рішення сесії №31/21 від 23.08.2017 

року

"Програма розвитку 

комунального 

підприємства 

"Білокуракинське-

Комунсервіс" на 2016-

2017 роки"

Погашення 

заборгованості по 

заробітній платі КП 

"Телекомун-забезпечення"

Дотація Індив

ідуал

ьна 

ДД

Сільсь

кий 

бюдже

т

Лугансь

ка 

область

01.08.2017 31.12.2017 Житлово-

комунальн

е 

господарс

тво

Непо

відо

млен

а

46 394,00 46 394,00 1

283

Відділ 

культури 

Лисичанськ

ої міської 

ради

Рішення сесії Лисичанської міської 

ради "Про внесення змін до міського 

бюджету на 2017 рік "23/337 від 

27.02.2017р. , №24/360 від 

30.03.2017р., №28/407 від 

25.05.2017

Фінансова підтримка 

ЛКП "Кінотеатр 

"Дружба""

Забезпечення підтримки 

діяльності ЛКП"Кінотеатр 

"Дружба""

Дотація Індив

ідуал

ьна 

ДД

Міськ

ий 

бюдже

т

Лугансь

ка 

область

27.03.2017 31.12.2017 Культура 

та 

мистецтво

Непо

відо

млен

а

493,00 ЛКП"Кіноте

атр 

"Дружба""
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284

Харківська 

міська рада

Рішення 10 сесії ХМР 7 скл. Від 

21.12.2016 №506/16 "Про 

затвердження Міської комплексної 

цільової програми підтримки засобу 

масової інформації місцевого 

значення комунального 

підприємства "Газета " Харковские 

известия" Харківської міської ради" 

на 2017- 2018 роки" ; Рішення 17 

сесії 7 скл. від 20.12.2017 №972/17 

"Про затвердження кошторису 

витрат на виконання Міської 

комплексної цільової програми 

підтримки засобу масової інформації 

місцевого значення комунального 

підприємства "Газета " Харковские 

известия" Харківської міської ради" 

на 2017- 2018 роки за рахунок 

коштів бюджету міста Харкова на 

2018 рік"

Міська комплексна 

цільова програма 

підтримки засобу 

масової інформації 

місцевого значення 

комунального 

підприємства "Газета " 

Харковские известия" 

Харківської міської 

ради" на 2017- 2018 

роки

Ефективне управління 

комунальною власністю в 

сфері видання журналів і 

періодичних видань, 

подальший розвиток 

матеріально-технічної 

бази зазначеної сфери, 

якісного надання 

гарантованих послуг 

жителям міста Харкова 

шляхом забезпечення 

відповідними ресурсами 

(у тому числі 

фінансовими) спеціально 

створеного комунального 

підприємства  "Газета " 

Харковские известия" 

Харківської міської ради" 

Забезпечення у місті 

умов для організації 

всебічного 

висвітлення 

діяльності органів 

місцевого 

самоврядування 

міста Харкова, 

інститутів державної 

влади, депутатів 

Харківської міської 

ради, а також 

надання 

територіальній 

громаді міста 

Харкова всебічної 

суспільно значущої 

інформації про 

соціальне, політичне 

та культурне життя 

міста, регіону, 

України

Фінансова 

підтримка 

комунального 

підприємства  

"Газета " 

Харковские 

известия" 

Харківської 

міської ради" 

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Місце

вий 

бюдже

т

Харківс

ька 

область

01.01.2017 31.12.2018 Інформаці

я та 

телекомун

ікація

Непо

відо

млен

а

14 888 619,00 12 339 207,00 КП 

""Газе

та " 

Харко

вские 

извест

ия" 

Харків

ської 

місько

ї ради" 

285

Харківська 

міська рада

Рішення 21 сесії Харківської міської 

ради 6 скликання від 19.12.2012 

№999/12 " Про затвердження  

Програми інформатизації 

Харківської міської ради на 2013-

2015 роки" ((зі змінами); Рішення 17 

сесії ХМР 7 скликання від 

20.12.2017 №963/12 "Про внесення 

змін до Програми інформатизації 

Харківської міської ради на 2013-

2020 роки"; Рішення 17 сесії ХМР 7 

скликання від 20.12.2017 №965/17 

№Про затвердження кошторису 

витрат на виконання Програми 

інформатизації Харківської міської 

ради на 2013-2020 роки за рахунок 

коштів бюджету міста Харкова на 

2018 рік"

Програма 

інформатизації 

Харківської міської 

ради на 2013-2020 роки

Ефективне управління 

комунальною власністю в 

сфері телекомунікації, 

подальший розвиток 

матеріально-технічної 

бази зазначеної сфери, 

якісного надання 

гарантованих послуг 

жителям міста Харкова 

шляхом забезпечення 

відповідними ресурсами 

(у тому числі 

фінансовими) спеціально 

створеного комунального 

підприємства "Міський 

інформаційний центр"

Розвиток 

телекомунікаційної 

мережі цифрового 

зв'язку за рахунок 

придбання 

телекомунікаційного 

обладнання, 

спеціалізованого 

програмою 

забезпечення та 

ліцензій; 

забезпечення 

рівноправного 

доступу до сучасного 

інформаційно-

комунікативного 

середовища; 

підвищення 

оперативності та 

якості надання 

послуг й посилення 

ролі інформаційно-

комунікативних  

технологій у 

забезпеченні 

життєдіяльності 

міста Харкова на 

рівні технологічно 

розвинених 

мегаполісів світу; 

створення 

сприятливих умов 

1) Фінансова 

підтримка 

комунальному 

підприємству на 

безповоротній 

основі для 

здійснення 

поточних 

видатків;                              

2) Внески до 

статутного 

капіталу суб'єктів 

господарювання

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Місце

вий 

бюдже

т

Харківс

ька 

область

01.01.2018 31.12.2018 Інформаці

я та 

телекомун

ікація

Непо

відо

млен

а

210 083 510,00 КП 

"Міськ

ий 

інфор

маційн

ий 

центр"
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286

Харківська 

міська рада

Рішення 49 сесії Харківської міської 

ради 5 скликання від 27.10.2010 

№328/10 "Програма розвитку і 

реформування житлово-

комунального господарства м. 

Харкова на 2011-2020 роки"" ((зі 

змінами); Рішення 17 сесії ХМР 7 

скликання від 20.12.2017 №950/17 

"Про затвердження кошторисів 

витрат на виконання "Програми 

розвитку і реформування житлово-

комунального господарства м. 

Харкова на 2011-2020 роки за 

рахунок коштів бюджету міста 

Харкова на 2018 рік"

Програма розвитку і 

реформування житлово-

комунального 

господарства м. 

Харкова на 2011-2020 

роки

Ефективне управління 

комунальною власністю в 

сфері житлово-

комунального 

господарства, подальший 

розвиток матеріально-

технічної бази зазначеної 

сфери, якісного надання 

гарантованих послуг 

жителям міста Харкова 

шляхом забезпечення 

відповідними ресурсами 

(в тому числі 

фінансовими" спеціально 

створеного комунального 

підприємства "Міський 

інформаційний центр"

Забезпечення 

благоустрою 

територій загального 

користування , 

здійснення заходів, 

спрямованих на 

покращення 

естетичного вигляду 

території міста за 

рахунок елементів 

святкової ілюмінації, 

а саме оформлення 

міста Харкова до 

державних та 

місцевих свят

Фінансова 

підтримка 

комунальному 

підприємству на 

безповоротній 

основі для 

здійснення 

поточних 

видатків;                             

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Місце

вий 

бюдже

т

Харківс

ька 

область

01.01.2018 31.12.2018 Інформаці

я та 

телекомун

ікація

Непо

відо

млен

а

1 865 010,00 КП 

"Міськ

ий 

інфор

маційн

ий 

центр"

287

Харківська 

міська рада

Рішення 17 сесії Харківської міської 

ради 7 скликання від 20.12.2017 

№968/17 "Про затвердження 

Програми розвитку архівної справи 

у м. Харкові  на 2018-2022 роки"" ; 

Рішення 17 сесії ХМР 7 скликання 

"Про затвердження кошторису  

витрат на виконання "Програми 

розвитку архівної справи у м. 

Харкові на 2018-2022 роки за 

рахунок коштів бюджету міста 

Харкова на 2018 рік"

Програма розвитку 

архівної справи у м. 

Харкові на 2018-2022 

роки

Ефективне управління 

комунальною власністю в 

сфері функціонування 

архівів, подальший 

розвиток матеріально-

технічної бази зазначеної 

сфери, якісного надання 

гарантованих послуг 

жителям міста Харкова 

шляхом забезпечення 

відповідними ресурсами 

(в тому числі 

фінансовими" спеціально 

створеного комунального 

підприємства "Міський 

архів"

Забезпечення умов 

для належного 

зберігання та обліку 

документів з 

особового складу 

ліквідованих та 

діючих підприємств 

для виконання 

запитів фізичних та 

юридичних осіб 

соціально-правового 

характеру, що 

задовольняють 

потреби 

територіальної 

громади м. Харкова

Фінансова 

підтримка 

комунальному 

підприємству на 

безповоротній 

основі для 

здійснення 

поточних 

видатків;                             

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Місце

вий 

бюдже

т

Харківс

ька 

область

01.01.2018 31.12.2022 Мистецтв

о, спорт, 

розваги та 

відпочино

к

Непо

відо

млен

а

1 553 348,00 КП 

"Міськ

ий 

архів"

288

Харківська 

міська рада

Рішення 17 сесії Харківської міської 

ради 7 скликання від 20.12.2017 

№966/17 "Про затвердження 

Програми підтримки видавничої 

справи у  м. Харкові  на 2018-2022 

роки" ; Рішення 17 сесії ХМР 7 

скликання від 20.12.2017 №967/17   

"Про затвердження кошторису  

витрат на виконання Програми 

підтримки видавничої справи у  м. 

Харкові  на 2018-2022 роки за 

рахунок коштів бюджету міста 

Харкова на 2018 рік"

Програми підтримки 

видавничої справи у  м. 

Харкові  на 2018-2022 

роки

Ефективне управління 

комунальною власністю в 

сфері поліграфічної 

діяльності , подальший 

розвиток матеріально-

технічної бази зазначеної 

сфери, якісного надання 

гарантованих послуг та 

задоволення потреб 

Харківської міської ради, 

підприємств та 

організацій різних форм 

власності, а також 

жителів міста у 

друкованій продукції  

шляхом забезпечення 

відповідними ресурсами 

(у тому числі 

фінансовими) спеціально 

створеного комунального 

підприємства "Міська 

друкарня"

Впровадження 

інструментальних 

засобів щодо 

забезпечення чіткої 

та послідовної 

діяльності 

виконавчих органів 

Харківської міської 

ради, спрямованої на 

всебічний розвиток 

особистості, 

належний рішень 

освіченості, культури 

та духовності. 

Забезпечення 

поліграфічно.продук

цією виконавчих 

органів Харківської 

міської ради, 

комунальних 

установ, підприємств 

та організацій різних 

форм власності

Фінансова 

підтримка 

комунальному 

підприємству на 

безповоротній 

основі для 

здійснення 

поточних 

видатків;                             

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Місце

вий 

бюдже

т

Харківс

ька 

область

01.01.2018 31.12.2022 Поліграфі

чна 

діяльність, 

тиражуван

ня 

записаної 

інформації

Непо

відо

млен

а

1 485 980,00 КП 

"Міськ

а 

друкар

ня"
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289

Харківська 

міська рада

Рішення 10 сесії Харківської міської 

ради 7 скликання від 21.12.2016 

№444/16 "Про Програму 

економічного та соціального 

розвитку м. Харкова на 2017 рік" (зі 

змінами); Рішення 10 сесії ХМР 7 

скликання "Про бюджет міста 

Харкова на 2017 рік"

Програма економічного 

та соціального  

розвитку м. Харкова на 

2017 рік

Ефективне управління 

комунальною власністю в 

сфері інформації та 

телекомунікації, 

подальший розвиток 

матеріально-технічної 

бази зазначеної сфери, 

якісного надання 

гарантованих послуг 

жителям міста Харкова 

шляхом забезпечення 

відповідними ресурсами 

(в тому числі 

фінансовими" спеціально 

створеного комунального 

підприємства "Міський 

інформаційний центр"

Забезпечення 

стабільної роботи 

комунальних 

підприємств та 

підвищення її 

ефективності, 

подальший розвиток 

інформаційної 

системи та 

забезпечення сталого 

функціонування 

сервісів єдиних 

інформаційних 

систем Харківської 

міської ради

1)Фінансова 

підтримка 

комунальному 

підприємству на 

безповоротній 

основі для 

здійснення 

поточних 

видатків;                             

2)Внески до 

статутного 

капіталу суб'єктів 

господарювання                          

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Місце

вий 

бюдже

т

Харківс

ька 

область

01.01.2017 31.12.2017 Інформаці

я та 

телекомун

ікація

Непо

відо

млен

а

36 037 142,00 КП 

"Міськ

ий 

інфор

маційн

ий 

центр"

290

Ефективне управління 

комунальною власністю в 

сфері поліграфічної 

діяльності,  подальший 

розвиток матеріально-

технічної бази зазначеної 

сфери, якісного надання 

гарантованих послуг 

жителям міста Харкова 

шляхом забезпечення 

відповідними ресурсами 

(в тому числі 

фінансовими" спеціально 

створеного комунального 

підприємства "Міська 

друкарня"

Забезпечення 

стабільної роботи 

комунальних 

підприємств та 

підвищення 

ефективності

Фінансова 

підтримка 

комунальному 

підприємству на 

безповоротній 

основі для 

здійснення 

поточних 

видатків;                             

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Місце

вий 

бюдже

т

Харківс

ька 

область

01.01.2017 31.12.2017 Поліграфі

чна 

діяльність, 

тиражуван

ня 

записаної 

інформації

Непо

відо

млен

а

1 195 366,00 КП 

"Міськ

а 

друкар

ня"

291

Ефективне управління 

комунальною власністю в 

сфері функціонування 

архівів, подальший 

розвиток матеріально-

технічної бази зазначеної 

сфери, якісного надання 

гарантованих послуг 

жителям міста Харкова 

шляхом забезпечення 

відповідними ресурсами 

(в тому числі 

фінансовими" спеціально 

створеного комунального 

підприємства "Міський 

архів"

Забезпечення 

стабільної роботи 

комунальних 

підприємств та 

підвищення 

ефективності

Фінансова 

підтримка 

комунальному 

підприємству на 

безповоротній 

основі для 

здійснення 

поточних 

видатків;                             

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Місце

вий 

бюдже

т

Харківс

ька 

область

01.01.2017 31.12.2017 Мистецтв

о, спорт, 

розваги та 

відпочино

к

Непо

відо

млен

а

1 104 108,00 КП 

"Міськ

ий 

архів"
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292

Ефективне управління 

комунальною власністю в 

сфері інформації та 

телекомунікації, 

подальший розвиток 

матеріально-технічної 

бази зазначеної сфери, 

якісного надання 

гарантованих послуг 

жителям міста Харкова 

шляхом забезпечення 

відповідними ресурсами 

(в тому числі 

фінансовими) 

спеціального 

підприємства 

"Харківський Дата Центр"

Оптимізація процесу 

зберігання архівних 

даних, що 

створюються в ході 

надання 

адміністративних 

послуг Харківською 

міською радою та її 

виконавчими 

органами

1)Фінансова 

підтримка 

комунальному 

підприємству на 

безповоротній 

основі для 

здійснення 

поточних 

видатків;                             

2)Внески до 

статутного 

капіталу суб'єктів 

господарювання                          

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Місце

вий 

бюдже

т

Харківс

ька 

область

01.01.2017 31.12.2017 Інформаці

я та 

телекомун

ікація

Непо

відо

млен

а

9 203 493,00 КП 

"Харкі

вський 

Дата 

Центр"

293

Управління 

у справах 

молоді та 

спорту 

Харківської 

ОДА

Рішення Харківської обласної ради 

від 19.12.2013.№886-VI (зі змінами)

Соціально Програма 

розвитку фізичної 

культури і спорту, 

молодіжних ініціатив та 

формування здорового 

способу життя у 

Харківській області на 

2014-2018 роки

Подальший розвиток 

фізичної культури і 

спорту, молодіжних 

ініціатив та формування 

здорового способу життя

Фінансування 

підвідомчих 

бюджетних 

закладів та 

установ 

відповідно до 

затверджених 

кошторисів, 

надання 

фінансової 

підтримки 

установам та 

організаціям 

фізкультурно-

спортивної 

спрямованості 

відповідно до 

затверджених 

планів 

використання 

бюджетних 

коштів

Прог

рама 

ДД

Облас

ний 

бюдже

т

Харківс

ька 

область

01.01.2014 31.12.2018 Непо

відо

млен

а

779 930 800,00 101 311 944,00
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294

Вовчанська 

міська рада 

Харківської 

області

Рішення ХІ сесії Вовчанської 

міської ради VII скликання №8.3-VII 

від 08.07.2016р. "Про затвердження 

Порядку відшкодування витрат на 

пільгове перевезення окремих 

категорій громадян у міському 

транспорті загального 

користування", Рішення ХІХ сесії 

Вовчанської міської ради VII 

скликання №3-VII від 23.12.2016р. " 

про внесення змін до Порядку 

відшкодування витрат на пільгове 

перевезення окремих категорій 

громадян у міському транспорті 

загального користування", Рішення 

ХІХ сесії Вовчанської міської ради  

VII скликання №20-VII від 

23.12.2016р. " Про міський бюджет 

на 2017 рік", Рішення ХІХ сесії 

Вовчанської міської ради VII 

скликання №11-VII від 27.01.2017р. 

" Про внесення змін до міського 

бюджету на 2017 рік", Рішення 

ХХІV сесії Вовчанської міської ради 

VII скликання №3-VII від 

21.04.2017р. "Про Внесення змін до 

міського бюджету на 2017 рік", 

Рішення ХХХІІ сесії Вовчанської 

міської ради VII скликання №4-VII 

від 08.12.2017р. "Про внесення змін 

до міського бюджету на 2017 рік"

Компенсаційні виплати 

на пільговий проїзд 

автомобільним 

транспортом окремим 

категоріям громадян 

(код програмної 

класифікації видатків та 

кредитування бюджету 

(КПКВК) 0103035)

Здійснення соціального 

захисту та соціального 

забезпечення громадян, 

які відповідно до чинного 

законодавства України 

мають право на пільговий 

(безоплатний) проїзд у 

міському транспорті 

загального користування, 

відшкодування витрат на 

перевезення окремих 

категорій громадян, які 

відповідно до чинного 

законодавства України 

маю право на пільговий 

(безоплатний) проїзд у 

міському транспорті 

загального користування

Компенсація 

збитків суб'єктам 

господарювання 

(п.4) стаття 4 

Закону України 

"Про державну 

допомогу 

суб'єктам 

господарювання"

Прог

рама 

ДД

Міськ

ий 

бюдже

т

Харківс

ька 

область

01.01.2017 31.12.2017 Непо

відо

млен

а

385 684,00 385 684,00 1

295

Вовчанська 

міська рада 

Харківської 

області

Рішення ХІХ сесії Вовчанської 

міської ради VII скликання №14-VII 

від 23.12.2016р. "Про затвердження 

Положення про плату за землю у 

місті Волочанську та селі 

Плетенівка Вовчанського району 

Харківської області", Рішення ХХ 

сесії Вовчанської міської ради VII 

скликання №3-VII від 27.01.2017р. 

"Про внесення змін до Положення 

про плату за землю у місті 

Волочанську та селі Плетенівка 

Вовчанського району Харківської 

області на 2017 рік"

Положення про плату за 

землю у місті 

Волочанську та селі 

Плетенівка 

Вовчанського району 

Харківської області на 

2017 рік

Державна допомога 

суб'єктам господарювання 

у вигляді податкових 

пільг надається з метою 

дотримання вимог 

чинного законодавства 

України та збалансування 

інтересів і платників 

податків, і громади міста, 

соціально-економічний 

розвиток якого залежить 

від рівня надходження 

доходів від сплати 

місцевих податків і 

зборів, створення 

сприятливих умов для 

розвитку суб'єктів 

господарювання, 

забезпечення стабільних 

надходжень доходів 

міського бюджету за 

рахунок сплати місцевих 

податків і зборів

Надання 

податкових пільг 

(п.3) статті 4 

Закону України 

"Про державну 

допомогу 

суб'єктам 

господарювання" 

Прог

рама 

ДД

Міськ

ий 

бюдже

т

Харківс

ька 

область

01.01.2017 31.12.2017 Непо

відо

млен

а

2 621 366,00 15
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296

Вовчанська 

міська рада 

Харківської 

області

Рішення ХХ сесії Вовчанської 

міської ради VII скликання №6-VII 

від 27.01.2017р. "Про затвердження 

Положення про механізм 

справляння податку на нерухоме 

майно, відмінне від земельної 

ділянки, на 2017 рік"

Положення про 

справляння податку на 

нерухоме майно, 

відмінне від земельної 

ділянки, у місті 

Вовчанську та селі 

Плетенівка 

Вовчанського району 

Харківської області на 

2017 рік

Державна допомога 

суб'єктам господарювання 

у вигляді податкових 

пільг надається з метою 

дотримання вимог 

чинного законодавства 

України та збалансування 

інтересів і платників 

податків, і громади міста, 

соціально-економічний 

розвиток якого залежить 

від рівня надходження 

доходів від сплати 

місцевих податків і 

зборів, створення 

сприятливих умов для 

розвитку суб'єктів 

господарювання, 

забезпечення стабільних 

надходжень доходів 

міського бюджету за 

рахунок сплати місцевих 

податків і зборів

Надання 

податкових пільг 

(п.3) статті 4 

Закону України 

"Про державну 

допомогу 

суб'єктам 

господарювання" 

Прог

рама 

ДД

Міськ

ий 

бюдже

т

Харківс

ька 

область

01.01.2017 31.12.2017 Непо

відо

млен

а

297

Вовчанська 

міська рада 

Харківської 

області

Рішення ХХ сесії Вовчанської 

міської ради VII скликання №4-VII 

від 27.01.2017р. "Про затвердження 

Порядку справляння єдиного 

податку суб'єктами господарювання, 

які застосовують спрощену систему 

оподаткування, за фіксованими 

ставками  на 2017 рік"

Порядок справляння 

єдиного податку 

суб'єктами 

господарювання, які 

застосовують спрощену 

систему оподаткування, 

за фіксованими 

ставками, затверджений 

рішенням ХХ сесії 

Вовчанської міської 

ради VII скликання від 

27.01.2017р. №4-VII  

Державна допомога 

суб'єктам господарювання 

у вигляді податкових 

пільг надається з метою 

дотримання вимог 

чинного законодавства 

України та збалансування 

інтересів і платників 

податків, і громади міста, 

соціально-економічний 

розвиток якого залежить 

від рівня надходження 

доходів від сплати 

місцевих податків і 

зборів, створення 

сприятливих умов для 

розвитку суб'єктів 

господарювання, 

забезпечення стабільних 

надходжень доходів 

міського бюджету за 

рахунок сплати місцевих 

податків і зборів

Надання 

податкових пільг 

(п.3) статті 4 

Закону України 

"Про державну 

допомогу 

суб'єктам 

господарювання" 

Прог

рама 

ДД

Міськ

ий 

бюдже

т

Харківс

ька 

область

01.01.2017 31.12.2017 Непо

відо

млен

а
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298

Вовчанська 

міська рада 

Харківської 

області

Рішення ХІХ сесії Вовчанської 

міської ради VII скликання №20-VII 

від 23.12.2016р. "Про міський 

бюджет на 2017 рік", Рішення 

ХХІVсесії Вовчанської міської ради 

VII скликання №3-VII від 

21.04.2017р. №Про внесення змін до 

міського бюджету на 2017 рік", 

Рішення ХХV сесії Вовчанської 

міської ради VII скликання №3-VII 

від 26.05.2017р. "Про внесення змін 

до міського бюджету на 2017 рік", 

Рішення ХХVI сесії Вовчанської 

міської ради VII скликання №5-VII 

від 30.06.2017р. " Про внесення змін 

до міського бюджету на 2017 рік", 

Рішення ХХVIIІ сесії Вовчанської 

міської ради VII скликання №11-VII 

від 08.09.2017р. "Про внесення змін 

до міського бюджету на 2017 рік", 

Рішення ХХІХ сесії Вовчанської 

міської ради VII скликання №7-VII 

від 29.09.2017р. "Про внесення змін 

до міського бюджету на 2017 рік", 

Рішення ХХІV сесії Вовчанської 

міської ради VII скликання №7-VII 

від 17.11.2017р. "Про внесення змін 

до міського бюджету на 2017 рік", 

Рішення ХХХІІ сесії Вовчанської 

міської ради VII скликання №4-VII 

від 08.12.2017р. "Про внесення змін 

до міського бюджету на 2017 рік"

Фінансування КП 

"Вовчанськ"

Фінансова підтримка 

комунального 

підприємства, 

підпорядкованого 

Вовчанській міській раді, 

в якому витрати на 

виробництво 

перевищують доходи

Фінансова 

підтримка на 

виконання 

статутної 

діяльності 

(відповідно до 

п.1) Роз'яснення з 

питань 

застосування 

законодавства у 

сфері державної 

допомого №35-

рр/дд від 

05.10.2017р.)

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Міськ

ий 

бюдже

т

Харківс

ька 

область

01.01.2017 31.12.2017 Непо

відо

млен

а

1 242 348,00 983 547,00 1

299

Вовчанська 

міська рада 

Харківської 

області

Рішення ХІХ сесії Вовчанської 

міської ради VII скликання №20-VII 

від 23.12.2016р. "Про міський 

бюджет на 2017 рік", Рішення 

ХХІVсесії Вовчанської міської ради 

VII скликання №3-VII від 

21.04.2017р. №Про внесення змін до 

міського бюджету на 2017 рік", 

Рішення ХХV сесії Вовчанської 

міської ради VII скликання №3-VII 

від 26.05.2017р. "Про внесення змін 

до міського бюджету на 2017 рік", 

Рішення ХХVI сесії Вовчанської 

міської ради VII скликання №5-VII 

від 30.06.2017р. " Про внесення змін 

до міського бюджету на 2017 рік", 

Рішення ХХVIIІ сесії Вовчанської 

міської ради VII скликання №11-VII 

від 08.09.2017р. "Про внесення змін 

до міського бюджету на 2017 рік", 

Рішення ХХІХ сесії Вовчанської 

міської ради VII скликання №7-VII 

від 29.09.2017р. "Про внесення змін 

до міського бюджету на 2017 рік", 

Рішення ХХІV сесії Вовчанської 

міської ради VII скликання №7-VII 

від 17.11.2017р. "Про внесення змін 

до міського бюджету на 2017 рік", 

Рішення ХХХІІ сесії Вовчанської 

міської ради VII скликання №4-VII 

від 08.12.2017р. "Про внесення змін 

до міського бюджету на 2017 рік"

Фінансування КП 

"Вовчанськ"

Фінансова підтримка 

комунального 

підприємства, 

підпорядкованого 

Вовчанській міській раді, 

в якому витрати на 

виробництво 

перевищують доходи

Безоплатне 

надання товарно-

матеріальних 

цінностей (п.7) 

ст.4 Закону 

України "Про 

державну 

допомогу 

суб'єктам 

господарювання"

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Міськ

ий 

бюдже

т

Харківс

ька 

область

01.01.2017 31.12.2017 Непо

відо

млен

а

800 000,00 127 500,00 1
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300

Вовчанська 

міська рада 

Харківської 

області

Рішення ХІХ сесії Вовчанської 

міської ради VII скликання №20-VII 

від 23.12.2016р. "Про міський 

бюджет на 2017 рік

Фінансування КП 

"Вовчанські очисні 

споруди"

Фінансова підтримка 

комунального 

підприємства, 

підпорядкованого 

Вовчанській міській раді, 

в якому витрати на 

виробництво 

перевищують доходи

Фінансова 

підтримка на 

виконання 

статутної 

діяльності 

(відповідно до 

п.1) Роз'яснення з 

питань 

застосування 

законодавства у 

сфері державної 

допомого №35-

рр/дд від 

05.10.2017р.)

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Міськ

ий 

бюдже

т

Харківс

ька 

область

01.01.2017 31.12.2017 Непо

відо

млен

а

2 867 750,00 2 867 749,00 1

301

Вовчанська 

міська рада 

Харківської 

області

Рішення ХІХ сесії Вовчанської 

міської ради VII скликання №20-VII 

від 23.12.2016р. "Про міський 

бюджет на 2017 рік

Фінансова підтримка 

Вовчанського 

районного військового 

комісаріату

Надання фінансової 

підтримки неприбутковій 

установі

Безоплатне 

надання товарно-

матеріальних 

цінностей (п.7) 

ст.4 Закону 

України "Про 

державну 

допомогу 

суб'єктам 

господарювання"

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Міськ

ий 

бюдже

т

Харківс

ька 

область

01.01.2017 31.12.2017 Непо

відо

млен

а

81 737,00 1

302

Вовчанська 

міська рада 

Харківської 

області

Рішення ХІХ сесії Вовчанської 

міської ради VII скликання №20-VII 

від 23.12.2016р. "Про міський 

бюджет на 2017 рік

Фінансова підтримка 

КЗОЗ "Вовчанська 

центральна районна 

лікарня"

Надання фінансової 

підтримки неприбутковій 

установі

Безоплатне 

надання товарно-

матеріальних 

цінностей (п.7) 

ст.4 Закону 

України "Про 

державну 

допомогу 

суб'єктам 

господарювання"

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Міськ

ий 

бюдже

т

Харківс

ька 

область

01.01.2017 31.12.2017 Непо

відо

млен

а

47 476,00 1

303

Райдержадм

іністрація

Рішення Красноградської районної 

ради №476-VII від 03.08.17

Модернізація систем 

централізованого 

теплопостачання міста 

Красноград та сіл 

Красноградського 

району

Скорочення споживання 

природного газу та його 

заміщенню на інші види 

палива

Субсидія Прог

рама 

ДД

Район

ний 

бюдже

т

Харківс

ька 

область

03.08.2017 31.10.2017 ЖКГ Непо

відо

млен

а

188 000,00 141 158,00

304

Райдержадм

іністрація

Рішення Красноградської районної 

ради №476-VII від 03.08.17

Модернізація систем 

централізованого 

теплопостачання міста 

Красноград та сіл 

Красноградського 

району

Скорочення споживання 

природного газу та його 

заміщенню на інші види 

палива

Субсидія Прог

рама 

ДД

Район

ний 

бюдже

т

Харківс

ька 

область

03.08.2017 31.10.2017 ЖКГ Непо

відо

млен

а

700 000,00 455 247,00

305

Райдержадм

іністрація

Рішення Красноградської районної 

ради №479-VII від 03.08.17

Модернізація систем 

централізованого 

теплопостачання міста 

Красноград та сіл 

Красноградського 

району

Скорочення споживання 

природного газу та його 

заміщенню на інші види 

палива

Субсидія Прог

рама 

ДД

Район

ний 

бюдже

т

Харківс

ька 

область

03.08.2017 31.10.2017 ЖКГ Непо

відо

млен

а

101 693,00 84 500,00

306

Райдержадм

іністрація

Рішення Красноградської районної 

ради №570-VII від 24.11.17

Модернізація систем 

централізованого 

теплопостачання міста 

Красноград та сіл 

Красноградського 

району

Скорочення споживання 

природного газу та його 

заміщенню на інші види 

палива

Субсидія

Прог

рама 

ДД

Район

ний 

бюдже

т

Харківс

ька 

область

24.11.2017 31.12.2017 ЖКГ Непо

відо

млен

а

335000 291237

307

Райдержадм

іністрація

Рішення Красноградської районної 

ради №570-VII від 24.11.17

Модернізація систем 

централізованого 

теплопостачання міста 

Красноград та сіл 

Красноградського 

району

Скорочення споживання 

природного газу та його 

заміщенню на інші види 

палива

Субсидія Прог

рама 

ДД

Район

ний 

бюдже

т

Харківс

ька 

область

24.11.2017 31.12.2017 ЖКГ Непо

відо

млен

а

260 000,00 202 543,00
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308

Райдержадм

іністрація

Рішення Красноградської районної 

ради №411-VII від 27.04.17

Модернізація систем 

централізованого 

теплопостачання міста 

Красноград та сіл 

Красноградського 

району

Скорочення споживання 

природного газу та його 

заміщенню на інші види 

палива

Субсидія Прог

рама 

ДД

Район

ний 

бюдже

т

Харківс

ька 

область

27.04.2017 31.12.2017 ЖКГ Непо

відо

млен

а

139 000,00 66 576,00

309

Райдержадм

іністрація

Рішення Красноградської районної 

ради №411-VII від 27.04.17

Модернізація систем 

централізованого 

теплопостачання міста 

Красноград та сіл 

Красноградського 

району

Скорочення споживання 

природного газу та його 

заміщенню на інші види 

палива

Субсидія Прог

рама 

ДД

Район

ний 

бюдже

т

Харківс

ька 

область

27.04.2017 31.08.2017 ЖКГ Непо

відо

млен

а

300 000,00 113 785,00

310

Райдержадм

іністрація

Рішення  районної ради №476-VII 

від 03.08.17

Програма "Питна вода 

Красноградського 

району на 2012-2020 

роки"

Придбання машини Субсидія Прог

рама 

ДД

Район

ний 

бюдже

т

Харківс

ька 

область

03.08.2017 05.11.2017 ЖКГ Непо

відо

млен

а

3 400 000,00 3 397 000,00

311

Райдержадм

іністрація

Рішення  районної ради №476-VII 

від 03.08.17

Програма "Питна вода 

Красноградського 

району на 2012-2020 

роки"

Придбання установки Субсидія Прог

рама 

ДД

Район

ний 

бюдже

т

Харківс

ька 

область

03.08.2017 28.11.2017 ЖКГ Непо

відо

млен

а

30 000,00 29 934,00

312

Райдержадм

іністрація

Рішення  районної ради №476-VII 

від 03.08.17

Програма "Питна вода 

Красноградського 

району на 2012-2020 

роки"

Придбання установки Субсидія Прог

рама 

ДД

Район

ний 

бюдже

т

Харківс

ька 

область

03.08.2017 28.11.2017 ЖКГ Непо

відо

млен

а

40 000,00 39 942,00

313

Райдержадм

іністрація

Рішення  районної ради №476-VII 

від 03.08.17

Програма "Питна вода 

Красноградського 

району на 2012-2020 

роки"

Придбання матеріалів Субсидія Прог

рама 

ДД

Район

ний 

бюдже

т

Харківс

ька 

область

03.08.2017 08.11.2017 ЖКГ Непо

відо

млен

а

302 000,00 299 995,00

314

Райдержадм

іністрація

Рішення  районної ради №570-VII 

від 24.11.2017 (300 000 грн.), 

Рішення  районної ради №615-VII 

від 14.12.2017 (+35 000 грн.)

Програма "Питна вода 

Красноградського 

району на 2012-2020 

роки"

Виготовлення ПКД 

"Реконструкції насосної 

станції"

Субсидія Прог

рама 

ДД

Район

ний 

бюдже

т

Харківс

ька 

область

24.11.2017 27.12.2017 ЖКГ Непо

відо

млен

а

335 000,00 334 603,00

315

Райдержадм

іністрація

Рішення  районної ради №476-VII 

від 03.08.17

Програма Матрезерв 

району

Придбання генератора Субсидія Прог

рама 

ДД

Район

ний 

бюдже

т

Харківс

ька 

область

03.08.2017 03.11.2017 ЖКГ Непо

відо

млен

а

328 160,00 325 001,00

316

Райдержадм

іністрація

Рішення  районної ради №411-VII 

від 27.04.17

Програма "Питна вода 

Красноградського 

району на 2012-2020 

роки"

Ремонт артезіанської 

свердловини №10

Субсидія Прог

рама 

ДД

Район

ний 

бюдже

т

Харківс

ька 

область

27.04.2017 24.10.2017 ЖКГ Непо

відо

млен

а

605 468,00 422 203,00

317

Райдержадм

іністрація

Рішення  районної ради №411-VII 

від 27.04.17

Програма "Питна вода 

Красноградського 

району на 2012-2020 

роки"

Субсидія Прог

рама 

ДД

Район

ний 

бюдже

т

Харківс

ька 

область

27.04.2017 25.10.2017 ЖКГ Непо

відо

млен

а

53 400,00 49 751,00

318

Дворічанськ

а районна 

адміністраці

я 

Харківської 

області

Закон України "Про державну 

підтримку засобів масової 

інформації та соціальний захист 

журналістів", рішення Дворічанської 

районної ради від 24.02.2017 №254-

VII "Про затвердження Програми 

розвитку інформаційного простору і 

поліпшення забезпечення 

інформаційних потреб 

територіальної громади 

Дворічанського району друкованими 

засобами масової інформації га 2017 

рік"

Програма розвитку 

інформаційного 

простору і поліпшення 

забезпечення 

інформаційних потреб 

територіальної громади 

Дворічанського району 

друкованими засобами 

масової інформації на 

2017 рік

Забезпечення  реалізації 

державної інформаційної 

політики, створення 

сприятливих умов для 

розвитку і поліпшення 

інформаційного простору 

Дворічанкого району

Компенсація 

збитків суб'єктам 

господарювання

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Місце

вий 

бюдже

т

Харківс

ька 

область

24.02.2017 31.12.2017 Інформаці

я  

Непо

відо

млен

а

187 000,00 187 000,00 Редакція 

районної 

газети 

"Дворічансь

кий край"



74 Продовження додатка 2

319

Дворічанськ

а районна 

адміністраці

я 

Харківської 

області

Закон України "Про державну 

підтримку засобів масової 

інформації та соціальний захист 

журналістів", рішення Дворічанської 

районної ради від 24.02.2017 №255-

VII "Про затвердження Програми 

підтримки радіокомпанії 

Дворічанщини "Приоскілля" на 2017 

рік"

Програма підтримки 

радіокомпанії 

Дворічанщини 

"Приоскілля" на 2017 

рік

Забезпечення  реалізації 

державної інформаційної 

політики, створення 

сприятливих умов для 

розвитку і поліпшення 

інформаційного простору 

Дворічанкого району

Фінансова 

підтримка

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Місце

вий 

бюдже

т

Харківс

ька 

область

24.02.2017 31.12.2017 Інформаці

я  

Непо

відо

млен

а

54 570,00 54 570,00 Радіокомпан

ія 

Дворічанщи

ни 

"Приоскілля

"

320

Розпорядни

к коштів - 

Управління 

праці та 

соціального 

захисту 

населення 

Зачепилівсь

кої РДА

Рішення Зачепилівської районної 

ради ІІІ сесії скликання від 22 

грудня 2015 року №16-VII

Програма соціального 

захисту населення 

Зачепилівського району 

Харківської області на 

2016-2018 роки

Фінансова компенсація за 

пільговий проїзд 

автомобільним 

транспортом окремих 

категорій громадян

Забезпечення права 

безкоштовного 

проїзду пільговим 

категоріям населення 

на приміських 

маршрутах району

Незначна Прог

рама 

ДД

Сільсь

кий 

бюдже

т

Харківс

ька 

область

01.01.2016 31.12.2018 Транспорт Непо

відо

млен

а

180 000,00 180 000,00 1)СПД

ФОП 

Висоць

кий 

В.М.

2) ТОВ 

"АВТО-ОВІ"

321

Золочівська 

районна 

рада 

Харківської 

області

Рішення ХІІ сесії VII скликання 

Золочівської районної ради 

Харківської області від 24.02.2017 

№260 "Про внесення змін до 

рішення районної ради від 22 грудня 

2016 року №255 "Про районний 

бюджет на 2017 рік та додатків до 

нього"

Програма економічного 

і соціального розвитку  

Золочівського району 

Харківської області на 

2017 рік

Забезпечення 

функціонування житлово-

комунальних підприємств

Фінансова 

підтримка

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Місце

вий 

бюдже

т

Харківс

ька 

область

24.02.2017 31.12.2017 Житлово-

комунальн

е 

господарс

тво

Непо

відо

млен

а

60 100,00 КП"Зо

лочівс

ьке 

РЖКГ

"

322

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Міськ

ий 

бюдже

т

Харківс

ька 

область

9 800,00 Олекса

ндрівс

ьке 

комуна

льне 

сільськ

е 

господ

арство

323

Золочівська 

районна 

рада 

Харківської 

області

Рішення ХІV сесії VII скликання 

Золочівської районної ради 

Харківської області від 01.06.2017 

№295 "Про внесення змін до 

рішення районної ради від 22 грудня 

2016 року №255 "Про районний 

бюджет на 2017 рік та додатків до 

нього" зі змінами)

Програма економічного 

і соціального розвитку  

Золочівського району 

Харківської області на 

2017 рік

Забезпечення 

функціонування житлово-

комунальних підприємств

Фінансова 

підтримка

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Місце

вий 

бюдже

т

Харківс

ька 

область

01.06.2017 31.12.2017 Житлово-

комунальн

е 

господарс

тво

Непо

відо

млен

а

15 000,00 Олекса

ндрівс

ьке 

комуна

льне 

сільськ

е 

господ

арство

324

Золочівська 

районна 

рада 

Харківської 

області

Рішення ХV сесії VII скликання 

Золочівської районної ради 

Харківської області від 04.08.2017 

№333 "Про внесення змін до 

рішення районної ради від 22 грудня 

2016 року №255 "Про районний 

бюджет на 2017 рік та додатків до 

нього" зі змінами)

Програма економічного 

і соціального розвитку  

Золочівського району 

Харківської області на 

2017 рік

Забезпечення 

функціонування житлово-

комунальних підприємств

Фінансова 

підтримка

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Місце

вий 

бюдже

т

Харківс

ька 

область

04.08.2017 31.12.2017 Житлово-

комунальн

е 

господарс

тво

Непо

відо

млен

а

19 900,00 КП"Зо

лочівс

ьке 

РЖКГ

"

325

Козачолопа

нська 

селищна 

рада. Код 

ЄДРПОУ 

04399335

Рішення ХVІ сесії VII скликання 

Козачолопанської селищної ради  

від 14.12.2016  

Програма фінансової 

підтримки 

КозачолопанськогоЖК

П на 2017 рік

Забезпечення роботи 

комунального 

підприємства селища

Субсидії та 

поточні 

трансферти 

підприємствам

Прог

рама 

ДД

Місце

вий 

бюдже

т

Харківс

ька 

область

01.01.2017 31.12.2017 68.20 

Надання в 

оренду й 

експлуата

цію  

власного 

чи 

орендован

ого 

нерухомог

о майна

Пові

домл

ена

500 000,00 313 029,00 1
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326

Солоницівсь

ка селищна 

рада

Рішення ХХХ сесії VII скликання 

Козачолопанської селищної ради  

від 26.10.2017  

Програма 

відшкодування 

компенсації за 

перевезення окремих 

категорій громадян, які 

користуються правом 

безоплатного проїзду 

автомобільним 

транспортом загального 

користування на 

приміському маршруті 

Солоницівської 

селищної ради на 2017 

рік

Забезпечення реалізації 

прав окремих категорій 

громадян на пільговий 

проїзд автомобільним 

транспортом загального 

користування на 

приміському автобусному 

маршруті

Відшкодування 

компенсації за 

перевезення 

окремих 

категорій 

громадян

Прог

рама 

ДД

Місце

вий 

бюдже

т

Харківс

ька 

область

26.10.2017 31.12.2017 Непо

відо

млен

а

300 000,00 300 000,00 Дочірн

є 

підпри

ємство 

"Автос

ервіс" 

ПАТ 

"Куря

жськи

й 

домоб

удівел

ьний 

компл

екс"

327

Наталинська 

сільська 

рада 

Красноградс

ького 

району 

Харківської 

області

Рішення ХХХІІ  сесії VII скликання 

Наталинської сільської ради  від 

16.03.2017р.  

Програма фінансової 

підтримки 

Наталинському 

підприємству житлово-

комунального 

господарства на 2017 р.

Для проведення робіт по 

благоустрою

Субвенція Прог

рама 

ДД

Місце

вий 

бюдже

т

Харківс

ька 

область

16.03.2017 31.12.2017 ЖКГ Непо

відо

млен

а

54 500,00 28 022,29

328

Наталинська 

сільська 

рада 

Красноградс

ького 

району 

Харківської 

області

Рішення ХХХVІ  сесії VII скликання 

Наталинської сільської ради  від 

08.06.2017р.  

Програма соціально-

економічного та 

культурного розвитку 

населених пунктів 

Наталинської сільської 

ради на 2017р.

Поточний ремонт 

козирків по вул. 

Молодіжній 1,2,3,5,6,7

Субвенція Прог

рама 

ДД

Місце

вий 

бюдже

т

Харківс

ька 

область

08.06.2017 31.12.2017 ЖКГ Непо

відо

млен

а

111 110,00 102 163,00

329

Наталинська 

сільська 

рада 

Красноградс

ького 

району 

Харківської 

області

Рішення ХХХІХ  сесії VII скликання 

Наталинської сільської ради  від 

13.07.2017р.  

Програма соціально-

економічного та 

культурного розвитку 

населених пунктів 

Наталинської сільської 

ради на 2017р.

Для придбання дверей 

теплових пунктів по вул. 

Мостовій 1,2 с. Улянівка

Субсидія Прог

рама 

ДД

Місце

вий 

бюдже

т

Харківс

ька 

область

13.07.2017 31.12.2017 ЖКГ Непо

відо

млен

а

8 000,00 8 000,00

330

Наталинська 

сільська 

рада 

Красноградс

ького 

району 

Харківської 

області

Рішення ХХХІХ  сесії VII скликання 

Наталинської сільської ради  від 

13.07.2017р.  

Програма соціально-

економічного та 

культурного розвитку 

населених пунктів 

Наталинської сільської 

ради на 2017р.

За експертний висновок 

по проведенню робіт по 

капітальному ремонту 

даху по вул. Промислова, 

25

Субсидія Прог

рама 

ДД

Місце

вий 

бюдже

т

Харківс

ька 

область

13.07.2017 31.12.2017 ЖКГ Непо

відо

млен

а

10 000,00 9 990,00

331

Наталинська 

сільська 

рада 

Красноградс

ького 

району 

Харківської 

області

Рішення ХХХІІ  сесії VII скликання 

Наталинської сільської ради  від 

16.03.2017р.  

Програма фінансової 

підтримки 

Наталинському 

підприємству житлово-

комунального 

господарства на 2017 р.

Для придбання бензокоси Субвенція Прог

рама 

ДД

Місце

вий 

бюдже

т

Харківс

ька 

область

16.03.2017 31.12.2017 ЖКГ Непо

відо

млен

а

18 500,00 14 300,00

332

Наталинська 

сільська 

рада 

Красноградс

ького 

району 

Харківської 

області

Рішення ХХХХІІ  сесії VII 

скликання Наталинської сільської 

ради  від 26.09.2017р.  

Програма соціально-

економічного та 

культурного розвитку 

населених пунктів 

Наталинської сільської 

ради на 2017р.

На придбання ігрового 

комплексу

Субвенція Прог

рама 

ДД

Місце

вий 

бюдже

т

Харківс

ька 

область

26.09.2017 31.12.2017 ЖКГ Непо

відо

млен

а

42 000,00 42 000,00
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333

Наталинська 

сільська 

рада 

Красноградс

ького 

району 

Харківської 

області

Рішення ХХХVІ  сесії VII скликання 

Наталинської сільської ради  від 

08.06.2017р.  

Програма соціально-

економічного та 

культурного розвитку 

населених пунктів 

Наталинської сільської 

ради на 2017р.

На капітальний ремонт 

м'якої покрівлі по вул. 

Промислова, 17

Субвенція Прог

рама 

ДД

Місце

вий 

бюдже

т

Харківс

ька 

область

08.06.2017 31.12.2017 ЖКГ 128 250,00 128 250,00

334

Наталинська 

сільська 

рада 

Красноградс

ького 

району 

Харківської 

області

Рішення ХХХVІІ  сесії VII 

скликання Наталинської сільської 

ради  від 20.06.2017р.  

Програма фінансової 

підтримки 

Наталинському 

підприємству житлово-

комунального 

господарства на 2017 р.

Виготовлення проектно-

кошторисної документації 

та технічного нагляду та 

капітальний ремонт м'якої 

покрівлі буд. №17 по вул. 

Промислова

Субвенція Прог

рама 

ДД

Місце

вий 

бюдже

т

Харківс

ька 

область

20.06.2017 31.12.2017 ЖКГ Непо

відо

млен

а

18 992,00 17 046,82

335

Наталинська 

сільська 

рада 

Красноградс

ького 

району 

Харківської 

області

Рішення ХХХІХ  сесії VII скликання 

Наталинської сільської ради  від 

13.07.2017р.  

Програма соціально-

економічного та 

культурного розвитку 

населених пунктів 

Наталинської сільської 

ради на 2017р.

Виготовлення проектно-

кошторисної документації 

та технічного нагляду та 

капітальний ремонт м'якої 

покрівлі буд. №17 по вул. 

Промислова

Субвенція Прог

рама 

ДД

Місце

вий 

бюдже

т

Харківс

ька 

область

13.07.2017 31.12.2017 ЖКГ Непо

відо

млен

а

332 582,00 331 131,49

336

Наталинська 

сільська 

рада 

Красноградс

ького 

району 

Харківської 

області

Рішення ХХХVІ  сесії VII скликання 

Наталинської сільської ради  від 

08.06.2017р.  

Програма соціально-

економічного та 

культурного розвитку 

населених пунктів 

Наталинської сільської 

ради на 2017р.

На придбання 15 шт. 

контейнерів

Субвенція Прог

рама 

ДД

Місце

вий 

бюдже

т

Харківс

ька 

область

08.06.2017 31.12.2017 ЖКГ Непо

відо

млен

а

36 000,00 36 000,00

337

Наталинська 

сільська 

рада 

Красноградс

ького 

району 

Харківської 

області

Рішення ХХХІV  сесії VII скликання 

Наталинської сільської ради  від 

18.10.2017р.  

Програма "Питна вода 

Красноградського 

району на 2012-2020 

рр."

Інженерно-топографічні 

вищукування

Субвенція Прог

рама 

ДД

Місце

вий 

бюдже

т

Харківс

ька 

область

ЖКГ Непо

відо

млен

а

30 000,00

338

Наталинська 

сільська 

рада 

Красноградс

ького 

району 

Харківської 

області

Рішення ХХХІV  сесії VII скликання 

Наталинської сільської ради  від 

18.10.2017р.  

Програма "Питна вода 

Красноградського 

району на 2012-2020 

рр."

Виготовлення ПКД 

"Капремонт каналізаційно-

напірного колектору 

діаметром 325 мм від 

КНСЗ до центральної 

КНС1 через річку 

Берестова с. Наталине 

протяжністю 500м"

Субвенція Прог

рама 

ДД

Місце

вий 

бюдже

т

Харківс

ька 

область

ЖКГ Непо

відо

млен

а

100 000,00

339

Наталинська 

сільська 

рада 

Красноградс

ького 

району 

Харківської 

області

Рішення ХХХV  сесії VII скликання 

Наталинської сільської ради  від 

11.05.2017р.  

Модернізація систем 

централізованого 

водопостачання міста 

Красноград та сіл 

Красноградського 

району

Скорочення споживання 

природного газу та його 

заміщенню на інші види 

палива

Субвенція Прог

рама 

ДД

Місце

вий 

бюдже

т

Харківс

ька 

область

ЖКГ Непо

відо

млен

а

993 000,00 972 816,00

340

Наталинська 

сільська 

рада 

Красноградс

ького 

району 

Харківської 

області

Рішення ХХХІІ  сесії VII скликання 

Наталинської сільської ради  від 

16.03.2017р.  

Модернізація систем 

централізованого 

водопостачання міста 

Красноград та сіл 

Красноградського 

району

Скорочення споживання 

природного газу та його 

заміщенню на інші види 

палива

Субвенція Прог

рама 

ДД

Місце

вий 

бюдже

т

Харківс

ька 

область

ЖКГ Непо

відо

млен

а

15 000,00 14 897,00
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341

Наталинська 

сільська 

рада 

Красноградс

ького 

району 

Харківської 

області

Рішення ХХХІІ  сесії VII скликання 

Наталинської сільської ради  від 

16.03.2017р.  

Модернізація систем 

централізованого 

водопостачання міста 

Красноград та сіл 

Красноградського 

району

Скорочення споживання 

природного газу та його 

заміщенню на інші види 

палива

Субвенція Прог

рама 

ДД

Місце

вий 

бюдже

т

Харківс

ька 

область

ЖКГ Непо

відо

млен

а

37 000,00 29 530,00

342

Херсонська 

державна 

адміністраці

я

Рішення Херсонської обласної ради 

від 16.03.2018 №751

Про програму 

фінансово-кредитної 

підтримки малого та 

середнього 

підприємництва

Часткова компенсація 

відсоткової ставки за 

кредитами

Надання 

фінансової 

підтримки

Прог

рама 

ДД

Облас

ний 

бюдже

т

Херсон

ська 

область

01.01.2018 31.12.2020 Непо

відо

млен

а

11 215 300,00

343

Херсонська 

міська рада

Рішення міської ради від 30.11.2016 

№486, від 26.12.2016 №532

Програма економічного 

і соціального розвитку 

м. Херсона на 2016-

2018 роки

Забезпечення сталої 

роботи та розвитку 

комунального 

підприємства "Геополіс"

Надання 

фінансової 

підтримки

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Місце

вий 

бюдже

т

Херсон

ська 

область

30.11.2016 31.12.2017 Діяльність 

у сфері 

архітектур

и

Непо

відо

млен

а

209 218,00 79 117,00 КП 

"Геополіс"

344

Херсонська 

міська рада

Рішення міської ради від 22.12.2017 

№1133, від 22.12.2017 №1090

Програма економічного 

і соціального розвитку 

м. Херсона на 2016-

2018 роки

Забезпечення сталої 

роботи та розвитку 

комунального 

підприємства "Геополіс"

Надання 

поворотної 

позичку

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Місце

вий 

бюдже

т

Херсон

ська 

область

22.12.2017 31.12.2018 Діяльність 

у сфері 

архітектур

и

Непо

відо

млен

а

240 000,00 КП 

"Геополіс"

345

Управління 

культури 

Херсонської 

міської ради

Проект розпорядження міського 

голови

Фінансова підтримка Забезпечення 

адміністративно- 

господарської діяльності 

КП

Фінансова 

підтримка

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Місце

вий 

бюдже

т

Херсон

ська 

область

30.03.2018 31.12.2018 Культурно-

дозвільна 

сфера

243 618,00 КП 

"Кінотеатр 

"Іскра""

Проект 

рішення 

міської 

ради 

оприлюд

нено на 

сайті 

міської 

ради від 

20.03.20

18 

346

Департамен

т житлово-

комунальног

о 

господарств

а 

Херсонської 

міської ради

Рішення міської ради 06.04.2017 

№644 (дата публікації 13.04.2017) 

"Про внесення змін та доповнень до 

Заходів на 2017 рік Програм, які є 

складові. Комплексної програми 

ефективної роботи та реформування 

житлово-комунального господарства 

м. Херсона на 2016-2020 роки, 

затвердженої рішенням міської ради 

від 12.02.2016 №43 (зі змінами), від 

28.04.2017 №717 ( дата публікації 

05.05.2017), від 31.05.2017 №722 ( 

дата публікації 06.06.2017), від  

31.05.2017 №724 ( дата публікації 

06.06.2017), від 20.07.2017 ( дата 

публікації 27.07.2017, від 20.07.2017 

№75 ( дата публікації 27.07.2017, 

20.07.2017 ( дата публікації 

27.07.2017), від 30.08.2017 №840 ( 

дата публікації 05.09.2017), від 

30.08.2017 №863 ( дата публікації 

05.09.2017), від 05.09.2017 №909 ( 

дата публікації 08.09.2017), від 

23.10.2017 №949 ( дата публікації 

27.10.2017), від 01.11.2017 №991 ( 

дата публікації 08.11.2017), від 

01.11.2017 "1009 (дата публікації 

13.11.2017), від 05.12.2017 №1059 ( 

дата публікації 12.12.2017), від 

27.12.2017 №1130 ( дата публікації 

09.01.2018)

Комплексна програма 

ефективної роботи та 

реформування житлово-

комунального 

господарства м. 

Херсона на 2016-2020 

роки

Підвищення ефективності 

та надійності 

функціонування житлово-

комунальної галузі для 

життєзабезпечення 

населення міста Херсона

Надання дотацій  Індив

ідуал

ьна 

ДД

Місце

вий 

бюдже

т

Херсон

ська 

область

06.04.2017 31.12.2017 Житлово-

комунальн

е 

господарс

тво

Непо

відо

млен

а

1 598 000,00 596 442,81 КП ЕЗО 

"Херсонмісь

ксвітло"
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347

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Міськ

ий 

бюдже

т

Херсон

ська 

область

1 854 600,00 1 844 763,47 КП 

"ХЕСКО"

348

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Міськ

ий 

бюдже

т

Херсон

ська 

область

402 300,00 311 966,00 КП 

"Ритуальна 

служба м. 

Херсона"

349

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Міськ

ий 

бюдже

т

Херсон

ська 

область

7 251 400,00 6 459 309,65 КП "Парки 

Херсона"

350

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Міськ

ий 

бюдже

т

Херсон

ська 

область

9 676 176,00 6 664 311,97 МКП 

"Гарантія"

351

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Міськ

ий 

бюдже

т

Херсон

ська 

область

10 680 000,00 5 000 000,00 МКП 

"ВУ

ВКГ

" м. 

Херс

она

352

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Міськ

ий 

бюдже

т

Херсон

ська 

область

35 600 000,00 14 000 000,00 МКП 

"Хер

сонт

епле

нерг

о"

353

Управління 

споживчого 

ринку 

Херсонської 

міської ради

Рішення сесій Херсонської міської 

ради від 20.07.2017 №741, від 

23.02.2018 №1208

"Про внесення 

доповнень до Програми 

економічного і 

соціального розвитку м. 

Херсона на 2016-2018 

роки"

Підтримка підприємства 

комунальної

Фінансова 

підтримка

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Місце

вий 

бюдже

т

Херсон

ська 

область

01.01.2018 31.12.2018 Оптова та 

роздрібна 

торгівля

Непо

відо

млен

а

2 526 487,00 0,00 КП 

"Сервісопт"

354

Управління 

споживчого 

ринку 

Херсонської 

міської ради

Рішення сесій Херсонської міської 

ради від 20.07.2017 №741

"Про внесення 

доповнень до Програми 

економічного і 

соціального розвитку м. 

Херсона на 2016-2018 

роки"

Підтримка підприємства 

комунальної

Фінансова 

підтримка

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Місце

вий 

бюдже

т

Херсон

ська 

область

01.08.2017 31.12.2018 Оптова та 

роздрібна 

торгівля

Непо

відо

млен

а

779 963,00 0,00 КП 

"Сервісопт"

355

Управління 

транспортно

ї, дорожньої 

інфраструкт

ури і зв'язку

Рішення Херсонської міської ради 

від 19.04.2017 №125 "Про 

затвердження відкоригованих планів 

робіт управління транспортної, 

дорожньої інфраструктури і зв'язку 

міської ради на 2017 рік із 

фінансової підтримки КП 

"Херсонський комунальний 

транспортний сервіс", Рішення 

міської ради від 29.12.2015 №10 (зі 

змінами)

Програма економічного 

і соціального розвитку 

м. Херсона на 2016-

2018 роки

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Місце

вий 

бюдже

т

Херсон

ська 

область

526 680,80 КП 

"Херсонськи

й 

комунальни

й 

транспортни

й сервіс"

356

Голопристан

ська 

районна 

державна 

адміністраці

я

Рішення сесії районної ради від 

31.03.2017 №275 - рішення сесії 

районної ради від 23.11.2017 №380

Програма поліпшення 

життєзабезпечення, 

реабілітації, 

соціального захисту 

людей похилого віку та 

інвалідів на 2015-2018 

роки

Реалізація та захист 

громадянських, 

економічних, соціальних, 

культурних, регіональних 

прав ветеранів в 

Голопристанському 

районі

Грошова Прог

рама 

ДД

Район

ний 

бюдже

т

Херсон

ська 

область

01.01.2015 31.12.2018 Соціальна Непо

відо

млен

а

29 500,00 29 495,32 Громадська 

організація 

ветеранів у 

Голопристан

ському 

районі



79 Продовження додатка 2

357

Рішення сесії районної ради від 

31.03.2017 №275 - рішення сесії 

районної ради від 14.12.2017 №393

Реалізація та захист 

громадянських, 

економічних, соціальних, 

культурних, регіональних 

прав воїнів 

інтернаціоналістів та 

Чорнобильців

Прог

рама 

ДД

Район

ний 

бюдже

т

Херсон

ська 

область

15 120,00 15 120,00 Громадська 

організація 

"Контингент

" (воїни-

інтернаціона

лісти, 

Чорнобильці

"

358

Добропільсь

ка сільська 

рада

Рішення сесії від 30 грудня 2016 

року №150, рішення сесії від 28 

серпня 2017 року №208

Субвенція 

комунальному 

підприємству

Оплата податків, оплата 

комунальних послуг

Грошова Індив

ідуал

ьна 

ДД

Сільсь

кий 

бюдже

т

Херсон

ська 

область

01.01.2017 31.12.2017 Непо

відо

млен

а

36 000,00 29 000,00 Комунальне 

підприємств

о "Лілея-Д"

359

Олександрів

ська 

сільська 

рада

Рішення сесії від 23 грудня 2016 

року№86, рішення сесії від 28 

лютого 2017 року №93, рішення 

сесії від 30 серпня 2017 року №109, 

рішення сесії від 30 листопада 2017 

року №117  

Субвенція 

комунальному 

підприємству

Оплата комунальних 

послуг

Грошова Індив

ідуал

ьна 

ДД

Сільсь

кий 

бюдже

т

Херсон

ська 

область

01.01.2017 31.12.2017 Непо

відо

млен

а

20 000,00 20 000,00 Сільське 

комунальне 

підприємств

о "Ягорлик"

360

Чорноморсь

ка сільська 

рада

Рішення сесії від 23 грудня 2016 

року №82

Субвенція 

комунальному 

підприємству

Грошова Індив

ідуал

ьна 

ДД

Сільсь

кий 

бюдже

т

Херсон

ська 

область

01.01.2017 31.12.2017 Непо

відо

млен

а

20 000,00 20 000,00 Комунальне 

підприємств

о "Чисті 

джерела"

361

Горностаївс

ька селищна 

рада

Рішення сесії селищної ради 

скликання "Про селищну програму 

економічного, соціального та 

культурного розвитку на 2017 рік" 

№266 від 23.12.2016

Фінансова підтримка Своєчасна сплата 

єдиного соціального 

внеску, земельного 

податку ( за земельну 

ділянку під 

сміттєзвалищем) за 

спожиту 

електроенергію, 

поліпшення 

матеріально-

технічної бази

Дотація Індив

ідуал

ьна 

ДД

Місце

вий 

бюдже

т

Херсон

ська 

область

01.01.2017 31.12.2017 Житлово-

комунальн

е 

господарс

тво

Непо

відо

млен

а

401 400,00 361 334,00 Горностаївс

ький

362

Виконавчий 

комітет 

Новокаховс

ької міської 

ради

Рішення міської ради від 15.12.2016 

№583 (зі змінами)

Програма фінансової 

підтримки підприємств 

комунальної власності 

міста Нова Каховка

Забезпечення належної та 

безперебійної роботи 

підприємств комунальної 

форми власності

Дотація Прог

рама 

ДД

Міськ

ий 

бюдже

т

Херсон

ська 

область

01.01.2017 31.12.2019 Непо

відо

млен

а

53 693 500,00 6 031 370,00 2 9

363

Виконавчий 

комітет 

Новокаховс

ької міської 

ради

Рішення міської ради від 15.12.2016 

№582 (зі змінами)

Міська програма 

будівництва, 

реконструкції, 

капітальних ремонтів 

об'єктів соціальної 

сфери, об'єктів 

комунальної власності 

міста Нова Каховка

Вдосконалення 

інфраструктури міста

Дотація Прог

рама 

ДД

Міськ

ий 

бюдже

т

Херсон

ська 

область

01.01.2017 31.12.2018 Непо

відо

млен

а

29 846 260,00 1 758 738,00 2 2

364

Виконавчий 

комітет 

Новокаховс

ької міської 

ради

Рішення міської ради від 10.12.2015 

№34

Програма поліпшення 

екологічного стану та 

зменшення 

техногенного 

навантаження на 

території 

Новокаховської міської 

ради "Екологія - 2020"

Поліпшення екологічного 

стану на території міста

Дотація Прог

рама 

ДД

Міськ

ий 

бюдже

т

Херсон

ська 

область

01.01.2016 31.12.2020 Непо

відо

млен

а

32 018 729,00 399 716,00 1

365

Виконавчий 

комітет 

Новокаховс

ької міської 

ради

Рішення міської ради від 16.07.2015 

№2119 (зі змінами)

Програма "Безпечне 

місто 2015-2017"

Посилення безпеки 

громадян, захисту 

важливих об'єктів міста 

комунального майна

Дотація Прог

рама 

ДД

Міськ

ий 

бюдже

т

Херсон

ська 

область

01.01.2015 31.12.2019 Непо

відо

млен

а

1 508 320,00 1 041 810,00 2
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366

Виконавчий 

комітет 

Новокаховс

ької міської 

ради

Рішення міської ради від 10.12.2015 

№42 (зі змінами)

Програма 

інвестиційного 

розвитку міста Нова 

Каховка до 2020 року

Створення сприятливих 

умов для здійснення 

інвестиційної діяльності 

на території міста, 

покращення рівня його 

інвестиційної 

привабливості

Дотація Прог

рама 

ДД

Міськ

ий 

бюдже

т

Херсон

ська 

область

01.01.2016 31.12.2019 Непо

відо

млен

а

300 000,00 58 258,00 1

367

Виконавчий 

комітет 

Новокаховс

ької міської 

ради

Рішення міської ради від 10.12.2015 

№41 (зі змінами)

Про затвердження 

Програми розвитку 

малого підприємництва 

в місті Нова Каховка на 

2016-2018 роки

Спрямування дій органів 

місцевого 

самоврядування, суб'єктів 

господарювання 

підприємців на 

забезпечення режиму 

максимального сприяння 

діяльності малого бізнесу

Дотація Прог

рама 

ДД

Міськ

ий 

бюдже

т

Херсон

ська 

область

01.01.2016 31.12.2018 Непо

відо

млен

а

171 400,00 33 500,00 1

368

Виконавчий 

комітет 

Новокаховс

ької міської 

ради

Рішення міської ради від 16.12.2014 

№1825 

Програма висвітлення 

діяльності міської ради 

та виконавчого комітету 

Новокаховською 

міською 

радіоорганізацією

Оприлюднення офіційної 

інформації про явища та 

процеси, що відбуваються 

в економічній, соціальній 

та інших сферах життя 

міста

Дотація Індив

ідуал

ьна 

ДД

Міськ

ий 

бюдже

т

Херсон

ська 

область

01.01.2015 31.12.2019 693 286,00 383 311,00 1

369

Виконавчий 

комітет 

Новокаховс

ької міської 

ради

Рішення міської ради від 17.11.2014 

№11792 

Програма висвітлення 

діяльності міської ради 

та виконавчого комітету 

комунальним 

підприємством 

"Редакція газети "Нова 

Каховка"

Отримання достовірної 

інформації про діяльність 

органів місцевого 

самоврядування, 

оприлюднення офіційної 

інформації про події в 

житті міста

Дотація Індив

ідуал

ьна 

ДД

Міськ

ий 

бюдже

т

Херсон

ська 

область

01.01.2015 31.12.2019 Непо

відо

млен

а

3 137 514,00 701 699,00 1

370

Фінансове 

управління 

Новокаховс

ької міської 

ради

Рішення міської ради від 17.01.2017 

№658 (зі змінами) 

Програма 

економічного, 

соціального та 

культурного розвитку 

міста Нова Каховка

Забезпечення виконання 

гарантійних зобов'язань 

міської ради

Надання гарантій Індив

ідуал

ьна 

ДД

Міськ

ий 

бюдже

т

Херсон

ська 

область

01.01.2017 31.12.2017 Непо

відо

млен

а

5 503 200,00 5 503 144,00 1

371

Управління 

праці та 

соціального 

захисту 

населення 

Новокаховс

ької міської 

ради

Рішення міської ради від 24.12.2015 

№89 (зі змінами)

Програма реалізації 

соціальної політики

Соціальна підтримка 

громадських організацій

Дотація Індив

ідуал

ьна 

ДД

Міськ

ий 

бюдже

т

Херсон

ська 

область

01.01.2016 31.12.2019 Непо

відо

млен

а

13 662 615,00 338 815,00 2

372

Відділ у 

справах 

сім'ї, молоді, 

фізичної 

культури та 

спорту 

Новокаховс

ької міської 

ради

Рішення міської ради від 24.12.2012 

№941

Міська програма 

розвитку фізичної 

культури та спорту

Популяризація здорового 

способі життя, 

забезпечення розвитку у 

всіх напрямків фізичної 

культури та спорту серед 

населення міста, 

стимулювання досягнення 

високих спортивних 

результатів

Дотація Прог

рама 

ДД

Міськ

ий 

бюдже

т

Херсон

ська 

область

01.01.2013 31.12.2017 Непо

відо

млен

а

6 566 304,00 2 480 174,00 1

373

Відділ у 

справах 

сім'ї, молоді, 

фізичної 

культури та 

спорту 

Новокаховс

ької міської 

ради

Рішення міської ради від 10.11.2016 

№479

Програма розвитку 

футболу в місті Нова 

Каховка

Удосконалення системи 

дитячо-юнацького, 

аматорського, клубного 

футболу та його 

підтримка

Дотація Індив

ідуал

ьна 

ДД

Міськ

ий 

бюдже

т

Херсон

ська 

область

01.01.2017 31.12.2017 Непо

відо

млен

а

1 444 300,00 1 440 204,00 1
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374

Відділ у 

справах 

сім'ї, молоді, 

фізичної 

культури та 

спорту 

Новокаховс

ької міської 

ради

Рішення міської ради від 30.03.2017 

№713

Програма розвитку 

баскетболу в місті Нова 

Каховка

Удосконалення системи 

дитячо-юнацького, 

аматорського, клубного 

баскетболу та його 

підтримка

Дотація Індив

ідуал

ьна 

ДД

Міськ

ий 

бюдже

т

Херсон

ська 

область

01.01.2017 31.12.2020 Непо

відо

млен

а

50 000,00 48 960,00 1

375

Виконавчий 

комітет 

Голопристан

ської міської 

ради 

Херсонської 

області

Рішення міської ради від 14.07.2016 

№205 "Стратегія сталого розвитку 

міста Голої Пристані"

"Про затвердження 

програми 

економічного,соціально

го та культурного 

розвитку міста Голя 

Пристань на 2018 рік", 

затвердження рішенням 

міської ради від 

29.12.2017 №611"

"Реконструкція котельної 

№7 по пров. Шкільному, 

11-а в м. Гола Пристань 

Херсонської області з 

встановленням двох 

твердопаливних котлів по 

320 кВь ( з розподілом) та 

реконструкцією теплових 

мереж"

Допомога на 

забезпечення 

розвитку регіону

Капітальний 

трансферт 

підприємствам 

(установам, 

організаціям) 

КПКВ 0217310 

"Будівництво 

об'єктів житлово-

комунального 

господарства"

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Міськ

ий 

бюдже

т

Херсон

ська 

область

01.01.2018 31.12.2018 35.30 2 159 298,00 1 798 908,00 Комунальне 

підприємств

о 

"Міськтепло

комуненерго

"

376

Виконавчий 

комітет 

Голопристан

ської міської 

ради 

Херсонської 

області

Постанова Кабінету Міністрів 

України від 01.10.2015 №758 "Про 

затвердження Положення про 

покладення спеціальних обов'язків 

на суб'єктів ринку природного газу 

для забезпечення 

загальносуспільних інтересів у 

процесі функціонування ринку 

природного газу ( відносини у 

перехідний період)", Закон України 

№1730 "Про заходи спрямовані на 

врегулювання заборгованості 

теплопостачальних та 

теплогенеруючих організацій та 

підприємств централізованого 

водопостачання і водовідведення

"Програма 

реформування і 

розвитку житлово-

комунального 

господарства та 

благоустрою с. Гола 

Пристань на 2018-2020 

роки", затвердження 

рішенням міської ради 

від 29.12.2017 №618

Поточний трансферт 

КП"Міськтеплокомуненер

го" для часткового 

погашення заборгованості 

минулих років за 

спожитий природний газ 

перед НАК "Нафтогаз 

України"

Допомога на 

відновлення 

платоспроможності 

та реструктуризацію 

суб'єктів 

господарювання

Субсидії та 

поточні 

трансферти 

підприємствам 

(установам, 

організаціям) 

КПКВ 0216090 

"Інша діяльність 

у сфері житлово-

комунального 

господарства"

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Міськ

ий 

бюдже

т

Херсон

ська 

область

01.01.2018 31.12.2018 35.30 595 500,00 919 680,00 Комунальне 

підприємств

о 

"Міськтепло

комуненерго

"

377

Виконавчий 

комітет 

Голопристан

ської міської 

ради 

Херсонської 

області

Закон України "Про охорону 

навколишнього природного 

середовища"

"Програма стабілізації 

екологічного стану 

навколишнього 

середовища м. Гола 

Пристань на 2017-2020 

роки", затверджено 

рішенням сесії від 

01.08.2017 №513

Капітальний трансферт 

КП 

"Міськтеплокомуненерго" 

на "Придбання і 

встановлення 

гідравлічного пресу для 

пресування ресурсно 

цінних твердих побутових 

відходів"

Допомога на захист 

навколишнього 

природного 

середовища

Капітальний 

трансферт 

підприємствам 

(установам, 

організаціям) 

КПКВ 0218340 

"Природоохорон

ні заходи за 

рахунок цільових 

фондів""

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Міськ

ий 

бюдже

т

Херсон

ська 

область

01.01.2018 31.12.2018 38.11 30 000,00 0,00 Комунальне 

підприємств

о 

"Міськтепло

комуненерго

"

378

Виконавчий 

комітет 

Голопристан

ської міської 

ради 

Херсонської 

області

Закон України "Про охорону 

навколишнього природного 

середовища"

"Програма стабілізації 

екологічного стану 

навколишнього 

середовища м. Гола 

Пристань на 2017-2020 

роки", затверджено 

рішенням сесії від 

01.08.2017 №513

Капітальний трансферт 

КП "Гопри-Водоканало" 

на "Озеленення міста Гола 

Пристань - придбання 

саджанців"

Допомога на захист 

навколишнього 

природного 

середовища

Капітальний 

трансферт 

підприємствам 

(установам, 

організаціям) 

КПКВ 0218340 

"Природоохорон

ні заходи за 

рахунок цільових 

фондів""

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Міськ

ий 

бюдже

т

Херсон

ська 

область

01.01.2018 31.12.2018 81.10 40 000,00 0,00 Комунальне 

підприємств

о "Гопри-

Водоканал"
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379

Виконавчий 

комітет 

Голопристан

ської міської 

ради 

Херсонської 

області

Закон України "Про житлово- 

комунальні послуги", "Про 

благоустрій населених пунктів", 

"Про питну воду та питне 

водопостачання", Про 

теплопостачання"

"Програма 

реформування і 

розвитку житлово-

комунального 

господарства та 

благоустрою с. Гола 

Пристань на 2018-2020 

роки", затвердження 

рішенням міської ради 

від 29.12.2017 №618

З метою стабільного 

функціонування об'єктів 

житлово-комунального 

господарства та 

благоустрою, їх 

реформування та 

розвитку, зменшення 

витрат на надання 

житлово-комунальних 

послуг та підвищення 

якості цих послуг, 

забезпечення утримання 

підприємств галузі за 

рахунок самоокупності, 

технічне переоснащення 

галузі, впровадження 

нових енергоз

Допомога на 

забезпечення 

розвитку регіону

Поточний 

трансферт 

підприємствам 

(установам, 

організаціям), 

КПКВ 0216030 

"Організація 

благоустрою 

населених 

пункті"

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Міськ

ий 

бюдже

т

Херсон

ська 

область

01.01.2018 31.12.2018 35.30, 

38.11

350 000,00 282 304,00 Комунальне 

підприємств

о 

"Міськтепло

комуненерго

"

380

Виконавчий 

комітет 

Голопристан

ської міської 

ради 

Херсонської 

області

Закон України "Про житлово-

комунальні послуги", "Про 

благоустрій населених пунктів", 

"Про питну воду та питне 

водопостачання", "Про 

теплопостачання"

"Програма 

реформування і 

розвитку житлово-

комунального 

господарства та 

благоустрою с. Гола 

Пристань на 2018-2020 

роки", затвердження 

рішенням міської ради 

від 29.12.2017 №618

Допомога на 

забезпечення 

розвитку регіону

Поточний 

трансферт 

підприємствам 

(установам, 

організаціям), 

КПКВ 0216030 

"Організація 

благоустрою 

населених 

пунктів"

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Міськ

ий 

бюдже

т

Херсон

ська 

область

01.01.2018 31.12.2018 81.10, 

33.14, 

36.00

3 994 200,00 2 973 261,00 Комунальне 

підприємств

о "Гопри-

Водоканал"

381

Вербівська 

сільська 

рада

1. Громадські роботи Співфінансуванн

я

Прог

рама 

ДД

Держа

вний 

бюдже

т

Херсон

ська 

область

01.01.2017 31.12.2017 Комуналь

не 

господарс

тво

9 400,00 Верб

івськ

а 

сільс

ька 

рада

382

Анатолівськ

а сільська 

рада

1. Громадські роботи Співфінансуванн

я

Прог

рама 

ДД

Держа

вний 

бюдже

т

Херсон

ська 

область

01.01.2017 31.12.2017 Комуналь

не 

господарс

тво

5 300,00 Анат

олівс

ька 

сільс

ька 

рада

383

Анатолівськ

а сільська 

рада

2. Проведення поточних 

та капітальних ремонтів

Співфінансуванн

я

Прог

рама 

ДД

Держа

вний 

бюдже

т

Херсон

ська 

область

01.01.2017 31.12.2017 Комуналь

не 

господарс

тво

16 000,00 Анат

олівс

ька 

сільс

ька 

рада

384

Вільненська 

сільська 

рада

1. Проведення поточних 

та капітальних ремонтів

Співфінансуванн

я

Прог

рама 

ДД

Держа

вний 

бюдже

т

Херсон

ська 

область

01.01.2017 31.12.2017 Комуналь

не 

господарс

тво

294 700,00 Віль

ненс

ька 

сільс

ька 

рада

385

Вільненська 

сільська 

рада

2. Громадські роботи Співфінансуванн

я

Прог

рама 

ДД

Держа

вний 

бюдже

т

Херсон

ська 

область

01.01.2017 31.12.2017 Комуналь

не 

господарс

тво

17 600,00 Віль

ненс

ька 

сільс

ька 

рада

386

Дем'янівська 

сільська 

рада

1. Проведення поточних 

та капітальних ремонтів

Співфінансуванн

я

Прог

рама 

ДД

Держа

вний 

бюдже

т

Херсон

ська 

область

01.01.2017 31.12.2017 Комуналь

не 

господарс

тво

296 000,00 Дем'

янівс

ька 

сільс

ька 

рада
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387

Нижньоторг

аївська 

сільська 

рада

1. Проведення поточних 

та капітальних ремонтів

Співфінансуванн

я

Прог

рама 

ДД

Держа

вний 

бюдже

т

Херсон

ська 

область

01.01.2017 31.12.2017 Комуналь

не 

господарс

тво

869 500,00 Ниж

ньот

оргаї

вськ

а 

сільс

ька 

рада

388

Нижньоторг

аївська 

сільська 

рада

2. Громадські роботи Співфінансуванн

я

Прог

рама 

ДД

Держа

вний 

бюдже

т

Херсон

ська 

область

01.01.2017 31.12.2017 Комуналь

не 

господарс

тво

23 100,00 Ниж

ньот

оргаї

вськ

а 

сільс

ька 

рада

389

Нижньосіро

гозька 

селищна 

рада

1. Громадські роботи Співфінансуванн

я

Прог

рама 

ДД

Держа

вний 

бюдже

т

Херсон

ська 

область

01.01.2017 31.12.2017 Комуналь

не 

господарс

тво

42 900,00 Ниж

ньосі

рого

зька 

сели

щна 

рада

390

Нижньосіро

гозька 

селищна 

рада

2. Проведення поточних 

та капітальних ремонтів

Співфінансуванн

я

Прог

рама 

ДД

Держа

вний 

бюдже

т

Херсон

ська 

область

01.01.2017 31.12.2017 Комуналь

не 

господарс

тво

55 000,00 Ниж

ньосі

рого

зька 

сели

щна 

рада

391

Верхньосіро

гозька 

селищна 

рада

Проведення поточних та 

капітальних ремонтів

Співфінансуванн

я

Прог

рама 

ДД

Держа

вний 

бюдже

т

Херсон

ська 

область

01.01.2017 31.12.2017 Комуналь

не 

господарс

тво

275 000,00 Верх

ньосі

рого

зька 

сели

щна 

рада

392

Сірогозька 

сільська 

рада

Проведення поточних та 

капітальних ремонтів

Співфінансуванн

я

Прог

рама 

ДД

Держа

вний 

бюдже

т

Херсон

ська 

область

01.01.2017 31.12.2017 Комуналь

не 

господарс

тво

95 000,00 Сіро

гозьк

а 

сільс

ька 

рада

393

Першопокро

вська 

сільська 

рада

Проведення поточних та 

капітальних ремонтів

Співфінансуванн

я

Прог

рама 

ДД

Держа

вний 

бюдже

т

Херсон

ська 

область

01.01.2017 31.12.2017 Комуналь

не 

господарс

тво

429 000,00 Пер

шоп

окро

вськ

а 

сільс

ька 

рада

394

Новопетрівс

ька сільська 

рада

Проведення поточних та 

капітальних ремонтів

Співфінансуванн

я

Прог

рама 

ДД

Держа

вний 

бюдже

т

Херсон

ська 

область

01.01.2017 31.12.2017 Комуналь

не 

господарс

тво

199 700,00 Ново

петрі

вськ

а 

сільс

ька 

рада
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395

Верхньоторг

аївська 

сільська 

рада

Проведення поточних та 

капітальних ремонтів

Співфінансуванн

я

Прог

рама 

ДД

Держа

вний 

бюдже

т

Херсон

ська 

область

01.01.2017 31.12.2017 Комуналь

не 

господарс

тво

41 300,00 Верх

ньот

оргаї

вськ

а 

сільс

ька 

рада

396

Верхньоторг

аївська 

сільська 

рада

Громадські роботи Співфінансуванн

я

Прог

рама 

ДД

Держа

вний 

бюдже

т

Херсон

ська 

область

01.01.2017 31.12.2017 Комуналь

не 

господарс

тво

30 700,00 Верх

ньот

оргаї

вськ

а 

сільс

ька 

рада

397

Степненська 

сільська 

рада

Проведення поточних та 

капітальних ремонтів

Співфінансуванн

я

Прог

рама 

ДД

Держа

вний 

бюдже

т

Херсон

ська 

область

01.01.2017 31.12.2017 Комуналь

не 

господарс

тво

295 000,00 Степ

ненс

ька 

сільс

ька 

рада

398

Братська 

сільська 

рада

1. Проведення поточних 

та капітальних ремонтів

Співфінансуванн

я

Прог

рама 

ДД

Держа

вний 

бюдже

т

Херсон

ська 

область

01.01.2017 31.12.2017 Комуналь

не 

господарс

тво

77 200,00 Брат

ська 

сільс

ька 

рада

399

Братська 

сільська 

рада

2. Громадські роботи Співфінансуванн

я

Прог

рама 

ДД

Держа

вний 

бюдже

т

Херсон

ська 

область

01.01.2017 31.12.2017 Комуналь

не 

господарс

тво

13 500,00 Брат

ська 

сільс

ька 

рада

400

Регіональна 

програма 

підтримки 

та розвитку 

комунальног

о 

підприємств

а "Дирекція 

з 

обслуговува

ння майна 

спільної 

власності 

територіаль

них громад" 

на 2016-

2018 роки

Рішення сесії Чернівецької обласної 

ради від 25.12.2015 №18-2/15 "Про 

затвердження регіональної програми 

підтримки та розвитку комунального 

підприємства "Дирекція з 

обслуговування майна смільної 

власності територіальних громад на 

2016-2018 роки", Рішення сесії 

Чернівецької обласної ради від 

22.12.2016 №268-10/16 "Про 

обласний бюджет на 2017 рік" (зі 

змінами)

Чернівецька обласна 

державна адміністрація

Вирішення комплексу 

завдань, спрямованих на 

збереження пам'ятки 

архітектури "Палац 

юстиції", забезпечення 

належного утримання та 

ефективної експлуатації 

об'єктів обласної 

комунальної власності, 

транспортних засобів, 

підтримки в належному 

стані мереж 

теплопостачання, 

водопостачання та 

водовідведення, 

газопостачання, 

забезпечення 

протипожежної безпеки 

та охорони приміщень, 

відповідно до вимог 

правил техніки безпеки, 

пожежної безпеки, 

охорони праці

Фінансування 

заходів програми

Прог

рама 

ДД

Облас

ний 

бюдже

т

Черніве

цька 

область

01.01.2016 31.12.2018 Загальнод

ержавні 

функції

Непо

відо

млен

а

20 830 000,00  7 300 000,00  Комунальне 

підприємств

о "Дирекція 

з 

обслуговува

ння майна 

спільної 

власності 

територіальн

их громад"



85 Продовження додатка 2

401

Регіональна 

програма 

розвитку 

малого та 

середнього 

підприємни

цтва у 

Чернівецькі

й області на 

2017-2018 

роки

Рішення ХІІ сесії Чернівецької 

обласної ради VII скликання від 

23.04.2017 №8-12/17 "Про 

затвердження Регіональної 

програми розвитку малого та 

середнього підприємництва у 

Чернівецькій області на 2017-2018 

роки" (зі змінами від 07.12.2017 

№233-18/17), Рішення ХІХ сесії 

Чернівецької обласної ради VII 

скликання віж 21.12.2017 №277-

19/17 "Про обласний бюджет на 

2018 рік" 

Департамент 

регіонального розвитку 

Чернівецької обласної 

державної адміністрації

Відшкодування 

відсоткових ставок за 

користування 

банківськими кредитами, 

залученими для реалізації 

проектів у пріоритетних 

напрямках розвитку 

області

Надання кредитів 

на пільгових 

умовах

Прог

рама 

ДД

Облас

ний 

бюдже

т

Черніве

цька 

область

01.01.2018 31.12.2018 Виробниц

тво та 

переробка 

сільського

сподарськ

ої 

продукції, 

деревопер

еробна 

промислов

ість та 

виробницт

во меблів, 

виробницт

во 

продукції 

машинобу

дування та 

електронік

и, 

виробницт

во 

будівельн

их 

матеріалів

, легка та 

харчова 

промислов

ість

Непо

відо

млен

а

500 000,00  Заплановано 

на 2018 рік - 

10 суб'єктів 

господарюва

ння

402

Рішення 

Чернівецько

ї міської 

ради від 

25.06.2015 

№1635 "Про 

справляння 

в місті 

Чернівцях 

місцевих 

податків та 

акцизного 

податку з 

реалізації 

суб'єктами 

господарюв

ання 

роздрібної 

торгівлі 

підакцизних 

товарів та 

відміну 

раніше 

прийнятих 

рішень", за 

змінами та 

доповнення

ми, 

внесеними 

рішеннями 

від 

28.01.2016 

Рішення Чернівецької міської ради 

від 25.06.2015 №1635  "Про 

справляння в місті Чернівцях 

місцевих податків та акцизного 

податку з реалізації суб'єктами 

господарювання роздрібної торгівлі 

підакцизних товарів та відміну 

раніше прийнятих рішень" 

(публікація в газеті "Чернівці" від 

09.07.2015 року №28 (1287)), 

Рішення Чернівецької міської ради 

від 28.01.2016 №80 "Про внесення 

змін до рішення міської ради VI 

скликання від 25.06.2015 №1635 

"Про справляння в місті Чернівцях 

місцевих податків та акцизного 

податку з реалізації суб'єктами 

господарювання роздрібної торгівлі 

підакцизних товарів та відміну 

раніше прийнятих рішень"  

(публікація в газеті "Чернівці" від 

11.02.2015 року №28 (1318)), 

Рішення Чернівецької міської ради 

від 09.02.2017 №581 "Про внесення 

змін до рішення міської ради VI 

скликання від 25.06.2015 №1635 

"Про справляння в місті Чернівцях 

місцевих податків та акцизного 

податку з реалізації суб'єктами 

господарювання роздрібної торгівлі 

підакцизних товарів та відміну 

раніше прийнятих рішень"  

Чернівецька міська рада Сприяння соціально-

економічному розвитку 

регіонів, рівень життя в 

яких є низьким або рівень 

безробіття є високим, 

сприяння окремим видам 

господарської діяльності

Фіскальні заходи 

зменшення 

ставки податку, 

податкові пільги

Прог

рама 

ДД

Місце

вий 

бюдже

т

Черніве

цька 

область

Пові

домл

ена

429 916,60  230 426,10  

Загальна 

кількість 

отримувачів 

державної 

допомоги в 

2017 році 

орієнтовно 

склала 

10987 СГД 

(зокрема по 

збору за 

місця для 

паркування 

транспортни

х засобів - 

10, єдиному 

податку - 

9121, 

земельному 

податку - 

686, податку 

на нерухоме 

майно, 

відмінне від 

земельної 

ділянки - 

1170)
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403

Програма 

фінансової 

підтримки 

комунальни

х 

підприємств 

міста 

Чернівці та 

здійснення 

внесків до їх 

статутних 

капіталів на 

2017 рік - 1 

півріччя 

2018 року

Рішення Чернівецької міської ради 

від 02.02.2017 №567 "Про 

затвердження Програми фінансової 

підтримки комунальних підприємств 

міста Чернівці та здійснення внесків 

до їх статутних капіталів на 2017 

рік" зі змінами від 09.03.2017 №623, 

від 18.04.2017 №679, від 23.05.2017 

№712, від 15.06.2017 №742, від 

11.07.2017 №785, від 09.08.2017 

№832, від 25.09.2017 №890, від 

09.10.2017 №927, від 31.10.2017 

№935, від 30.11.2017 №964, від 

07.12.2017 №987, від 21.12.2017 

№1030. Вищезазначені рішення 

оприлюднені на офіційному веб-

порталі Чернівецької міської ради в 

мережі Інтернет, в розділі 

Документи

Чернівецька міська рада Поповнення статутного 

капіталу

Забезпечення 

стабільної роботи 

комунальних 

підприємств міста 

щодо надання 

належних послуг, 

вирішення окремих 

питань 

господарської 

діяльності 

Поповнення 

статутного фонду 

на обігових 

коштів

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Місце

вий 

бюдже

т

Черніве

цька 

область

01.01.2017 01.07.2018 Житлово-

комунальн

е 

господарс

тво

Пові

домл

ена

264 533 500,00  116 216 600,00  

5

404

Програма 

розвитку 

фізичної 

культури і 

спорту на 

2017-2020 

роки

Рішення сесії Чернівецької міської 

ради VII скликання від 01.12.2016 

№482

Управління по фізичній 

культурі та спорту 

Чернівецької міської 

ради

Утримання та фінансова 

підтримка спортивних 

споруд

Субсидії та 

поточні 

трансферти

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Міськ

ий 

бюдже

т

Черніве

цька 

область

01.12.2016 31.12.2020 Фізична 

культура і 

спорт

Пові

домл

ена

4 600 000,00  972 084,50  

405

Благоустрій 

міст, сіл, 

селищ

Рішення Чернівецької міської ради 

від 30.12.2016 №521 "Про міський 

бюджет на 2017 рік" зі змінами від 

27.04.2017 №689, Рішення 

виконавчого комітету Чернівецької 

міської ради від 14.11.2017 №591/23

Управління культури 

Чернівецької міської 

ради

Забезпечення 

благоустрою території та 

зеленого масиву парку, як 

пам'ятки садово-

паркового мистецтва, 

обслуговування 

електричних мереж 

зовнішнього освітлення 

на території парку

Субсидії та 

податкові пільги

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Міськ

ий 

бюдже

т

Черніве

цька 

область

01.01.2017 31.12.2017 Культура Пові

домл

ена

3 966 392,00  3 966 390,95  КП "Парк 

Жовтневий"

406

Благоустрій 

міст, сіл, 

селищ

Рішення Чернівецької міської ради 

від 30.12.2016 №521 "Про міський 

бюджет на 2017 рік"  

Управління культури 

Чернівецької міської 

ради

Забезпечення 

благоустрою території та 

зеленого масиву парку, як 

пам'ятки садово-

паркового мистецтва, 

обслуговування 

електричних мереж 

зовнішнього освітлення 

на території парку

Субсидії та 

податкові пільги

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Міськ

ий 

бюдже

т

Черніве

цька 

область

01.01.2017 31.12.2017 Культура Пові

домл

ена

2 354 425,39  2 354 425,39  Центральни

й парк 

культури і 

відпочинку 

ім. Т. Г. 

Шевченка
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407

Чернівецька 

міска рада 

Департамен

т економіки, 

вул. О. 

Кобилянськ

ої, 3, м. 

Чернівці, 

58000, тел. 

(0372) 52-48-

70, E-mail: 

econom@rad

a.cv.ua, код 

ЄДРПОУ 

№25082698 

Відповідаль

на особа: В. 

о. директора 

департамент

у економіки 

міської ради 

Войтович Г. 

В.

Рішення 31 сесії VI скликання 

27.12.2012 №700 зі змінами, 

внесеними рішенням 59 сесії VI 

скликання від 25.12.2014 року 

№1445, "Положення про порядок 

розрахунку плати за оренду майна, 

що належить до комунальної 

власності територіальної громади м. 

Чернівці", Рішення 47 сесії міської 

ради V скликання від 24.12.2009 

року №1180 (нова редакція), зі 

змінами, затвердженими рішенням 

18 сесії міської ради VI скликання 

від 29.12.2011 №364 та змінами, 

затвердженими рішенням 43 сесії 

міської ради VI скликання від 

26.12.2013 №1049 "Положення про 

оренду майна, що належить до 

комунальної власності 

територіальної громади м. Чернівці"

Рішення 31 сесії VI 

скликання 27.12.2012 

№700 зі змінами, 

внесеними рішенням 59 

сесії VI скликання від 

25.12.2014 року №1445, 

"Положення про 

порядок розрахунку 

плати за оренду майна, 

що належить до 

комунальної власності 

територіальної громади 

м. Чернівці", Рішення 

47 сесії міської ради V 

скликання від 

24.12.2009 року №1180 

(нова редакція), зі 

змінами, 

затвердженими 

рішенням 18 сесії 

міської ради VI 

скликання від 

29.12.2011 №364 та 

змінами, 

затвердженими 

рішенням 43 сесії 

міської ради VI 

скликання від 

26.12.2013 №1049 

"Положення про оренду 

майна, що належить до 

комунальної власності 

Сприяння громадським 

організаціям, органам 

державної влади та 

окремим суб'єктам 

господарювання в 

розвитку та виконанню 

статутних та інших 

завдань

Звільнення під 

орендної плати 

(надання в 

позичку) за 

майно 

територіальної 

громади, оренда 

майна, яке 

перебуває у 

комунальній 

власності, за 

цінами нижче 

їхньої ринкової 

вартості

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Місце

вий 

бюдже

т

Черніве

цька 

область

Непо

відо

млен

а

832 300,00  530 000,00  Укладено 

136 

договорів 

позички по 

50 СГД (з 

них 3-ФОП, 

2 фізичні 

особи-

народні 

депутати, 

інші 

юридичні 

особи); 

Сезонність - 

укладено 72 

договори 

оренди по 

33 СГД (з 

них 12-ФОП 

та 21- СГД-

юридичні 

особи); ЗМІ - 

надано 5 

СГД 

юридичним 

особам

408

Департамен

т 

економічног

о розвитку 

Чернігівсько

ї обласної 

державної 

адміністраці

ї-

розпорядник 

коштів, ДО 

РФПП по 

Чернігівські

й області - 

надавач 

коштів

Ст. 16, ст.17 Закону України "Про 

розвиток та державну підтримку 

малого і середнього підприємництва 

в Україні" від 22.03.2012 №4618-VI, 

Рішення сьомої сесії обласної ради 

скликання від 20.12.2016 №6-7/VIІ 

"Про обласну Програму розвитку 

малого та середнього 

підприємництва на 2017-2020 роки".

Обласна Програма 

розвитку малого та 

середнього 

підприємництва на 2017-

2020 роки

Створення сприятливих 

умов для розвитку малого 

та середнього бізнесу, 

зростання його 

інвестиційної та 

інноваційної активності, 

підвищення рівня 

кокурентноспроможності 

в умовах євроінтеграції та 

збільшення внеску в 

соціально-економічний 

розвиток регіону, шляхом 

об'єднання зусиль 

місцевих органів влади, 

суб'єктів господарювання, 

громадських організацій 

підприємців та об'єднань

Забезпечення 

фінансування у 

формі 

фінансового 

кредиту найбільш 

ефективних 

інвестиційних 

проектів суб'єктів 

малого та 

середнього 

підприємництва з 

пріоритетних 

видів діяльності.                          

Фінансова 

підтримка у 

формі часткової 

компенсації 

відсоткових 

ставок за 

кредитами, 

залученими 

суб'єктами 

малого та 

середнього 

підприємництва у 

банківських 

установах.

Прог

рама 

ДД

Облас

ний 

бюдже

т

Чернігі

вська 

область

01.01.2017 31.12.2020 Мале і 

середнє 

підприємн

ицтво

Непо

відо

млен

а

4 000 000,00  1 200 000,00  ФОП 

Єжкун 

Т. В., 

ФОП 

Голубо

ва О. 

М.

ПрАТ "АТП 

2550"
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409

Департамен

т 

економічног

о розвитку 

Чернігівсько

ї обласної 

державної 

адміністраці

ї

СТ. 19 Закону України "Про засади 

державної регіональної політики" 

від 05.02.2015 № 156-VIII, 

Постанова КМУ від 11.02.2016 

№258 "Про затвердження Типового 

положення про агенцію 

регіонального розвитку"; Рішення 

третьої сесії обласної ради сьомого 

скликання "Про Програму розвитку 

інвестиційної, 

зовнішньоекономічної та виставково-

ярмаркової діяльності Чернігівської 

області на 2016-2020 роки 

"Чернігівщина - 

конкурентоспроможний регіон"

Програма розвитку 

інвестиційної, 

зовнішньоекономічної 

та виставково-

ярмаркової діяльності 

Чернігівської області на 

2016-2020 роки 

"Чернігівщина - 

конкурентоспроможний 

регіон".

Підтримка діяльності 

агенції регіонального 

розвитку як структури, що 

діє на основі партнерство 

між приватним, 

державним та 

громадським сектором з 

метою комплексного 

вирішення проблем та 

забезпечення 

стратегічного розвитку 

регіону.

Надання 

фінансової 

підтримки

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Облас

ний 

бюдже

т

Чернігі

вська 

область

01.01.2017 31.12.2020 Інфрастру

ктура 

регіональн

ого 

розвитку

Непо

відо

млен

а

500 000,00  172 900,00  

410

Департамен

т 

інформаційн

ої діяльності 

та 

комунікацій 

з 

громадськіс

тю 

Чернігівсько

ї обласної 

державної 

адміністраці

ї

Рішення двадцять восьмої сесії 

обласної ради шостого скликання 10 

вересня 2015 року (зі змінами від 17 

травня 2017 №12-9/VII та від 22 

серпня 2017 №6-10/VII)

Обласна Програма 

підтримки розвитку 

інформаційної та 

видавничої сфер 

Чернігівщини на 2016-

2020 роки

Забезпечення регулярного 

випуску суспільно 

значущих наукових, 

літературних періодичних 

видань та видань для 

громадян з особливими 

потребами, задоволення 

відповідних 

інформаційних потреб 

населення

Фінансова 

підтримка

Прог

рама 

ДД

Облас

ний 

бюдже

т

Чернігі

вська 

область

01.01.2015 31.12.2020 Періодичн

і видання 

(газети та 

журнали)

Непо

відо

млен

а

210 000,00  150 000,00  3

411

Департамен

т культури і 

туризму, 

національно

стей та 

релігій 

Чернігівсько

ї обласної 

державної 

адміністраці

ї

Статті 39,42 Закону України "Про 

охорону навколишнього природного 

середовища" від 25.06.1991 року 

№12-64-ХІІ, набрав чинності 

01.07.1991 року, статті 3,5,35,46 

Закону України "Про природно-

заповідний фонд України" від 

16.06.1992 року №2456-ХІІ, набрав 

чинності 24.07.1992 року, статті 

15,46 "Про тваринний світ" від 

13.12.2001 року №2894-ІІІ, набрав 

чинності 16.01.2002 року, статті 

22,23,26 Закону України "Про 

культуру" (зі змінами) від 14.12.2010 

№2778-VI, набрав чинності 

12.01.2011 року, стаття 91 

Бюджетного кодексу України від 

08.07.2010 року №2456-VI, набрав 

чинності 01.01.2011 року.

Програмам оновлення 

та розвитку Менського 

зоопарку 

загальнодержавного 

значення на 2016-2020 

роки

Збереження менського 

зоологічного парку 

загальнодержавного 

значення як унікального 

об'єкта 

природоохоронного, 

масово-освітнього 

значення та улюбленого 

місця відпочинку 

мешканців Чернігівської 

області та сусідніх 

областей

Захист 

навколишнього 

природного 

середовища

Дотація Прог

рама 

ДД

Місце

вий 

бюдже

т

Чернігі

вська 

область

01.01.2016 31.12.2020 Діяльність 

ботанічни

х садів і 

зоопарків 

(93170)

Непо

відо

млен

а

27 116 936,00  6 346 604,31  Менський 

зоологічний 

парк 

загальнодер

жавного 

значення

412

Департамен

т культури і 

туризму, 

національно

стей та 

релігій 

Чернігівсько

ї обласної 

державної 

адміністраці

ї

Статті 22,23,26 Закону України "Про 

культуру" (зі змінами) від 14.12.2010 

року №2778-VI, набрав чинності 

12.01.2011 року, стаття 91 

Бюджетного Кодексу України від 

08.07.2010 року №2456-VI, набрав 

чинності 01.01.2011 року

Відображення української 

національної культури, 

популяризація 

українського та світового 

музичного мистецтва, 

пропагування кращих 

творів симфонічного, 

хорового, 

інструментального, 

вокального, народного, 

духовного, та інших 

музичних жанрів

Підтримка та 

збереження 

національної 

культурної спадщини

Дотація Індив

ідуал

ьна 

ДД

Місце

вий 

бюдже

т

Чернігі

вська 

область

01.01.2017 31.12.2017 Концертні 

організації 

та 

колективи 

(93613)

Непо

відо

млен

а

28 106 049,20  27 886 941,75  Обласне 

комунальне 

концертно-

видовищне 

підприємств

о 

"Чернігівськ

ий обласний 

філармонійн

ий центр 

фестивалів 

та 

концертних 

програм"
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413

Департамен

т культури і 

туризму, 

національно

стей та 

релігій 

Чернігівсько

ї обласної 

державної 

адміністраці

ї

Статті 22,23,26 Закону України "Про 

культуру" (зі змінами) від 14.12.2010 

року №2778-VI, набрав чинності 

12.01.2011 року, стаття 91 

Бюджетного Кодексу України від 

08.07.2010 року №2456-VI, набрав 

чинності 01.01.2011 року, стаття 14 

Закону України "Про театри і 

театральну справу" (зі змінами) від 

31.05.2005 року №2605-IV, набрав 

чинності 25.06.2005 року

Розвиток театрального 

мистецтва і театральної 

справи, формування та 

задоволення потреб 

населення в театральному 

мистецтві

Підтримка та 

збереження 

національної 

культурної спадщини

Дотація Індив

ідуал

ьна 

ДД

Місце

вий 

бюдже

т

Чернігі

вська 

область

01.01.2017 31.12.2017 Театральн

а 

діяльність 

(93611)

Непо

відо

млен

а

7 365 197,00  7 293 413,22  Комунальни

й заклад 

"Ніжинськи

й 

академічний  

український 

драматични

й театр ім. 

М. М. 

Коцюбинськ

ого"

414

Департамен

т культури і 

туризму, 

національно

стей та 

релігій 

Чернігівсько

ї обласної 

державної 

адміністраці

ї

Статті 22,23,26 Закону України "Про 

культуру" (зі змінами) від 14.12.2010 

року №2778-VI, набрав чинності 

12.01.2011 року, стаття 91 

Бюджетного Кодексу України від 

08.07.2010 року №2456-VI, набрав 

чинності 01.01.2011 року, стаття 14 

Закону України "Про театри і 

театральну справу" (зі змінами) від 

31.05.2005 року №2605-IV, набрав 

чинності 25.06.2005 року

Відродження української 

національної культури, 

пропагування найкращих 

творів української та 

зарубіжної театральної 

класики, моральне 

естетичне підростаючого 

покоління та молоді на 

національних та 

загальнолюдських 

цінностях засобами

Підтримка та 

збереження 

національної 

культурної спадщини

Дотація Індив

ідуал

ьна 

ДД

Місце

вий 

бюдже

т

Чернігі

вська 

область

01.01.2017 31.12.2017 Театральн

а 

діяльність 

(93611)

Непо

відо

млен

а

4 726 999,00  4 665 198,68  Комунальне 

підприємств

о 

"Чернігівськ

ий обласний 

молодіжний 

театр" 

Чернігівсько

ї обласної 

ради 

415

Департамен

т культури і 

туризму, 

національно

стей та 

релігій 

Чернігівсько

ї обласної 

державної 

адміністраці

ї

Статті 22,23,26 Закону України "Про 

культуру" (зі змінами) від 14.12.2010 

року №2778-VI, набрав чинності 

12.01.2011 року, стаття 91 

Бюджетного Кодексу України від 

08.07.2010 року №2456-VI, набрав 

чинності 01.01.2011 року, стаття 14 

Закону України "Про театри і 

театральну справу" (зі змінами) від 

31.05.2005 року №2605-IV, набрав 

чинності 25.06.2005 року

Розвиток театрального 

мистецтва і театральної 

справи, формування та 

задоволення потреб 

населення в театральному 

мистецтві

Підтримка та 

збереження 

національної 

культурної спадщини

Дотація Індив

ідуал

ьна 

ДД

Місце

вий 

бюдже

т

Чернігі

вська 

область

01.01.2017 31.12.2017 Театральн

а 

діяльність 

(93611)

Непо

відо

млен

а

4 046 588,00  4 005 297,35  Комунальне 

підприємств

о 

"Чернігівськ

ий обласний 

театрально-

видовищний 

дитячий 

(ляльковий) 

театр ім. О. 

П. 

Довженка" 

Чернігівсько

ї обласної 

ради

416

Департамен

т культури і 

туризму, 

національно

стей та 

релігій 

Чернігівсько

ї обласної 

державної 

адміністраці

ї

Статті 22,23,26 Закону України "Про 

культуру" (зі змінами) від 14.12.2010 

року №2778-VI, набрав чинності 

12.01.2011 року, стаття 91 

Бюджетного Кодексу України від 

08.07.2010 року №2456-VI, набрав 

чинності 01.01.2011 року, стаття 14 

Закону України "Про театри і 

театральну справу" (зі змінами) від 

31.05.2005 року №2605-IV, набрав 

чинності 25.06.2005 року

Відродження української 

національної культури, 

пропагування найкращих 

творів української та 

зарубіжної театральної 

класики, моральне 

естетичне підростаючого 

покоління та молоді на 

національних та 

загальнолюдських 

цінностях засобами

Підтримка та 

збереження 

національної 

культурної спадщини

Дотація Індив

ідуал

ьна 

ДД

Місце

вий 

бюдже

т

Чернігі

вська 

область

01.01.2017 31.12.2017 Театральн

а 

діяльність 

(93611)

Непо

відо

млен

а

16 155 266,00  16 152 737,38  

Комунальне 

підприємств

о 

"Чернігівськ

ий обласний 

академічний 

український 

музично-

драматични

й театр ім Т. 

Г. 

Шевченка" 

Чернігівсько

ї обласної 

ради
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417

Чернігівська 

обласна 

державна 

адміністраці

я

п. 142.1 ст. 142 розділу ІІІ, 

пп.282.1.2 п. 282.1 ст. 282 розділу 

ХІІ, абз. Перший п. 8 підрозділу 2 

розділу ХХ Податкового кодексу 

України від 02.12.2010 №2755-VI (зі 

змінами),ст. 14-1 та 14-2 ЗУ "Про 

основи соціальної захищеності осіб 

з інвалідністю в Україні" від 

21.03.1991 №875-ХІІ (зі змінами), 

постанова КМУ від 08.08.2007 

№1010 "Про затвердження Порядку 

УТОГ" від 20.09.2017 №480 "Про 

надання дозволу на право 

користування пільгами з 

оподаткування Чернігівській 

обласній організації УГОТ" 

Звільнення від сплати 

податків підприємств та 

організацій,

Підтримка підприємств та 

організацій громадських 

організацій осіб з 

інвалідністю

Податкова пільга Прог

рама 

ДД

Держа

вний 

бюдже

т

Чернігі

вська 

область

01.01.2000 Непо

відо

млен

а

1 289 652,18  

418

Чернігівська 

обласна 

рада

Ст. 91 Бюджетного Кодексу 

України, рішення 27 сесії шостого 

скликання Чернігівської обласної 

ради від 10.09.2015 року "Про 

Програму фінансової підтримки 

обласних громадських організацій 

інвалідів та ветеранів на 2016-2020 

роки" (зі змінами)

Програми фінансової 

підтримки обласних 

громадських 

організацій інвалідів та 

ветеранів на 2016-2020 

роки

Підтримка громадських 

організацій : осіб з 

інвалідністю, ветеранів, 

членів сімей учасників 

АТО

Фінансова 

допомога

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Облас

ний 

бюдже

т

Чернігі

вська 

область

01.01.2016 31.12.2020 Непо

відо

млен

а

617 628,64  

419

Департамен

т сім'ї, 

молоді та 

спорту

Рішення одинадцятої сесії сьомого 

скликання 7 грудня 2017 року №4-

11/VII

Фінансова підтримка на 

утримання місцевих 

осередків (рад) 

всеукраїнських 

організацій 

фізкультурно-

спортивної 

спрямованості

Підтримка на утримання 

та проведення спортивно-

фізкультурних заходів

Субсидії та 

поточні 

трансферти 

підприємствам, 

установам та 

організаціям

Прог

рама 

ДД

Облас

ний 

бюдже

т

Чернігі

вська 

область

01.01.2017 31.12.2017 Фізкульту

ра і спорт

116 500,00 

420

Департамен

т сім'ї, 

молоді та 

спорту

Рішення одинадцятої сесії сьомого 

скликання 7 грудня 2017 року №4-

11/VII

Фінансова підтримка 

дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл 

фізкультурно-

спортивних товариств

Підтримка на утримання 

та проведення спортивно-

фізкультурних заходів з 

лижного спорту

Субсидії та 

поточні 

трансферти 

підприємствам, 

установам та 

організаціям

Прог

рама 

ДД

Облас

ний 

бюдже

т

Чернігі

вська 

область

01.01.2017 31.12.2017 Фізкульту

ра і спорт

1 977 700,00 

421

Департамен

т сім'ї, 

молоді та 

спорту

Рішення одинадцятої сесії сьомого 

скликання 7 грудня 2017 року №4-

11/VII

Інші видатки Працевлаштування 

молоді, забезпечення її 

зайнятості у вільний час, 

сприяння розвитку 

молодіжних ініціатив у 

трудовій сфері, 

перепідготовки та 

кваліфікації молоді, 

надання професійних 

консультативних  послуг

Субсидії та 

поточні 

трансферти 

підприємствам, 

установам та 

організаціям

Прог

рама 

ДД

Облас

ний 

бюдже

т

Чернігі

вська 

область

01.01.2017 31.12.2017 Соціальни

й захист 

та 

соціальне 

забезпече

ння

95 200,00 

422

Департамен

т сім'ї, 

молоді та 

спорту

Рішення одинадцятої сесії сьомого 

скликання 7 грудня 2017 року №4-

11/VII

Витрати, пов'язані з 

наданням та 

обслуговуванням 

пільгових 

довгострокових 

кредитів, наданих 

громадянам на 

будівництво/реконструк

цію/придбання житла

Наданням та 

обслуговуванням 

пільгових довгострокових 

кредитів, наданих 

громадянам на 

будівництво/реконструкці

ю/придбання житла

Субсидії та 

поточні 

трансферти 

підприємствам, 

установам та 

організаціям, 

надання інших 

внутрішніх 

кредитів

Прог

рама 

ДД

Облас

ний 

бюдже

т

Чернігі

вська 

область

01.01.2017 31.12.2017 672 100,00 
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423

Відділ 

освіти 

Куп'янської 

міської ради 

Харківської 

області

Рішення ХХ сесії VII скликання 

Куп'янської міської ради №422-VII 

від 23.12.2016 року "Про 

затвердження міської Програми 

"Дитяче харчування" на 2017-2019 

р.р."

Міська програма 

"Дитяче харчування" на 

2017-2019 р.р.

Створення умов для 

забезпечення здоров'я 

дітей, підвищення рівня 

організації харчування, 

забезпечення вихованців 

та школярів раціональним 

та якісним харчуванням, 

дотримання наступності, 

послідовності в процесі 

удосконалення системи 

організації харчування 

вихованців і учнів 

навчальних закладів 

комунальної форми 

власності міста, 

впровадження нових 

форм обслуговування 

учнів та технологій 

приготування їжі у 

дошкільних та 

загальноосвітніх 

навчальних закладах, 

забезпечення 

раціонального 

використання бюджетних 

коштів

Допомога на 

підтримку 

окремих галузей 

економіки

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Міськ

ий 

бюдже

т

Харківс

ька 

область

01.01.2017 31.12.2019 Харчуванн

я в 

закладах 

освіти

Непо

відо

млен

а

6 327 800,00 4 830 200,00 Комунальне 

підприємств

о Комбінат 

харчування 

Куп'янської 

міської ради 

Харківської 

області, 

ЄДРПОУ 

38281692,Ку

п'янська 

міська рада 

Харківської 

області, 

комунальне 

підприємств

о

424

Управління 

охорони 

здоров'я 

Бахмутської 

міської ради

Рішення Бахмутської міської ради 

від 24.12.2016 №6/95-1712 "Про 

міський бюджет м. Бахмута на 2017 

рік", із внесеними до нього змінами; 

Рішення Бахмутської міської ради 

від 28.12.2016 №6/96-1723 "Про 

Програму економічного і 

соціального розвитку міста Бахмут 

на 2017 рік" (розділ 4.9. "Охорона 

здоров'я"), із внесеними до нього 

змінами

Програма економічного 

і соціального розвитку 

міста Бахмут на 2017 

рік

Забезпечення надання 

якісної медичної 

допомоги

Надання субсидій 

та грантів

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Міськ

ий 

бюдже

т

Донець

ка 

область

01.01.2017 31.12.2017 Охорона 

здоров'я

Пові

домл

ена

2 858 800,00 2 061 887,56 1) 

КЗОЗ 

"Бахму

тська 

центра

льна 

районн

а 

лікарн

я"; 2) 

КЗОЗ 

"Центр 

первин

ної 

медич

ної 

(медик

о-

саніта

рної) 

допом

оги"
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425

Чернівецька 

міська рада / 

Департамен

т економіки, 

вул. О. 

Кобилянськ

ої, 3, м. 

Чернівці, 

58000, тел. 

(0372) 52-48-

70, тел./факс 

52-56-50, E-

mail: 

econom@rad

a.cv.ua, код 

ЕДРПОУ 

25082698; 

Відповідаль

на особа: 

заступник 

директора, 

начальник 

управління 

розвитку 

споживчого 

ринку 

департамент

у економіки 

міської ради 

Сідляр Р. В.

Рішення 31 сесії VI скликання 

27.12.2012 №700 зі змінами, 

внесеними рішенням 59 сесії VI 

скликання від 25.12.2014 року 

№1445 "Положення про порядок 

розрахунку плати за оренду майна, 

що належить до комунальної 

власності  територіальної громади м. 

Чернівці"; Рішення 47 сесії міської 

ради V скликання від 24.12.2009 

року №1180 (нова редакція), зі 

змінами, затвердженими рішенням 

18 сесії міської ради VI скликання 

від 29.12.2011 року №364 та 

змінами, затвердженими рішенням 

43 сесії міської ради VI скликання 

від 26.12.2013 року №1049 

"Положення про оренду майна, що 

належить до комунальної власності 

територіальної громади м. Чернівці"

Рішення 31 сесії VI 

скликання 27.12.2012 

№700 зі змінами, 

внесеними рішенням 59 

сесії VI скликання від 

25.12.2014 року №1445 

"Положення про 

порядок розрахунку 

плати за оренду майна, 

що належить до 

комунальної власності  

територіальної громади 

м. Чернівці"; Рішення 

47 сесії міської ради V 

скликання від 

24.12.2009 року №1180 

(нова редакція), зі 

змінами, 

затвердженими 

рішенням 18 сесії 

міської ради VI 

скликання від 

29.12.2011 року №364 

та змінами, 

затвердженими 

рішенням 43 сесії 

міської ради VI 

скликання від 

26.12.2013 року №1049 

"Положення про оренду 

майна, що належить до 

комунальної власності 

Сприяння громадським 

організаціям, органам 

державної влади та 

окремим суб'єктам 

господарювання в 

розвитку та виконанню 

статутних та інших 

завдань

Звільнення від 

орендної пласти 

(надання в 

позичку) за 

майно 

територіальної 

громади, оренда 

майна, яке 

перебуває у 

комунальній 

власності, за 

цінами нижче 

їхньої ринкової 

вартості

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Місце

вий 

бюдже

т

Черніве

цька 

область

Непо

відо

млен

а

832 300,00 530 000,00 

Уклад

ено 

136 

догово

рів 

позичк

и по 

50 

СГД (з 

них 3 

ФОП, 

2 

фізичн

і особи-

народн

і 

депута

ти, 

інші 

юриди

чні 

особи)

, 

Сезон

ність - 

укладе

но 72 

догово

ри 

оренди 

по 33 

СГД (з 

426

Управління 

культури, 

національно

стей та 

релігій 

облдержадм

іністрації

Рішення обласної ради від 

22.12.2016 №12 "Про обласний 

бюджет Миколаївської області на 

2017 рік";                             Рішення 

обласної ради від 27.04.2017 №21 

"Про внесення змін до обласного 

бюджету Миколаївської області на 

2017 рік"; Рішення обласної ради від 

12.10.2017 №28 "Про внесення змін 

до обласного бюджету 

Миколаївської області на 2017 рік"; 

Рішення обласної ради від 

21.12.2017 №24 "Про внесення змін 

до обласного бюджету 

Миколаївської області на 2017 рік"

2414020, "Театри" Інформування і 

задоволення творчих 

потреб інтересів 

громадян, їх естетичне 

виховання, розвиток та 

збагачення духовного 

потенціалу

Надання 

фінансової 

підтримки

Прог

рама 

ДД

Місце

вий 

бюдже

т

Микола

ївська 

область

01.01.2017 31.12.2017 42 398 500,00 42 394 705,00 

427

УСЗН 

Автозаводсь

кого району 

ДСЗН та 

ПАТО 

виконавчого 

комітету 

Кременчуць

кої  міської 

ради

Міська програма Програма 

відшкодування витрат 

за рахунок міського 

бюджету за перевезення 

пільгових категорій 

населення м. 

Кременчука 

електротранспортом, 

міським автомобільним 

транспортом та 

приміським 

залізничним 

транспортом на 2018 

рік

Забезпечення 

безоплатного перевезення 

окремих пільгових 

категорій громадян м. 

Кременчука 

електротранспортом, 

міським автомобільним 

транспортом та 

приміським залізничним 

транспортом

Компенсація Прог

рама 

ДД

Місце

вий 

бюдже

т

Полтав

ська 

область

01.01.2017 31.12.2017 Транспорт Непо

відо

млен

а

13 122 061,00 13 122 061,00 1 1 3
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428

Районна 

рада

Рішення районної ради від 

23.12.2016 №7/16-199

Програма 

функціонування та 

розвитку редакції 

Мангушської районної 

газети "Сельськая новь" 

на 2017 рік

Забезпечення належного 

рівня функціонування 

редакції районної газети 

"Сельськая новь"

Дотація Індив

ідуал

ьна 

ДД

Район

ний 

бюдже

т

Донець

ка 

область

01.01.2017 31.12.2017 Засоби 

масової 

інформації

Непо

відо

млен

а

150 000,00 150 000,00 1

429

Севранська 

районна 

державна 

адміністраці

я

Рішення Севранської районної ради 

від 11.02.2016 р. №49-VII

Програма розвитку 

малого та середнього 

підприємництва в 

Севранському районі на 

2016-2018 роки

Надання фінансово-

кредитної підтримки 

суб'єктам малого та 

середнього 

підприємництва

Надання фінансово-

кредитної підтримки 

суб'єктам малого та 

середнього 

підприємництва для 

реалізації бізнес 

планів за 

пріоритетними 

сферами

Матеріальна 

допомога

Прог

рама 

ДД

Район

ний 

бюдже

т

Одеськ

а 

область

01.01.2016 31.12.2018 20 000,00 0,00 

430

Мангушська 

селищна 

рада

Рішення ради №7/4-203 від 

23.12.2016

Програма соціально-

економічного розвитку 

смт. Мангуш на 2017 

рік

Підтримка та розвиток 

житлово-комунального 

господарства, запобігання 

банкрутства підприємства

Надання дотацій Індив

ідуал

ьна 

ДД

Місце

вий 

бюдже

т

Донець

ка 

область

01.01.2017 31.12.2017 Житлово-

комунальн

е 

господарс

тво

Непо

відо

млен

а

2 000 000,00 1 909 103,00 

КП "Мангуш 

- 

Благоустрій"

431

Мангушська 

селищна 

рада

Рішення ради №7/5-225 від 

09.02.2017

Програма соціально-

економічного розвитку 

смт. Мангуш на 2017 

рік

Підтримка та розвиток 

житлово-комунального 

господарства, запобігання 

банкрутства підприємства

Надання дотацій Індив

ідуал

ьна 

ДД

Місце

вий 

бюдже

т

Донець

ка 

область

01.01.2017 31.12.2017 Житлово-

комунальн

е 

господарс

тво

Непо

відо

млен

а

609 600,00 609 267,00 

КП "Мангуш 

- 

Благоустрій"

432

Управління 

праці та 

соціального 

захисту 

населення 

Літинської 

райдержадмі

ністрації

Рішення 13 сесії 7 скликання 

Літинської районної ради від 22 

березня 2017 року №220

"Про районну Програму 

відшкодування коштів 

за пільговий проїзд 

окремих категорій 

громадян 

автомобільним 

транспортом на 

приміських маршрутах 

загального 

користування 

відшкодування 

компенсаційних виплат 

перевізникам,які 

здійснюють пільгові 

перевезення окремих 

категорій громадян 

автомобільним 

транспортом на 

приміських маршрутах 

загального користування.

відшкодування 

коштів за 

пільговий проїзд

Прог

рама 

ДД

Місце

вий 

бюдже

т

Вінниц

ька 

область

22.03.2017 31.12.2017 транспорт Непо

відо

млен

а

500 000,00 331,30 3 3

433

Літинська 

районна 

державна 

адміністраці

я

Рішення 12 сесії 7 скликання 

Літинської районної ради від 22 

березня 2017 року №204

"Про районну Програму 

розвитку малого і 

середнього 

підприємництва 

Літинського району на 

2017-2018 роки"

часткове відшкодування 

відсоткових ставок за 

кредитами залученими 

суб'єктами малого і 

середнього 

підприємництва та 

реалізацію проектів

часткове 

відшкодування 

відсоткових 

ставок за 

кредитами

Прог

рама 

ДД

район

ний 

бюдже

т

Вінниц

ька 

область

01.01.2017 31.12.2018 40 000,00

434

Лиманська 

районна 

рада

Рішення від 25.05.2016 року  №91-

VII Лиманської районної ради 

"Програма розвитку 

малого і середнього 

підприємництва в 

Лиманському районі 

Одеської області на 

2016-2018 роки"

реалізація на районному 

рівні державної політики 

розвитку малого і 

середнього 

підприємництва 

Створення 

сприятливих умов 

для розвитку малого 

і середнього 

підприємництва 

Лиманського 

району,розвитку 

пріоритетних галузей 

економіки,забезпече

ння зайнятості 

населення шляхом 

заохочення суб"ектів 

господарювання до 

розвитку їх 

діяльності та 

підтримки        

підприємни        

цької   ініціативи 

громадян

Фінансування 

заходів Програми 

здійснюється за 

рахунок 

коштів,виділених 

в установленому 

порядку з 

районного 

бюджету 

Прог

рама 

ДД

Місце

вий 

бюдже

т

Одеськ

а 

область

01.01.2016 01.01.2018 невизначе

не коло 

суб'єктів 

господарю

вання 

Непо

відо

млен

а

120000 2016-2018 581 660,00 ФОП (6осіб -192.66 тис грн.Сільськогос

подарський 

обслуговуюч

ий 

кооператив 

"Ветерани 

АТО 

Лиманщини" 

190тис.грн; 

ФГ"Еко 

Калина"-

199,0 

тис.грн
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435

Управління 

соціального 

захисту 

населення 

Середино-

Будської 

РДА

Закон України"Про автомобільний 

транспорт",Закон України "Про 

залізничний транспорт" Бюджетний 

кодекс України, постановив КМУ 

від 17.03.93 №354 "про безплатний 

проїзд пенсіонерів на транспорті 

загального користування  постанова 

КМУ від 16.08.94 №555"Про 

поширення  чинності постанови 

КМУ  України  від 17 травня 1993 

р.№354" рішення тринадцятої сесії 

сьомого скликання  Середно-

Будської районної ради від 

23.12.2016

"Районна програма 

здійснення 

компенсаційних виплат 

за пільговий проїзд 

окремих категорій 

громадян 

автомобільним 

транспортом на 

автобусних маршрутах 

загального 

користування у 

міжміському,внутрішнь

ообласному 

,міжобласному,примісь

комусполученні  на 

2016-2017 роки " 

включає індивідуальні 

заходи 

розвиток 

транспортного 

сполучення 

району,підприємницт

ва.

Прог

рама 

ДД

Район

ний 

бюдже

т

Сумськ

а 

область

23.12.2016 31.12.2017 транспорт Пові

домл

ена

254 830,00 279 656,00

436

Управління 

соціального 

захисту 

населення 

Середино-

Будської 

РДА

Закон України"Про автомобільний 

транспорт",Закон України "Про 

залізничний транспорт" Бюджетний 

кодекс України, постановив КМУ 

від 17.03.93 №354 "про безплатний 

проїзд пенсіонерів на транспорті 

загального користування  постанова 

КМУ від 16.08.94 №555"Про 

поширення  чинності постанови 

КМУ  України  від 17 травня 1993 

р.№354" рішення тринадцятої сесії 

сьомого скликання  Середно-

Будської районної ради від 

23.12.2016

Вжиття заходів щодо 

відшкодування 

перевезення пільгових 

категорій населення 

автомобільним 

транспортом загального 

користування з 1 січня 

2017 року 

реалізація прав громадян 

на пільговий проїзд в 

автомобільному 

транспорті 

компенсація за 

перевезення 

пільгових 

категорій 

громадян 

автомобільним 

транспортом 

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Район

ний 

бюдже

т

Сумськ

а 

область

23.12.2016 31.12.2017 транспорт Непо

відо

млен

а

105 262,00 106 880,89 ПП"Во

йтевенк

о 

Михайл

о 

Іванови

ч" 

437

Управління 

соціального 

захисту 

населення 

Середино-

Будської 

РДА

Закон України"Про автомобільний 

транспорт",Закон України "Про 

залізничний транспорт" Бюджетний 

кодекс України, постановив КМУ 

від 17.03.93 №354 "про безплатний 

проїзд пенсіонерів на транспорті 

загального користування  постанова 

КМУ від 16.08.94 №555"Про 

поширення  чинності постанови 

КМУ  України  від 17 травня 1993 

р.№354" рішення тринадцятої сесії 

сьомого скликання  Середно-

Будської районної ради від 

23.12.2016

Вжиття заходів щодо 

відшкодування 

перевезення пільгових 

категорій населення 

автомобільним 

транспортом загального 

користування з 1 січня 

2017 року 

реалізація прав громадян 

на пільговий проїзд в 

залізничному транспорті 

компенсація за 

перевезення 

пільгових 

категорій 

громадян та 

залізничним 

транспортом

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Район

ний 

бюдже

т

Сумськ

а 

область

23.12.2016 31.12.2017 транспорт Непо

відо

млен

а

149 568,00 172 775,11 Вироб

ничий 

підроз

діл 

Конот

опсько

ї 

дирекц

ії 

залізни

чних 

переве

зень 

регіон

альної 

філії 

"Півде

нно-

Західн

а  

залізни

ця"Пуб

лічног

о 

акціон

ерного 

товари

ства"У

країнс

ька 

залізни

ця"
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438

Управління 

соціального 

захисту 

населення 

Середино-

Будської 

РДА

Закон України "Про телекомунікації 

"Бюджетний кодекс 

України,рішення п'ятнадцятої сесії 

сьомого скликання Середино-

Будської районної ради від 

10.03.2017

Районна програма 

соціального захисту 

населення на 2017-2021 

роки

надання пільг окремим 

категоріям громадян з 

послуг зв'язку

розвиток 

телекомунікаційних 

послуг

відшкодування 

коштів за 

надання пільги 

окремим 

категоріям 

громадян з 

послуг зв'язку

Прог

рама 

ДД

Район

ний 

бюдже

т

Сумськ

а 

область

10.03.2017 31.12.2021 зв'язок Непо

відо

млен

а

63 482,28 92 156,71 Сумсь

ка 

філія 

Публіч

ного 

акціон

ерного 

товари

ства"У

кртеле

ком"пу

блічне 

акціон

ерне 

товари

ство

439

Департамен

т культури 

Харківської 

міської ради

1)рішення 9 сесії Харківської 

міської ради 7 скликання від 

26.10.2016 №416/16"Про 

затвердження Комплексної міської 

програми розвитку культури в 

м.Харкові на 2017-2021 роки" зі 

змінами внесеними:-рішенням 14 

сесії Харківської міської ради 7 

скликання від 20.09.2017 

№765/17"Про внесення змін до 

Комплексної міської програми 

розвитку культури в місті Харкові на 

2017-2021 роки";        -рішенням 17 

сесії Харківської міської ради 7 

скликання  від 20.12.2017 № 907/17" 

Про внесення змін до комплексної 

міської програми розвитку культури 

м.Харкові на 2017-2021 роки"       

2)Рішення 17 сесії Харківської 

міської ради 7 скликання від 

20.12.2017 №909/17"Про 

затвердження кошторису на 

виконання Комплексної міської 

програми розвитку культури в 

м.Харкові на 2017-2021 роки за 

рахунок коштів бюджету міста 

Харкова на 2018 трік" зі змінами 

внесеними: _рішенням 18 сесії 

Харківської міської ради 7 

скликання від 21.02.2018 №1014/18 

"Про внесення змін кошторису на 

виконання Комплексної міської 

Фінансова підтримка 

комунального 

підприємства"Меморіал

ьний парк"Дробицький 

Яр",комунального 

підприємства 

"Центральний парк 

культури та відпочинок 

ім.Горького 

комунального 

підприємства"Об'єднан

ня парків культури та 

відпочинку м.Харкова" 

в рамках Комплексної 

міської програми 

розвитку культури в 

місті Харкові на 2017-

2021 роки 

підтримка та збереження 

національної культурної 

спадщини

Впорядкування й 

облаштування місць 

поховання жертв 

нацизму,що 

перемогу,у другій 

світовій війні з 

метою виховання 

шанобливого 

ставлення до 

принципів 

загальнолюдської 

моралі,національних 

історичних і 

культурних 

цінностей 

українського народу 

,підтримка й 

збереження 

національної 

культурної спадщини 

шляхом створення 

сприятливих умов 

для всебічної 

організації вільного 

часу,активного 

відпочинку і 

розваг,задоволення 

культурних потреб 

громадян,створених 

умов для розвитку 

художньої і технічної 

творчості 

Поточні та 

капітальні 

трансферти 

підприємствам(ус

тановам,організа

ціям)

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Місце

вий 

бюдже

т

Харківс

ька 

область

01.01.2018 31.12.2018 культура і 

мистецтво

Непо

відо

млен

а

179 594,23 115 570 050,00 1 2

440

Управління 

комунальної 

власності та 

архітектури 

виконавчого 

комітету 

Мукачівсько

ї міської 

ради

Закон України"Про місцеве 

самоврядування в 

Україні";Податковий  кодекс 

України;Бюджетний  кодекс 

України

Про встановлення 

розміру ставок 

земельного податку на 

2017 рік

Сприяння окремим видам 

господарської діяльності 

Забезпечення вимог  

Податкового кодексу 

України,спрямовани

х на поповнення 

дохідної частини 

міського бюджету Зменшення ставки податку ,податкової пільги

Прог

рама 

ДД

Місце

вий 

бюдже

т

Закарпа

тська 

область

01.01.2017 31.12.2017 Непо

відо

млен

а

46 079,00 3 443,08
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441

Управління 

комунальної 

власності та 

архітектури 

виконавчого 

комітету 

Мукачівсько

ї міської 

ради

Закон України"Про місцеве 

самоврядування в 

Україні";Податковий  кодекс 

України;Бюджетний  кодекс 

України

Про встановлення пільг 

щодо сплати 

земельного податку на 

2017 рік

Сприяння окремим видам 

господарської діяльності 

Забезпечення вимог  

Податкового кодексу 

України,спрямовани

х на поповнення 

дохідної частини 

міського бюджету 

Зменшення ставки податку ,податкової пільги

Прог

рама 

ДД

Місце

вий 

бюдже

т

Закарпа

тська 

область

01.01.2017 31.12.2017

442

Управління 

економічног

о розвитку 

та 

інфраструкт

ури 

райдержадмі

ністрації

Рішення сесії районної ради від 

17.11.2016 року №171-10/2016

Програма підтримки 

малого та середнього 

підприємництва в 

Богородчанському 

районі на 2017-2018

Підтримка суб'єктів 

господарювання для 

виробництва товарів чи 

впровадження окремих 

видів діяльності

Надання 

пільгових 

кредитів 

суб'єктам малого 

та середнього  

підприємництва

Прог

рама 

ДД

Місце

вий 

бюдже

т

Івано-

Франкі

вська 

область

січень01.201

7

грудень 2018 Непо

відо

млен

а

443

Управління 

економічног

о розвитку 

та 

інфраструкт

ури 

райдержадмі

ністрації

Рішення сесії районної ради від 

17.11.2016 року №146-9/2016

Про районну цільову 

програму підтримки 

індивідуального 

житлового будівництва 

на селі та поліпшення 

житлово-комунальних 

умовах сільського 

населення "Власний 

дім" на 2017-2020 роки"

Підтримка 

індивідуального 

житлового будівництва на 

селі

Надання 

пільгових 

довгострокових 

кредитів 

індивідуальним 

сільським 

забудовникам

Прог

рама 

ДД

Місце

вий 

бюдже

т

Івано-

Франкі

вська 

область

січень01.201

7

грудень 2018 Непо

відо

млен

а

228 000,00 25 000,00 2

444

Управління 

економічног

о розвитку 

та 

інфраструкт

ури 

райдержадмі

ністрації

Рішення сесії районної ради від 

06.09.2012 року №309-15/2012

Про районну цільову 

соціально-економічну 

програму будівництва 

(придбання)доступного 

житла на 2012-2017 

роки

Державна підтримка 

будівництва 

(придбання)доступного 

житла 

надання 

пільгових 

довгострокових 

кредитів 

індивідуальним 

забудовникам

Прог

рама 

ДД

Місце

вий 

бюдже

т

Івано-

Франкі

вська 

область

з січня 2012 грудень 2017 будівницт

во

Непо

відо

млен

а

80 000,00

445

Соколівська 

сільська 

рада 

Рішення сільської ради від 

29.12.2016 року №23Рішення від 

25.01.2017 №42 "Про внесення змін 

доо рішення Соколівської сільської 

ради від 29.12.2016 року №24 "Про 

сільський бюджет на 2017 рік 

":Рішення від 30.03.2017 № 184 "про 

внесення змін до рішення 

Соколівської сільської ради від 

29.12.2016 року №24 "про сільський 

бюджет на 2017 рік"; Рішення від 

25.05.2017 року №334 "Про 

внесення змін до рішення 

Соколівської сільської ради від 

29.12.2016року №24 "Про сільський 

бюджет на 2017 рік"; Рішення від 

09.11.2017 року №747 " Про 

внесення змін до рішення 

Соколівської сільської ради від 

29.ж12.2016 року №24"про 

сільський бюджет на 2017 рік"; 

Рішення від 11.12.2017 року №813 

"Про внесення змін до рішення 

Соколівської сільської ради від 

29.12.2016 року №24 "Про  

сільський бюджет на 2017 рік

Благоустрій території 

Соколівської сільської 

ради на 2017-2018 рік

забезпечення благоустрою 

території та санітарного 

стану

Поточні  

трансферти з 

сільського 

бюджету 

Прог

рама 

ДД

Сільсь

кий 

бюдже

т

Кіровог

радська 

область

Пові

домл

ена

273 000,00 Комунальне 

підприємств

о"Надія"
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446

Відділ 

економіки 

виконавчого 

комітету  

Мукачівсько

ї міської 

ради

Закон України "Про місцеве 

самоврядування в 

Україні"Податковий кодекс 

України,Бюджетний кодекс України

Про встановлення 

розміру ставок податку 

на нерухоме 

майно.відмінне від 

земельної ділянки на 

території м.Мукачево 

на 2017 рік

Сприяння окремим видам 

господарської діяльності 

Забезпечення вимог 

Податкового кодексу 

України,спрямовани

х на поповнення 

дохідної частини 

міського бюджету 

Зменшення 

ставки 

податку,податков

ої пільги

Прог

рама 

ДД

Міськ

ий 

бюдже

т

Закарпа

тська 

область

01.01.2017 31.12.2017 45 000 000,00 24 500 000,00

447

Управлін-ня 

праці та 

соціального 

захисту 

населення 

Краматорсь

кої міської 

ради

Стаття 34 Закону України "Про 

місцеве самоврядування",

Програма соціального захисту 

населення на 2015- 2017 ія>ки 

(додаток до рішення міської ради від 

24.ї2.2014 р. №44/УІ-ЗІ0),

Програма економічного іа 

соціального розвитку міста 

Краматорська на 2017 рік, 

затверджена рішенням 

Краматорської міської ради від 

23.12.2016 р. Л&2/У11-52

Інші видатки на 

соціальний захист:

- надання пільг 

інвалідам по зору 1 та 2 

групи на послуги 

Укртелекому 

(звільнення від 

абонплати)

Сошальний захист 

інвалідів 1 та 2 групи

Безготівкове 

перерахування 

витрат за надані 

пільги особам з 

інвалідністю

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Місце

вий 

бюдже

т

Донець

ка 

область

01.01.2017 31.12.2017 Непо

відо

млен

а

75 374,00 70 314,89 ПАТ"

Укрте

леком"

448

Управління 

праці та 

соціального 

захисту 

населення 

Краматорсь

кої міської 

ради

Стаття 34 Закону України "Про 

місцеве самоврядування", Програми 

економічного та соціального 

розвитку міста Краматорська на 

2017 рік, затверджена рішенням 

Краматорської міської ради від 

23.12.2016 р. №2/УН-52,

Рішення Краматорської міської ради 

від 23.12.2016 №17ЛШ

Надання фінансової 

підтримки громадським 

організаціям інвалідів і 

ветеранів, діяльність 

яких мас соціальну 

спрямованість

Фінансова допомога 

громадським організаціям 

інвалідів і ветеранів для 

захисту інтересів осіб з 

інвалідністю та ветеранів, 

інтеграції осіб з 

інвалідністю 

Безготівкове 

перерахування 

грошової 

допомоги на 

казначейські 

рахунки 

організацій

Прог

рама 

ДД

Місце

вий 

бюдже

т

Донець

ка 

область

01.01.2017 31.12.2017 Непо

відо

млен

а

255 000,00 255 000,00 5

449

Управління 

праці та 

соціального 

захисту 

населення 

Краматорсь

кої міської 

ради

Постанова КМУ від 21.06.2017 'Про 

затвердження порядку організації 

соціальної та професійної адаптації 

учасників АТО. Порядок 

використання коштів передбачених 

у держбюджеті для здійснення 

заходів із соціальної та професійної 

адаптації учасників АТО", 

затвердженого постановою КМУ від 

31.03.2015 №179 Постанова КМУ № 

200 від 31.03.20)5 (зі змінами) "Про 

затвердження Порядку 

використання коштів, передбачених 

у державному бюджеті на 

забезпечення постраждалих 

учасників Революції Гідності та 

учасників антитерористичної 

операції 

заходи із психологічної 

реабілітації, соціальної 

та професійної 

адаптації учасників 

антитерористичної 

операції та 

забезпечення 

постраждалих учасників 

антитерористичної 

операції санаторно- 

курортним лікуванням

Професійна адаптація 

учасників 

антитерористичної 

операції

Безготівкове 

перерахування 

навчальним 

закладам 

(автошколам) 

компенсації 

вартості 

навчання 

учасників АТО

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Держа

вний 

бюдже

т

Донець

ка 

область

01.01.2017 31.12.2017 Пові

домл

ена

114 474,00 114 474,00 3
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450

Управління 

праці та 

соціального 

захисту 

населення 

Краматорсь

кої міської 

ради

Постанова КМУ від 21.06.2017 'Про 

затвердження порядку організації 

соціальної та професійної адаптації 

учасників АТО. Порядок 

використання коштів передбачених 

у держбюджеті для здійснення 

заходів із соціальної та професійної 

адаптації учасників АТО", 

затвердженого постановою КМУ від 

31.03.2015 №179 Постанова КМУ № 

200 від 31.03.20)5 (зі змінами) "Про 

затвердження Порядку 

використання коштів, передбачених 

у державному бюджеті на 

забезпечення постраждалих 

учасників Революції Гідності та 

учасників антитерористичної 

операції 

заходи із психологічної 

реабілітації, соціальної 

та професійної 

адаптації учасників 

антитерористичної 

операції та 

забезпечення 

постраждалих учасників 

антитерористичної 

операції санаторно- 

курортним лікуванням

Психологічна, соціальна 

реабілітація учасників 

антитерористичної 

операції, забезпечення 

учасників 

антитерористичної 

операції 

Безготівкове 

перерахування 

санаторним 

закладам 

компенсації 

вартості путівок

Прог

рама 

ДД

Держа

вний 

бюдже

т

вся 

територ

ія 

Україн

и

01.01.2017 31.12.2017 Непо

відо

млен

а

69 300,00 69 300,00 7

451

Управління 

праці та 

соціального 

захисту 

населення 

Краматорсь

кої міської 

ради

Постанова Кабінету Міністрів 

України від 23 листопада 2016 р. 

№854 "Деякі питання санаторно-

курортного лікування та відпочинку 

громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської 

катастрофи”,

Порядок надання щорічної грошової 

допомоги для компенсації вартості 

путівок санаторно- курортним 

закладам та закладам відпочинку, 

здійснення доплат за рахунок деяких 

коштів,  грошової компенсації 

громадянам, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської 

катастрофи. затверджений 

постановок» Кабінету Міністрів 

України від 23 листопада 20! 6 р. >6 

854,

Стаття 20 Закону України "Про

Заходи із соціальної, 

трудової та професійної 

реабілітації учасників 

Чорнобильської 

катастрофи

Забезпечення соціального 

захисту громадян, які 

постраждали внаслідок 

Чорнобильської 

катастрофи

Безготівкове 

перерахування 

санаторним 

закладам 

компенсації 

вартості путівок

Прог

рама 

ДД

Держа

вний 

бюдже

т

вся 

територ

ія 

Україн

и

01.01.2017 31.12.2017 Непо

відо

млен

а

125 820,00 125 810,64 9

452

Управління 

праці та 

соціального 

захисту 

населення 

Краматорсь

кої міської 

ради

Постанова Кабінету Міністрів 

України від 22 лютого 2006 р. 187 

"Про затвердження Порядку 

забезпечення санаторно-курортними 

путівками деяких категорій 

громадян структурними 

підрозділами з питань соціального 

захисту населення районних, 

районних у мм. Києві та Севастополі 

держадміністрацій, виконавчим

Заходи із соціальної, 

трудової та професійної 

реабілітації інвалідів

Забезпечення ефективної 

державної соціальної 

підтримки найбільш 

вразливих категорій 

населення

Надання 

грошової 

допомоги закладу 

лікування для 

компенсації 

вартості путівок

Прог

рама 

ДД

Держа

вний 

бюдже

т

вся 

територ

ія 

Україн

и

01.01.2017 31.12.2017 Непо

відо

млен

а

1 463 469,00 1 452 702,39 15

453

Управління 

праці та 

соціального 

захисту 

населення 

Краматорсь

кої міської 

ради

Постанова Кабінету Міністрів 

України від 28.10.2004 року1445 

"Про затвердження порядку 

проведення безоплатного поховання 

померлих (загиблих) осіб, які мають 

особливі заслуги та особливі трудові 

заслуги перед Батьківщиною, 

учасників бойових дій і інвалідів 

війни.

Рішення Виконавчого комітету 

Краматорської міської ради від 

03.12.2014р. №621 "Про 

встановлення тарифів на ритуальні 

послуги, шо надаються 

підприємством СКП 

Видатки на поховання 

учасників бойових дій 

та інвалідів 

Забезпечення поховання 

померлих учасників 

бойових дій та інвалідів 

війни

Безготівкове 

перерахування 

витрат на 

поховання 

ритуальному 

підприємству

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Облас

ний 

бюдже

т

Донець

ка 

область

01.01.2017 31.12.2017 Непо

відо

млен

а

231 988,00 105 220,00 1 

Спеціа

лізова

не 

ритуал

ьне 

підпри

ємство 

"Ритуа

льна 

служба

"
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454

Управління 

праці та 

соціального 

захисту 

населення 

Краматорсь

кої міської 

ради

Стаття 20 Закону України "Про 

статус і соціальний захист громадян, 

які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи"

Пільгове медичне 

обслуговування осіб, які 

постраждали внаслідок 

Чорнобильської 

катастрофи

Забезпечення державних 

гарантій соціального 

захисту громадян, які 

постраждали внаслідок 

Чорнобильської 

катастроф

Безготівкове 

перерахування 

лікувальним 

закладам витрат 

на медичне 

обслуговування 

осіб, які 

постраждали 

внаслідок 

Чорнобильської 

катастрофи

Прог

рама 

ДД

Облас

ний 

бюдже

т

Донець

ка 

область

01.01.2017 31.12.2017 Непо

відо

млен

а

85 839,00 85 839,00 3

455

Управління 

праці та 

соціального 

захисту 

населення 

Краматорсь

кої міської 

ради

Стаття 34 Закону України "Про 

місцеве самоврядування",

Програма соціального захисту 

населення на 2015- 2017 роки 

(додаток до рішення міської Рада від 

24. і2.2014 р. Лїї44/УЇ-310,

Інші видатки: підписка 

на періодичне видання 

"Краматорська правда” 

пільговій категорії 

громадян

Соціальний захист 

пільгової категорії 

громадян

Доставка 

періодичного 

видання за 

місцем реєстрації 

громадян

Прог

рама 

ДД

Місце

вий 

бюдже

т

Донець

ка 

область

01.01.2017 31.12.2017 Непо

відо

млен

а

73 606,94 73 001,18 1 

Укрпо

шта

456

Управління 

праці та 

соціального 

захисту 

населення 

Краматорсь

кої міської 

ради

Закон України "Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального 

захисту"стаття 12,13,(4,15, Закон 

України "Про жертви нацистських 

переслідувань"стаття 6, Закон 

України "Про статус ветеранів 

військової служби, ветеранів органів 

внутрішніх справ, ветеранів 

Національної поліції і деяких інших 

осіб та їх соціальний захист стаття 6. 

Закон України "Про соціальний і 

правовий захист 

військовослужбовців та членів їх 

стаття 12 Закон України ”Про статус 

і соціальний захист"

Надання пільг окремим 

категоріям громадян з 

послуг зв'язку

Забезпечення пільг 

окремим категоріям 

громадян послуг зв'язку

Безготівкове 

перерахування 

витрат за надані 

пільги окремим 

категоріям 

громадян

Прог

рама 

ДД

Місце

вий 

бюдже

т

Донець

ка 

область

01.01.2017 31.12.2017 Непо

відо

млен

а

168 000,00 167 065,26 1 ПАТ 

"Укрте

леком"

457

Управління 

праці та 

соціального 

захисту 

населення 

Краматорсь

кої міської 

ради

Закон України "Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального 

захисту"стаття 12,13.

Надання пільг окремим 

категоріям громадян на 

санаторно-курортне 

лікувати

Забезпечення пільг 

окремих категоріям 

громадян з послуг 

санаторно-курортного 

лікування

Безготівкове 

перерахування 

санаторним 

закладам 

компенсації 

вартості путівок

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Держа

вний 

бюдже

т

Донець

ка 

область

01.01.2017 31.12.2017 Непо

відо

млен

а

150 000,00 56 000,00 1 

ДП"С

КРЦ" 

Слов'я

нський 

курот 

ЗАТ 

ЛОЗП

У 

"Укрп

рофзд

оровни

ця" 
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458

Управління 

праці та 

соціального 

захисту 

населення 

Краматорсь

кої міської 

ради

Постанова Кабінету Міністрів 

України від 17.05.1993 № 354 “Про 

безплатний проїзд пенсіонерів на 

транспорті загального 

користування”.Закон України “Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального статусу”ст. 12,13,Закон 

України “Про статус і соціальний 

захист громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської 

катастрофи” ст.20,21,30,3акон 

України “Про статус ветеранів 

військової служби, ветеранів органів 

внутрішніх справ, ветеранів 

Національної поліції і деяких інших 

осіб та їх соціальний захист*’ст.6, 

Закон України “Про соціальний і 

правовий захист 

військовослужбовців та членів їх 

сімей" ст. 14, Закон України "Про 

реабілітацію жертв політичних 

репресій на Україні" ст.6,Закон 

України "Про основи соціальної 

захищеності інвалідів в України Ст. 

38-1, Закон

Компенсаційні виплата 

на пільговий проїзд 

автомобільним 

транспортом окремих 

категорій громадян, 

компенсаційні виплати 

виплати на пільговий 

проїзд окремих 

категорій громадян на 

залізничному 

транспорті, 

компенсаційні виплати 

на пільговий - проїзд 

електротранспортом 

окремих категорій 

громадян

Забезпечення надання 

пільг окремим категоріям 

громадян з проїзду

Надання 

грошової 

допомоги 

підприємствам 

автомобільного, 

залізничного 

транспорту та 

електротранспор

ту для 

компенсації 

вартості проїзду 

окремих 

категорії! 

громадян через 

безготівкове 

перерахування 

відповідної суми 

коштів

Прог

рама 

ДД

Міськ

ий 

бюдже

т

Донець

ка 

область

01.01.2017 31.12.2017 Непо

відо

млен

а

31 711 500,00 31 711 500,00 ПАТ"

Крама

торськ

е 

автотр

анспор

тне  

підпри

ємство 

11410" 

ТОВ"

ЮМВ

ОСА",

КП 

"Крам

аторсь

ке 

трамва

йно-

тролей

бусне 

управл

іння. 

Регіон

альна 

філія 

"Доне

цька  

Укрзал

ізниця

"

459

Знам'янська 

районна 

державна 

адміністраці

я

рішення сесії Знам'янської районної 

ради від 27 січня 2015 року №694 

"Про затвердження Програми 

підтримки комунального 

підприємства - редакції Знам'янської 

районної газети "Сільське життя" на 

2015-2020 роки"

Програма підтримки 

комунального 

підприємства - редакції 

Знам'янської районної 

газети "Сільське життя" 

на 2015-2020 роки

фінансова підтримка 

комунального 

підприємства редакції 

Знам'янської районної 

газети "Сільське життя" 

для забезпечення 

інформування громадян 

щодо діяльності органів 

влади через сприяння 

діяльності друкованих 

засобів масової 

інформації

субсидія Індив

ідуал

ьна 

ДД

Місце

вий 

бюдже

т

Кіровог

радська 

область

27.01.2015 31.12.2017 Пові

домл

ена

422 000,00 99 000,00 КП  редакція 

Знам'янської 

районної 

газети 

"Сільське 

життя" 

460

Знам'янська 

районна 

державна 

адміністраці

я

рішення сесії Знам'янської районної 

ради від 13 червня 2017 року №262 

"Про затвердження Програми 

розвитку КП Знам'янської районної 

ради по господарському 

забезпеченню на 2017-2020"

Програм розвитку КП 

Знам'янської районної 

ради по господарському 

забезпеченню на 2017-

2020

забезпечення ефективної 

та стабільної роботи 

підприємства

збільшення 

державної частки 

в статутному 

капіталі суб'єкту 

господарювання

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Район

ний 

бюдже

т

Кіровог

радська 

область

13.06.2017 Пові

домл

ена

100 000,00 99 220,00  КП 

Знам'янської 

районної 

ради по 

господарськ

ому 

забезпеченн

ю

461

Знам'янська 

районна 

державна 

адміністраці

я

рішення сесії Знам'янської районної 

ради від 25 грудня 2015 року №44 

"Про затвердження Програми 

розвитку малого і середнього 

підприємництва у Знам'янському 

районі на 2016-2018 роки"

Районна програма 

розвитку малого і 

середнього 

підприємництва у 

Знам'янському районі 

на 2016-2018 роки

надання фінансової 

допомоги суб'єктам 

підприємницької 

діяльності для 

впровадження 

інвестиційних бізнес-

проектів за 

пріоритетними 

напрямками розвитку (на 

конкурсній основі)

кредит на 

пільгових умовах

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Район

ний 

бюдже

т

Кіровог

радська 

область

25.12.2015 Пові

домл

ена

21 000,00 допомога не 

надавалась у 

зв'язку з 

відсутністю 

звернень
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462

Департамен

т освіти 

Харківської 

міської ради

1) Рішення 16 сесії Харківської 

міської ради 7 скликання від 

08.11.2017 № 826/17 "Про 

затвердження Комплексної 

програми розвитку освіти м.Харкова 

на 2018-2022 роки"; 2) Рішення 17 

сесії Харківської міської ради 7 

скликання від 20.12.2017 №906/17 

"Про затвердження кошторису 

витрат на виконання Комплексної 

програми розвитку освіти м.Харкова 

на 2018-2020 роки за рахунок 

коштів бюджету м. Харкова на 2018 

рік

Комплексна програма 

розвитку освіти 

м.Харкова на 2018-2022 

роки

фінансова підтримка 

комунального 

підприємства та 

комунальної організації  з 

метою організації 

харчування контингенту 

закладів освіти м. 

Харкова

Поточні та 

капітальні 

трансферти 

підприємствам 

(установам, 

організаціям)

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Місце

вий 

бюдже

т

Харківс

ька 

область

01.01.2018 31.12.2018 освіта Непо

відо

млен

а

2 604 815,00 178 100,00 1

463

Управління 

праці та 

соціального 

захисту 

населення 

Літинської 

райдержадмі

ністрації

Рішення 13 сесії 7 скликання 

Літинської районної ради від 22 

березня 2017 року №220

"Про районну програму 

відшкодованих коштів 

за пільговий проїзд 

окремих категорій 

громадян 

автомобільним 

транспортом на 

приміських маршрутах 

Літинського району на 

2017 рік"

Відшкодування 

компенсаційних виплат 

перевізникам, які 

здійснюють пільгові 

перевезення окремих 

категорій громадян 

автомобільним 

транспортом на 

приміських маршрутах 

загального користування

відшкодування 

коштів за 

пільговий проїзд

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Місце

вий 

бюдже

т

Вінниц

ька 

область

22.03.2017 31.12.2017 транспорт Непо

відо

млен

а

500 000,00 331 300,00 3 3

465

Департамен

т 

економічног

о розвитку і 

торгівлі 

облдержадм

іністрації 

(голов-ний 

розпорядник 

коштів 

обласного 

бюджету по 

Регіо-

нальній 

програмі 

розвитку 

малого і 

середнього 

під-

приємництв

а у 

Кіровоградс

ькій області 

на 2016-

2018 роки 

(рішен-ня 

обласної 

ради від 

23.12.2016 

року №198 

"Про 

обласний 

Рішення Кіровоградської обласної 

ради від 23.12.2016 року 

№198 "Про обласний бюджет на 

2017 рік" (із змінами). 

Код програмної класифікації 

видатків та кредитування місцевих 

бюджетів 7317450: Сприяння 

розвитку малого і середнього 

підприємництва (у сумі 850 тис. 

грн.)

Регіональна програма 

розвитку малого і 

середнього 

підприємництва у 

Кіровоград-ській 

області на 

2016-2018 роки, 

затверджена

рішенням обласної ради 

від 

25.03.2016 року №42

Стимулювання розвитку 

підприєм-ницької 

діяльності, розвитку 

регіону через ство-рення 

робо-чих місць, 

збільшення обсягів 

виробництва товарів, 

робіт, послуг та 

надходжень до бюджетів 

усіх рівнів).

Надання 

суб’єктам малого 

і середнього 

підприєм-ництва 

на реалізацію 

бізнес-про-ектів, 

відіб-раних на 

конкурсних 

засадах:

кредитів на 

пільгових 

умовах; 

зменшення 

фінансових 

зобов’язань 

перед бан-

ківськими  

установами

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Облас

ний 

бюдже

т

Кіровог

радська 

область

25.03.2016 31.12.2018 Пові

домл

ена

2017 рік всього: 

1630000, у т.ч.: 

850000 - кошти 

обласного 

бюджету; 

780000 – кошти 

місцевих бюджетів 

(співфінансування) 

Всього – 900000, 

у т.ч.:

800000 - кошти 

обласного 

бюджету; 100000 

– кошти 

місцевих 

бюджетів 

(співфінансу-

вання) 

3

(2017 рік)

466

Жмеринська 

районна  

рада 

Рішення сесій Жмеринської 

районної ради  від 19.12.2017р.

Програма підтримки 

Жмеринської 

міськрайонної редакції 

ефірного радіомовлення  

"Обрій" "На пульсі 

Жмеринщини" на 2018 

рік

Створення належних умов 

для забезпечення 

оперативного 

інформування  

радіослухачів про 

суспільно - політичні та 

інші події

Надання субсидій Індив

ідуал

ьна 

ДД

Місце

вий 

бюдже

т

Вінниц

ька 

область

01.01.2018 31.12.2018 Засоби 

масової 

інформації

95 000,00 47 520,00 Редакція 

радіомовлен

ня "Обрій"
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467

Жмеринська 

районна  

рада 

Рішення сесій Жмеринської 

районної ради від 19.12.2017р.,від 

23.01.2018р., від 14.04.2018р.

Програма підтримки 

засновником 

комунального 

підприємства "Редакція 

Жмеринської 

міжрайонної газети 

"Жмеринський 

меридіан" на 2018 рік

Забезпечення 

конституційних прав і 

свобод у контексті 

розбудови відкритого 

інформаційного 

суспільства

Надання субсидій Індив

ідуал

ьна 

ДД

Місце

вий 

бюдже

т

Вінниц

ька 

область

01.01.2018 31.12.2018 Засоби 

масової 

інформації

208 000,00 72 000,00 Редакція 

газети 

"Жмеринськ

ий 

меридіан"

468

Жмеринська 

районна 

державна 

адміністраці

я 

Рішення сесій Жмеринської 

районної ради від 08.02.2018р.

Комплексна програма 

розвитку культури та 

духовного відродження 

на період до 2022 року

Створення економічних  

та організаційних умов 

для подальшого розвитку  

у сфері культури

Надання субсидій Індив

ідуал

ьна 

ДД

Місце

вий 

бюдже

т

Вінниц

ька 

область

01.01.2018 31.12.2022 Культура 70 000,00 70 000,00 Районний 

відділ 

культури

469

Кальниболо

тська 

сільська 

рада

а) рішення сільської ради №167 від 

20.12.2016 р. б) рішення сільської 

ради №207 від 17.02.2017

фінансова підтримка КП 

"Добробуд"

поточні та 

капітальні 

трансферти

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Сільсь

кий 

бюдже

т

Кіровог

радська 

область

комунальн

е 

господарс

тво

426000                                     

500000

615 129,00 а КП 

"Добробуд"

470

Управління 

ЖКГ 

Слов'янської 

міської ради

рішення Слов'янської міської ради Програма соціально-

економічного розвитку 

території слов'янської 

міської ради на 2017 рік 

(розділи 3.5, 5.1, 5.2)

створення сприятливих 

умов життєдіяльності 

мешканців міста

інше (виконання 

статутної 

діяльності)

Прог

рама 

ДД

Місце

вий 

бюдже

т

Донець

ка 

область

15.02.2017 31.12.2017 Непо

відо

млен

а

26 693 400,00 26 693 400,0 1 1 12

471

Управління 

інфраструкт

ури МОДА

Рішення Миколаївської обласної 

ради від 27.04.17 №21 та від 

12.10.17 №28 "Про внесення змін до 

обласного бюджету Миколаївської 

області на 2017 рік"

5117470 Програма 

розвитку КП 

"Миколаївський 

міжнародний аеропорт" 

Миколаївської обласної 

ради

Обсяг видатків на внески 

до статутного капіталу КП 

"ММА" Миколаївської 

обласної ради

збільшення 

державної частки 

статутного 

капіталу 

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Облас

ний 

бюдже

т

Микола

ївська 

область

01.01.2017 31.12.2020 88021582,00 88 021 582,00 КП 

"Ми

колаї

вськ

ий 

міжн

арод

ний 

аеро

порт

" 

Мик

олаїв

ської 

обла

сної 

ради

472

Департаме

нт розвитку 

базових 

галузей 

промислов

ості 

Донецької 

облдержад

міністрації

Розпорядження голови Донецької 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово-цивільної 

адміністрації від 22 грудня 2016 

року № 1171 «Про обласний бюджет 

на 2017 рік» (із змінами).

Програма економічного і 

соціального розвитку Донецької 

області на 2017 рік, затверджена 

розпорядженням голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово-цивільної 

адміністрації від 23 лютого 2017 

року № 172 (із змінами)

Інші заходи, пов’язані з 

економічною 

діяльністю.

Фінансова підтримка 

комунального 

підприємства 

"Донпостачкомплект"

Фінансова підтримка 

підприємств комунальної 

форми власності 

(спрямовується на виплату 

заробітної плати з 

нарахуваннями на неї та 

оплату оренди 

приміщення і 

комунальних платежів).

надання субсидій Індив

ідуал

ьна 

ДД

Облас

ний 

бюдже

т

Донець

ка 

область

01.01.2017 31.12.2017 надання 

послуг

852900 - на 2017 

рік

370 579,00 Комунальне 

підприємств

о 

"Донпостачк

омплект"
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473

Бахмацька 

райдержадмі

ністрація 

 Закон України «Про розвиток та 

державну підтримку малого і 

середнього підприємництва», 

розпорядження в. о. голови 

Бахмацької райдержадміністрації від 

29.11.2016 року № 805,  рішення 

восьмої сесії Бахмацької районної 

ради сьомого скликання від  

30.12.2016 року №6, договір про 

співробітництво між Бахмацькою 

райдержадміністрацією та 

Державною організацією 

«Регіональний фонд підтримки 

підприємництва по Чернігівській 

області»

Програма розвитку 

малого і середнього 

підприємництва 

Бахмацького району на 

2017-2020 роки

Спрощення доступу 

суб’єктів господарювання  

у сфері малого та 

середнього 

підприємництва до 

фінансово-кредитних 

ресурсів

Зменшення 

безробіття в районі 

та збільшення 

надходжень до 

бюджетів всіх рівнів

Надання 

пільгових 

кредитів через 

Державну 

організацію 

«Регіональний 

фонд підтримки 

підприємництва 

по Чернігівській 

області»

Прог

рама 

ДД

Район

ний 

бюдже

т

Чернігі

вська 

область

01.01.2017 31.12.2020 -

Пові

домл

ена

200 000,00 0,00

474

Бобровицьк

а 

райдержадмі

ністрація

Закон України «Про розвиток та 

державну підтримку малого і 

середнього підприємництва», 

рішення сьомої сесії Бобровицької 

районної ради сьомого скликання 

від15.12.2016 року №2-07. 

Програма  підтримки 

малого і середнього 

підприємництва в  

Бобровицькому  районі 

на 2017-2020 роки

Спрощення доступу 

суб’єктів господарювання  

у сфері малого та 

середнього 

підприємництва до 

фінансово-кредитних 

ресурсів

Зменшення 

безробіття в районі 

та збільшення 

надходжень до 

бюджетів всіх рівнів

Надання 

пільгових 

кредитів через 

Державну 

організацію 

«Регіональний 

фонд підтримки 

підприємництва 

по Чернігівській 

області»

Прог

рама 

ДД

Район

ний 

бюдже

т

Чернігі

вська 

область

01.01.2017 31.12.2020 -

Непо

відо

млен

а

124 000,00 0,0 0 0 0 0 -

475

Варвинська 

районна 

державна 

адміністраці

я

Закон України «Про розвиток та 

державну підтримку малого і 

середнього підприємництва в 

Україні»

Програма розвитку 

малого та середнього 

підприємництва 

Варвинського району на 

2017-2020 роки

Створення сприятливих 

умов для розвитку малого 

та середнього 

підприємництва, 

зростання його 

інвестиційної та 

інноваційної активності, 

підвищення рівня 

конкурентоспроможності 

в умовах євроінтеграції та 

збільшення внеску в 

соціально-економічний 

розвиток району 

Удосконалення 

системи надання 

адміністративних 

послуг

Надання кредитів 

на пільгових 

умовах

Прог

рама 

ДД

Місце

вий 

бюдже

т

Чернігі

вська 

область

01.01.2017 31.12.2020 -

Непо

відо

млен

а

116000,00 0 0 0 0 0 -

476Ічнянський район 

Закон України «Про розвиток та 

державну підтримку малого і 

середнього підприємництва», 

рішення районної ради від 

22.12.2016 р №0714/07 

Програма розвитку 

малого і середнього 

підприємництва 

Ічнянського району  на 

2017-2020 роки

Створення умов для 

динамічного розвитку 

малого і середнього підпр-

ва, створення нових 

робочих місць

Забезпечення 

підйому економіки 

району

Грошова

Прог

рама 

ДД

Місце

вий 

бюдже

т

Чернігі

вська 

область

01.01.2017 31.12.2020 -

Непо

відо

млен

а

40000,00 0 0 0 0 0 -

477

Козелецька 

райдержадмі

ністрація

Закон України «Про розвиток та 

державну підтримку малого і 

середнього підприємництва», 

рішення дев’ятої сесії сьомого 

скликання Козелецької районної 

ради від 30.12.2016 року № 3-09/VII

Районна Програма 

розвитку малого і 

середнього 

підприємництва на 2017 

- 2020 роки

Створення сприятливих 

умов для розвитку малого 

і середнього 

підприємництва

Підтримка малого і 

середнього 

підприємництва

Інші види не 

забороненої 

законодавством 

фінансової 

державної 

підтримки

Прог

рама 

ДД

Місце

вий 

бюдже

т

Чернігі

вська 

область

01.01.2017 31.12.2020 -

Непо

відо

млен

а

80000,00 0 0 0 0 0 -

478

Корюківська 

райдержадмі

ністрація

Рішення  одинадцятої сесії  сьомого 

скликання Корюківської районної 

ради від 22 грудня 2016 року № 5-

11/VII.

Програма  розвитку 

малого та середнього 

підприємництва 

Корюківського району 

на 2017-2020 роки

Cсприяння соціально-

економічному розвитку 

регіонів, рівень життя в 

яких є низьким або рівень 

безробіття є високим

Компенсація збитків 

суб’єктам 

господарювання 

району на 

організацію виїзної 

торгівлі

Компенсація 

збитків

Прог

рама 

ДД

Сільсь

кий 

бюдже

т

Чернігі

вська 

область

01.01.2017 31.12.2020
Роздрібна 

торгівля

Пові

домл

ена

140 800,00 140 800,00 0 0 0 0 -
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479

Корюківська 

райдержадмі

ністрація

Рішення   третьої сесії сьомого 

скликання Корюківської  районної  

ради від 24 грудня 2015 року №13-

3/VII «Про затвердження районної 

Програми «Розвиток фізичної 

культури та спорту на період до 

2020 року»

Програма «Розвиток 

фізичної культури та 

спорту на період до 

2020 року».

Сприяння соціально-

економічному розвитку 

регіонів, рівень життя в 

яких є низьким або рівень 

безробіття є високим

Придбання товарів у 

суб’єктів 

господарювання без 

конкурентних 

процедур 

відбору,надання 

фінансової 

підтримки 

Корюківської 

районної організації 

Всеукраїнського 

фізкультурно-

спортивного 

товариства «Колос».

Придбання 

товарів, 

утримання 

Корюківської 

районної 

організації 

Всеукраїнського 

фізкультурно-

спортивного 

товариства 

«Колос»

Прог

рама 

ДД

Район

ний 

бюдже

т

Чернігі

вська 

область

01.01.2016 31.12.2020

Роздрібна 

торгівля;  

Громадськ

а 

організаці

я

Пові

домл

ена

1 670 100,00 506 100,00 0 0 0 0 -

480

Корюківська 

райдержадмі

ністрація

Рішення  сесії районної ради від 22 

грудня 2016 року 6-11/VII районної   

Програми попередження дитячої  

безпритульності та бездоглядності,  

розвитку сімейних форм виховання 

дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування,  «Діти 

Корюківщини» на 2017-2021 роки».

Районна Програма 

подолання дитячої 

безпритульності та 

бездоглядності, 

розвитку сімейних 

форм виховання дітей-

сиріт,  дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування «Діти 

Корюківщини» на 2017-

2021 роки

Розв’язання соціальних  

та економічних проблем 

загальнонаціонального 

характеру

Придбання товарів у 

суб’єктів 

господарювання без 

конкурентних 

процедур відбору

Придбання 

товарів

Прог

рама 

ДД

Район

ний 

бюдже

т

Чернігі

вська 

область

01.01.2017 31.12.2020

Роздрібна 

торгівля, 

крім 

автомобіл

ьними 

засобами 

та 

Торгівля

Пові

домл

ена

260 000,00 260 000,00 0 0 0 0

481

Корюківська 

райдержадмі

ністрація

Рішення  третьої сесії сьомого 

скликання Корюківської районної 

ради від 24 грудня 2015 року №17-

3/VII «Про затвердження районної 

Програми Фінансова підтримка 

громадських організацій ветеранів, 

інвалідів та інших категорій 

населення» на період 2016-2019 

роки».

Районна Програма 

«Фінансова підтримка 

громадських 

організацій ветеранів, 

інвалідів та інших 

категорій населення» на 

період 2016-2019 

роки».

Розв’язання соціальних та 

економічних проблем 

загальнонаціонального 

характеру

Фінансова підтримка  

громадських 

організацій ветеранів 

війни і праці, 

інвалідів,воїнів – 

учасників АТО, 

воїнів-

інтернаціоналістів, 

ліквідаторів аварії на 

Чорнобильській АЕС 

та інших категорій 

населення району

Фінансова 

підтримка  

громадських 

організацій 

ветеранів війни і 

праці, 

інвалідів,воїнів – 

учасників АТО, 

воїнів-

інтернаціоналісті

в, ліквідаторів 

аварії на 

Чорнобильській 

АЕС та інших 

категорій 

населення району

Прог

рама 

ДД

Район

ний 

бюдже

т

Чернігі

вська 

область

01.01.2016 31.12.2019

Громад-

ська 

органі-

зація

Пові

домл

ена

544 000,00 544 800,00 0 0 0 0

482

Корюківська 

райдержадмі

ністрація

Рішення третьої сесії сьомого 

скликання Корюківської районної 

ради від 24 грудня 2015 року №16-

3/VII «Про районну програму 

«Забезпечення  медичних закладів 

Корюківського району медичними 

кадрами та придбання житла для 

лікарів на 2016-2017 роки».

Районна програма 

«Забезпечення 

медичних закладів 

Корюківського району 

медичними кадрами та 

придбання житла для 

лікарів на 2016-2017 

роки  ».

Розв’язання соціальних та 

економічних проблем 

загальнонаціонального 

характеру

Забезпечення 

медичних закладів 

району лікарями, 

шляхом навчання 

студентів коштом 

районного бюджету 

та придбання житла 

для лікарів

Придбання житла 

для лікарів, 

навчання 

студентів в 

вищих медичних 

навчальних 

закладах

Прог

рама 

ДД

Район

ний 

бюдже

т

Чернігі

вська 

область

01.01.2016 31.12.2017

Освіта. 

Операції з 

нерухоми

м майном.

Пові

домл

ена

1 575 700,00 1 575 700,00 0 0 0 0

483

Корюківська 

райдержадмі

ністрація

Рішення четвертої сесії сьомого 

скликання від 20 січня  2016 року   

№2-4/VII «Про затвердження 

районної Програми «Цукровий 

діабет на 2016-2017 роки»

Районна Програма 

«Цукровий діабет на 

2016-2017 роки»;

Розв’язання соціальних та 

економічних проблем 

загальнонаціонального 

характеру

Забезпечення 

інсуліном жителів 

Корюківського 

району хворих на 

цукровий діабет.

Придбання 

інсуліну в 

аптечних 

закладах району 

без використання 

конкурентних 

процедур відбору 

постачальника

Прог

рама 

ДД

Район

ний 

бюдже

т

Чернігі

вська 

область

01.01.2016 31.12.2017
Роздрібна 

торгівля

Пові

домл

ена

643 000,00 643 000,00 0 0 0 0
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484

Корюківська 

райдержадмі

ністрація

Рішення  третьої сесії сьомого 

скликання Корюківської районної 

ради від 24 грудня 2015 року №7-

3/VII «Про затвердження районної 

Програми «Шкільний автобус» на 

2016-2017  роки»

Районна Програма 

«Шкільний автобус» на 

2016-2017роки

Розв’язання соціальних та 

економічних проблем 

загальнонаціонального 

характеру

Організація 

регулярного 

безкоштовного 

підвозу до місць 

навчання і додому 

дітей шкільного віку,

Закупівля 

автозапчастин, 

послуги з 

ремонту 

автотранспортни

х засобів  без 

використання 

конкурентних 

процедур відбору 

постачальників

Прог

рама 

ДД

Район

ний 

бюдже

т

Чернігі

вська 

область

01.01.2016 31.12.2017
Роздрібна 

торгівля

Пові

домл

ена

3 536 000,00 3 536 000,0 0 0 0 0

485

Корюківська 

райдержадмі

ністрація

Рішення третьої сесії  сесії сьомого 

скликання Корюківської районної 

ради від 24 грудня 2015 року №14-

3/VII «Про районну Програму 

«Репродуктивне здоров’я нації на 

період 2016-2018 року»

Районна Програма 

«Репродуктивне 

здоров’я нації на 2016-

2018 роки»

Розв’язання соціальних та 

економічних проблем 

загальнонаціонального 

характеру

Оновлення 

медичного 

обладнання 

пологового 

відділення 

Корюківської ЦРЛ

Закупівля 

медичного 

обладнання без 

конкурентних 

процедур відбору 

постачальника

Прог

рама 

ДД

Район

ний 

бюдже

т

Чернігі

вська 

область

01.01.2016 31.12.2018
Роздрібна 

торгівля

Пові

домл

ена

40 200,00 40 200,00 0 0 0 0

486

Корюківська 

райдержадмі

ністрація

Рішення третьої сесії  сесії сьомого 

скликання Корюківської районної 

ради від 24 грудня 2015 року№22-

3/VII Про затвердження Програми  

розвитку

архівної справи на 2016 - 2018 роки 

у Корюківському районі

Районна Програма 

розвитку архівної 

справи на 2016-2018 

роки в Корюківському 

районі

Розв’язання соціальних та 

економічних проблем 

загальнонаціонального 

характеру

Утримання  штатних 

працівників та 

матеріально- 

технічної бази 

комунальної 

організації 

«Корюківський 

районний трудовий 

архів»,

Фінансування   

комунальної 

організації 

«Корюківський 

районний 

трудовий архів»

Прог

рама 

ДД

Район

ний 

бюдже

т

Чернігі

вська 

область

01.01.2016 31.12.2018

Комуналь

на 

організаці

я

Пові

домл

ена

116 748,00 116 748,00 0 0 0 0 -

487

Корюківська 

райдержадмі

ністрація

     Рішення  одинадцятої сесії  

сьомого скликання Корюківської 

районної ради від 22 грудня 

2016року № 4-11/VII.

Перелік об’єктів, які є 

складовою Програми 

економічного і 

соціального розвитку 

Корюківського району 

на 2017 рік, а саме 

таблиця «Пріоритетні 

об’єкти, які доцільно 

фінансувати із 

залученням коштів 

державного, місцевих 

бюджетів, коштів 

інвесторів та 

благодійної допомоги», 

які реалізувалися в 2017 

році без застосування 

конкурентних процедур 

відбору  одержувача 

державної допомоги за 

рахунок коштів ДФРР 

та субвенції, яка 

надходить з державного 

бюджету на соціально- 

економічний розвиток 

окремих територій на 

умовах 

співфінансування з 

місцевих бюджетів.

Сприяння соціально-

економічному розвитку 

регіонів, рівень життя в 

яких є низьким або рівень 

безробіття є високим

    Підтримка малого 

та середнього 

підприємництва 

Корюківського 

району шляхом 

залучення суб’єктів 

підприємництва - 

юридичних та 

фізичних осіб-

підприємців до 

виконання робіт, 

надання послуг та 

постачання товарів 

бюджетним 

установам району, 

підвищення рівня 

надходжень податків 

до місцевих 

бюджетів  та 

створення нових 

робочих місць в 

сфері малого та 

середнього 

підприємництва 

Залучення до 

виконання робіт, 

придбання 

товарів без 

конкурентних 

процедур відбору 

постачальника, 

виконавця робіт

Прог

рама 

ДД

Район

ний 

бюдже

т

Чернігі

вська 

область

01.01.2017 31.12.2017

Роздрібна 

торгівля, 

спеціалізо

вані 

будівельні 

роботи, 

будівницт

во споруд, 

діяльність 

у сфері 

інжинірин

гу

Пові

домл

ена

6 684 248,00 6 684 248,00 0 0 0 0 -

488

Управління 

соціального 

захисту 

населення 

Куликівсько

го району

Програма соціальної підтримки
Програма соціальної 

підтримки

Реалізація соціальних 

заходів щодо 

психологічної адаптації 

учасників АТО

- Грошова

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Місце

вий 

бюдже

т

Чернігі

вська 

область

01.01.2017 31.12.2017

Сільське 

господарс

тво

Непо

відо

млен

а

70 000,00 45 000,00 0 0 3 0 -
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489

Менська 

районна 

рада

Рішення одинадцятої сесії сьомого 

скликання  районної ради від 

22.12.2017 року

Надання пільг з оплати 

послуг зв’язку

Забезпечення надання 

пільг окремим категоріям 

громадян з оплати послуг 

зв’язку громадянам

-

Дотація з 

районного 

бюджету

Прог

рама 

ДД

Район

ний 

бюдже

т

Чернігі

вська 

область

01.01.2017  31.12.2017 Зв’язок

Пові

домл

ена

25 000,00 25 000,00 1 0 0 0 -

490

Менська 

районна 

рада

Рішення другої сесії шостого 

скликання  районної ради від 

30.12.2010 року, Рішення другої 

сесії сьомого скликання  районної 

ради від 28.12.2015 року 

Фінансова підтримка 

громадських 

організацій інвалідів і 

ветеранів

Консолідація та підтримка 

діяльності громадських 

організацій інвалідів і 

ветеранів району

-
Допомога в 

рамках програми

Прог

рама 

ДД

Район

ний 

бюдже

т

Чернігі

вська 

область

01.01.2017 31.12.2020
Соціальна 

сфера

Пові

домл

ена

139 000,00 89 400,00 0 0 0 0 -

491

Менська 

районна 

рада

Рішення одинадцятої сесії сьомого 

скликання  районної ради від 

22.12.2017 року

Компенсаційна виплата 

за пільговий проїзд 

окремих категорій 

громадян на 

залізничному 

транспорті

Забезпечення надання 

пільг окремим категоріям 

громадян з оплати проїзду

-

Компенсація за 

надані послуги з 

перевезення 

окремих 

категорій 

громадян, які 

відповідно до 

чинного 

законодавства 

мають право на 

пільговий проїзд

Прог

рама 

ДД

Район

ний 

бюдже

т

Чернігі

вська 

область

 01.01.2017 31.12.2017 Транспорт

Пові

домл

ена

30 000,00 30 000,00 1 0 0 0 -

492

Ніжинська 

райдержадмі

ністрація

Закон України Про державну 

підтримку засобів масової 

інформації, рішення п’ятнадцятої 

сесії сьомого скликання Ніжинської 

районної ради від 22.12.17р. «Про 

районний бюджет на 2018 рік»

Підтримка засобів 

масової інформації

Забезпечення 

інформування громадян 

щодо діяльності місцевих 

органів влади

Підтримка 

періодичних видань 

/газет та журналів/

Грошова

Прог

рама 

ДД

Місце

вий 

бюдже

т

Чернігі

вська 

область

 01.01.2017 31.12.2017
Регіональ

ні ЗМІ

Пові

домл

ена

163 000,00 163 000,00 0 0 0 1 -

493

Прилуцька 

районна 

державна 

адміністраці

я

Закон України:«Про статус 

ветеранів війни,гарантії їх 

соціального захисту», «Про 

автомобільний транспорт», стаття 91 

Бюджетного кодексу України

Районна Програма 

надання інших пільг 

окремим категоріям 

громадян Прилуцького 

району на 2016-2020 

роки»

Соціальний захист 

окремих пільгових 

категорій громадян, 

шляхом відшкодування 

витрат перевізників за 

перевезення на 

приміських маршрутах 

приватним автомобільним 

транспортом та 

залізничним транспортом 

на приміському 

сполученні, оплату послуг 

зв’язку, проведення 

капітального ремонту 

будинків квартир 

відповідно до чинного 

законодавства 

-

Кошти 

районного, 

сільських та 

селищних 

бюджетів

Прог

рама 

ДД

Місце

вий 

бюдже

т

Чернігі

вська 

область

01.01.2016 31.12.2020
Соціальни

й захист

Непо

відо

млен

а

13 282 200,00 2 108 600,00 0 0 11 2 -
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494

Ріпкинська 

районна 

державна 

адміністраці

я

Закону України “Про розвиток та 

державну підтримку малого і 

середнього підприємництва в 

Україні”, рішення  сьомої   сесії 

сьомого скликання 

Ріпкинськоїрайонної ради  від 23 

грудня  2016 року №3-7/VII «Про 

Програму малого і середнього 

підприємництва на 2017-2020 роки"

Районна програма 

розвитку малого 

середнього 

підприємництва на 2017-

2020 роки 

Сприяння соціально-

економічному розвитку 

регіонів, рівень життя в 

яких є низьким або рівень 

безробіття є високим

Підвищення 

мотивації  суб’єктів 

малого та середнього 

підприємництва 

Ріпкинського району  

щодо розвитку 

підприємництва в 

районі та в 

подальшому 

наповненні 

місцевого бюджету

Інша форма: 

придбання 

товарів  без 

застосування 

конкурентних 

процедур на 

проведення 

тренінгів, 

семінарів з 

питань 

підприємницькі 

діяльності, в тому 

числі проведення 

виїзних семінарів 

для жителів 

сільської 

місцевості щодо 

розвитку 

народних 

ремесел та 

промислів тощо.

Прог

рама 

ДД

Район

ний 

бюдже

т

Чернігі

вська 

область

2017 2020

Торгівля, 

сфера 

послуг

Пові

домл

ена

20 000,00 5 000,00 0 0 1 0 -

495

Ріпкинська 

районна 

державна 

адміністраці

я

Закон України від 05.02.1993 № 

2998-ХІІ «Про сприяння 

соціальному становленню та 

розвитку молоді в Україні»,рішення 

п’ятої сесії Ріпкинської районної 

ради сьомого скликання від 

16.08.2016 року № 4-5/VІІ «Про 

районну Програму «Молодь 

Ріпкинщини» на 2016-2020 роки

Районна Програма 

«Молодь Ріпкинщини» 

на 2016-2020 роки; 

Сприяння соціально-

економічному розвитку 

регіонів, рівень життя в 

яких є низьким або рівень 

безробіття є високим

Створення системи 

всебічної підтримки 

громадянської 

активності молоді, 

спрямованої на 

самовизначення і 

самореалізацію, 

формування 

необхідних для цього 

правових, 

гуманітарних та 

економічних 

передумов, надання 

соціальних гарантій 

та соціальних послуг

 Інша форма :  

підтримка 

громадянської 

активності 

молоді, надання 

соціальних 

гарантій та 

соціальних послу

Прог

рама 

ДД

Район

ний 

бюдже

т

Чернігі

вська 

область

16.08.2016 31.12.2020

соціальна 

сфера 

(молодіжн

а  

політика)

Пові

домл

ена

100 000,00 30 000,00 0 0 8 0 -

496

Ріпкинська 

районна 

державна 

адміністраці

я

На підставі Конвенції ООН про 

права дитини, керуючись пунктом 

16 частини 1 статті 43 Закону 

України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» 

рішенням шостої сесії сьомого 

скликання Ріпкинської районної 

ради № 10-6/VII від 25 листопада 

2016 року затверджена районна 

«Програма підтримки сімей, які 

опинилися у складних життєвих 

обставинах на 2017-2018 роки».

Програма підтримки 

сімей, які опинилися у 

складних життєвих 

обставинах на 2017-

2018 роки

Сприяння соціально-

економічному розвитку 

регіонів, рівень життя в 

яких є низьким або рівень 

безробіття є високим;

Підтримка сімей, які 

опинилися у 

складних життєвих 

обставинах

Інша форма : 

придбання 

товарів у 

суб’єктів 

господарювання 

без застосування 

конкурентних 

процедур

Прог

рама 

ДД

Район

ний 

бюдже

т

Чернігі

вська 

область

01.01.2016 31.12.2018 Торгівля

Пові

домл

ена

17 000,00 5 000,00 0 0 0 1 -
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497

Ріпкинська 

районна 

державна 

адміністраці

я

Закон України «Про фізичну 

культуру і спорт», розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 

09.12.2015 року № 1320-р «Про 

схвалення Концепції Державної 

цільової соціальної програми 

розвитку фізичної культури і спорту 

на період до 2020 року»,рішення 

дев'ятої сесії Ріпкинської районної 

ради сьомого скликання від 

31.03.2017 року № 2-9/VІІ «Про 

районну Програму розвитку 

фізичної культури та спорту 

Ріпкинського району на 2017-2020 

роки

Районна Програма 

розвитку фізичної 

культури та спорту 

Ріпкинського району на 

2017-2020 роки

Сприяння соціально-

економічному розвитку 

регіонів, рівень життя в 

яких є низьким або рівень 

безробіття є високим

Відведення 

провідної ролі 

фізичної культури і 

спорту як важливого 

фактору здорового 

способу життя, 

формування 

гуманістичних 

цінностей, створення 

умов для всебічного 

гармонійного 

розвитку людини, 

сприяння 

досягненню фізичної 

та духовної 

досконалості 

людини, виявлення 

резервних 

можливостей 

організму, 

формування 

патріотичних 

почуттів у громадян 

та позитивного 

іміджу Ріпкинщини і 

України у світовому 

співтоваристві

Проведення 

спортивних 

заходів та 

змагань

Прог

рама 

ДД

Район

ний 

бюдже

т

Чернігі

вська 

область

31.03.2017 31.12.2020

Гуманітар

на 

сфера(фіз

ична 

культура і 

спорт)

Непо

відо

млен

а

70 000,00 10 000,00 0 0 0 2 -

498

Ріпкинська 

районна 

державна 

адміністраці

я

Рішення  шостої сесії сьомого 

скликання  Ріпкинської районної 

ради від 25.11.2016  № ІІ-6/УІІ  

«Про затвердження районної 

Програми попередження дитячої 

безпритульності і бездоглядності, 

розвитку сімейних форм виховання 

дітей – сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування на 2017-

2021 роки»

Програми 

попередження дитячої 

безпритульності і 

бездоглядності, 

розвитку сімейних 

форм виховання дітей – 

сиріт, дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування на 2017-

2021 роки

Сприяння соціально-

економічному розвитку 

регіонів, рівень життя в 

яких є низьким або рівень 

безробіття є високим

Попередження  

дитячої 

безпритульності та 

бездоглядності, 

своєчасне виявлення 

бездоглядних, 

безпритульних  

дітей, їх 

влаштування  у 

сімейні форми 

виховання та заклади 

соціального захисту 

дітей, здійснення 

контролю  за 

умовами проживання 

дітей в сім'ях, де 

батьки неналежним 

чином  виконують 

свої батьківські 

обов’язки.

Інша: придбання 

подарунків, 

призів для 

конкурсів, 

придбання  

паливно- 

мастильних 

матеріалів

Прог

рама 

ДД

Район

ний 

бюдже

т

Чернігі

вська 

область

25.11.2016 31.12.2021
Соціальна 

сфера

Пові

домл

ена

125 000,00 25 000,00 0 0 3 1 -
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499

Ріпкинська 

районна 

державна 

адміністраці

я

Постанова КМУ від 30 вересня 2015 

року № 775 «Про затвердження 

Порядку створення та використання 

матеріальних резервів для 

запобігання і ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій» 

матеріальних резервів для 

запобігання і ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій», рішення 

третьої сесії Ріпкинської районної 

ради сьомого скликання від 

21.01.2016 року № 7-3/VІІ «Про 

Цільову соціальну програму 

розвитку цивільного захисту та 

пожежної безпеки Ріпкинського 

району на 2016-  2020 роки

Районна Цільова 

соціальна програма 

розвитку цивільного 

захисту та пожежної 

безпеки Ріпкинського 

району на 2016-  2020 

роки»

Розв’язання соціальних та 

економічних проблем 

загальнонаціонального 

характеру

Створення місцевого 

матеріального 

резерву для 

запобігання, 

ліквідації наслідків 

надзвичайних 

ситуацій 

техногенного та 

природного 

характеру з метою 

екстреного 

використання його у 

разі виникнення 

надзвичайних 

ситуацій, розвиток 

місцевої системи 

оповіщення і зв’язку, 

удосконалення 

системи реагування 

на надзвичайні 

ситуації, розвиток  

рятувальних сил, 

проведення 

роз’яснювально-

пропагандистської 

роботи серед 

населення

Захист населення 

і територій від 

наслідків НС 

техногенного і 

природного 

характеру, 

ефективне 

функціонування 

територіальної 

підсистеми 

Єдиної 

державної 

системи 

цивільного 

захисту, 

проведення 

пошукових, 

аварійно-

рятувальних  

робіт, створення 

та вдосконалення 

безпечних умов 

для користування 

водними 

об’єктами, 

розвиток і 

вдосконалення 

рятувальних сил 

проведення 

роз’яснювально-

пропагандистськ

ої роботи серед 

Прог

рама 

ДД

Район

ний 

бюдже

т

Чернігі

вська 

область

21.01.2016 31.12.2020

Державна 

політика в 

галузі 

попередже

ння та 

ліквідація 

надзвичай

них 

ситуацій

Пові

домл

ена

650 000,00 80 000,00 0 0 1 6 -

500

Чернігівська 

районна 

державна 

адміністраці

я 

Чернігівсько

ї області

Закони України від 22.03.2012 року 

№4618-VI «Про розвиток та 

державну підтримку малого і 

середнього підприємництва», від 

21.12.2000 року № 2157–ІІІ «Про 

Національну програму сприяння 

розвитку малого підприємництва в 

Україні», від 23.03.2000 року № 

1602-ІІІ «Про державне 

прогнозування  та розроблення 

програм економічного і соціального 

розвитку України», від 11.09.2003 

року № 1160–ІV «Про засади 

державної регуляторної політики у 

сфері господарської діяльності», 

Указ Президента України «Про 

державну підтримку  малого 

підприємництва» від 12.05.1998 

року №456/98

Програма розвитку 

малого та середнього 

підприємництва 

Чернігівського району  

на 2017-2020 роки

Виконання 

загальнодержавних 

програм розвитку

Забезпечення 

доступу суб’єктів 

малого і середнього 

підприємництва до 

кредитних ресурсів 

на умовах 

забезпеченості, 

платності, 

зворотності, 

строковості та 

цільового 

використання. 

Сприяння розвитку 

малих та середніх 

підприємств на 

території району, 

збільшення обсягів 

виробництва 

товарної продукції, 

розширення 

асортименту 

продукції. Як 

наслідок збільшення 

надходжень до 

бюджетів усіх рівнів, 

створення нових 

робочих місць

Кредит на 

пільгових умовах

Прог

рама 

ДД

Район

ний 

бюдже

т

Чернігі

вська 

область

01.01.2017 31.12.2020

Пові

домл

ена

240 000,00 0,00 0 0 2 2 -
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501

Чернігівська 

районна 

державна 

адміністраці

я 

Чернігівсько

ї області

Закони України: «Про органи і 

служби у справах дітей та спеціальні 

установи для дітей» від 24 січня 

1995 року № 20/95-ВР, «Про 

забезпечення організаційно-

правових умов соціального захисту 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування» від 13 

січня 2005 року № 2342-IV, Указ 

Президента України від 25 серпня 

2015 року № 501/2015 «Про 

затвердження Національної стратегії 

у сфері прав людини»

Районна Програма 

попередження дитячої 

безпритульності та 

бездоглядності,розвитк

у сімейних форм 

виховання дітей-сиріт, 

дітей, позбавлених 

батьківського 

піклування на 2017-

2021 роки

Виконання 

загальнодержавних 

програм розвитку

Виділення коштів на 

проведення 

профілактичних 

заходів з 

попередження 

дитячої 

безпритульності та 

бездоглядності, 

розвитку сімейних 

форм виховання 

дітей-

сиріт,дітей,позбавле

них батьківського 

піклування

Фіскальні заходи: 

зменшення 

ставки податку, 

скасування 

податку, збору. 

Проведення 

профілактичних 

заходів, 

популяризація 

сімейних форм 

виховання

Прог

рама 

ДД

Район

ний 

бюдже

т

Чернігі

вська 

область

01.01.2017 31.12.2021
Соціальна 

сфера

Пові

домл

ена

285 000,00 0,00 0 0 0 0

502

Чернігівська 

районна 

державна 

адміністраці

я 

Чернігівсько

ї області

Закон України «Про забезпечення 

організаційно-правових умов 

соціального захисту дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського 

піклування» від 13.01.2005 № 2342-

IV

Районна Програма із 

забезпечення житлом 

дітей-сиріт, дітей 

позбавлених 

батьківського 

піклування, та осіб з їх 

числа на 2016-2020 

роки

Виконання 

загальнодержавних 

програм розвитку

Виділення коштів 

для забезпечення 

житлом дітей-сиріт, 

дітей позбавлених 

батьківського 

піклування, та осіб з 

їх числа

Фіскальні заходи: 

зменшення 

ставки податку, 

скасування 

податку, збору, 

відстрочення 

грошових 

зобов’язань. 

Придбання житла

Прог

рама 

ДД

Район

ний 

бюдже

т

Чернігі

вська 

область

01.01.2016 31.12.2020
Соціальна 

сфера

Пові

домл

ена

2 400 000,00 0,00 - - - - -

503

Департамен

т 

агропромис

лового 

розвитку 

Чернігівсько

ї 

облдержадм

іністрації

Постанова КМУ від 29.04.2015 

№300, постанова КМУ від 

07.02.2018 №254

Фінансова підтримка 

заходів в 

агропромисловому 

комплексі шляхом 

здешевлення кредитів

Часткова компенсація 

відсоткової ставки за 

залученими кредитами

- Субвенція

Прог

рама 

ДД

Облас

ний 

бюдже

т

Чернігі

вська 

область

01.01.2017 31.12.2017

Сільське 

господарс

тво

Непо

відо

млен

а

14 787 900,00 14 787 900,00 0 36 0 0 -

504

Департамен

т 

агропромис

лового 

розвитку 

Чернігівсько

ї 

облдержадм

іністрації

Постанова КМУ від 15.07.2005 

№884, постанова КМУ від 

07.02.2018 №107

Державна підтримка 

розвитку 

хмелярства,закладання 

молодих 

садів,виноградників та 

ягідників і догляд за 

ними

Компенсація витрат у 

виноградарстві та 

садівництві

- Субвенція

Прог

рама 

ДД

Облас

ний 

бюдже

т

Чернігі

вська 

область

01.01.2017 31.12.2017

Сільське 

господарс

тво

Непо

відо

млен

а

2 981 600,00 2 981 600,00 0 1 0 0 -

505

Департамен

т 

агропромис

лового 

розвитку 

Чернігівсько

ї 

облдержадм

іністрації

Рішення двадцять четвертої сесії 

обласної ради шостого скликання 

від 29.04.2015

Програма фінансової 

підтримки органічного 

виробництва на 2016-

2021 роки в 

Чернігівській області

Компенсація понесених 

затрат у зв’язку із 

проведенням 

підтвердженням 

відповідності  

виробництва органічної 

сировини

- Субвенція

Прог

рама 

ДД

Облас

ний 

бюдже

т

Чернігі

вська 

область

01.01.2016 31.12.2021

Сільське 

господарс

тво

Непо

відо

млен

а

2 730 000,00 250 000,00 0 0 0 11 -
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506

Департамен

т 

інформаційн

ої діяльності 

та 

комунікацій 

з 

громадськіс

тю 

Чернігівсько

ї обласної 

державної 

адміністраці

ї

Рішення двадцять восьмої сесії 

обласної ради шостого скликання 10 

вересня 2015 року (зі змінами від 17 

травня 2017 №12-9/VII та від 22 

серпня 2017 №6-10/ VII)         

Обласна Програма  

підтримки розвитку 

інформаційної та 

видавничої сфер 

Чернігівщини на 2016-

2020 роки

Забезпечення регулярного 

випуску суспільно 

значущих наукових, 

літературних періодичних 

видань та видань для 

громадян з особливими 

потребами, задоволення 

відповідних 

інформаційних потреб 

населення

-
Фінансова 

підтримка

Прог

рама 

ДД

Облас

ний 

бюдже

т

Чернігі

вська 

область

01.01.2015 31.12.2020

Періодичн

і видання 

(газети та 

журнали)

Непо

відо

млен

а

210 000,00 150 000,00 0 0 0 3 -

507

Департамен

т культури і 

туризму, 

національно

стей та 

релігій 

Чернігівсько

ї обласної 

державної 

адміністраці

ї

Закон України "Про охорону 

навколишнього природного 

середовища" від 25.06.1991 року № 

1264-ХІІ; Закон України "Про 

природно- заповідний фонд 

України" від 16.06.1992 року №2456-

ХІІ; Закон України  "Про тваринний 

світ" від 13.12.2001 року  №2894-ІІІ; 

Закон України "Про культуру" 

14.12.2010 року №2778-VI;  

Бюджетний Кодекс  України від 

08.07.2010 року №2456-VI

Програма оновлення та 

розвитку Менського 

зоопарку 

загальнодержавного 

значення на 2016-2020 

роки

Збереження Менського 

зоологічного парку 

загальнодержавного 

значення як унікального 

об'єкта 

природоохоронного , 

масово-освітнього 

значення та улюбленого 

місця відпочинку 

мешканців Чернігівської 

області та сусідніх 

областей

Захист 

навколишнього 

природного 

середовища

Дотація

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Місце

вий 

бюдже

т

Чернігі

вська 

область

01.01.2016 31.12.2020

Діяль-

ність 

ботані-

чних садів 

і 

зоопарків 

Непо

відо

млен

а

27 116 936,00 6 346 600,00 0 0 0 1 -

508

Департамен

т культури і 

туризму, 

національно

стей та 

релігій 

Чернігівсько

ї обласної 

державної 

адміністраці

ї

Закон України "Про культуру" від 

14.12.2010 року №2778-VI;   

Бюджетний Кодекс  України від 

08.07.2010 року №2456-VI

Відродження 

української 

національної культури

Відродження української 

національної культури, 

популяризація 

українського та світового 

музичного мистецтва, 

пропагування кращих 

творів симфонічного, 

хорового, 

інструментального, 

вокального, народного, 

духовного та інших 

музичних жанрів

Підтримка та 

збереження 

національної 

культурної спадщини

Дотація

Прог

рама 

ДД

Місце

вий 

бюдже

т

Чернігі

вська 

область

01.01.2017 31.12.2017

Концертні 

організації 

та 

колективи 

Непо

відо

млен

а

28 106 000,00 27 886 900,00 1 -

509

Департамен

т культури і 

туризму, 

національно

стей та 

релігій 

Чернігівсько

ї обласної 

державної 

адміністраці

ї

Закону України "Про культуру"від 

14.12.2010 року №2778-VI; 

Бюджетний Кодекс  України від 

08.07.2010 року №2456-VI, Закон 

України "Про театри і театральну 

справу" від 31.05.2005 року №2605-

IV

Розвиток театрального 

мистецтва і театральної 

справи

Розвиток театрального 

мистецтва і театральної 

справи, формування та 

задоволення потреб 

населення в театральному 

мистецтві

Підтримка та 

збереження 

національної 

культурної спадщини

Дотація

Прог

рама 

ДД

Місце

вий 

бюдже

т

Чернігі

вська 

область

01.01.2017 31.12.2017

Театраль-

на 

діяльність 

Непо

відо

млен

а

7 365 200,00 7 293 400,00 1 -

510

Департамен

т культури і 

туризму, 

національно

стей та 

релігій 

Чернігівсько

ї обласної 

державної 

адміністраці

ї

Закон України "Про культуру"від 

14.12.2010 року №2778-VI;  

Бюджетний Кодекс  України від 

08.07.2010 року №2456-VI; Закон  

України "Про театри і театральну 

справу" від 31.05.2005 року №2605-

IV

Розвиток театрального 

мистецтва і театральної 

справи

Відродження української 

національної культури, 

пропагування найкращих 

творів української та 

зарубіжної  театральної 

класики, моральне 

естетичне підростаючого 

покоління та молоді на 

національних та 

загальнолюдських 

цінностях засобами 

театрального мистецтва

Підтримка та 

збереження 

національної 

культурної спадщини

Дотація

Прог

рама 

ДД

Місце

вий 

бюдже

т

Чернігі

вська 

область

01.01.2017 31.12.2017

Театраль-

на 

діяльність 

Непо

відо

млен

а

4 727 000,00 4 665 200,00 1 -
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511

Департамен

т культури і 

туризму, 

національно

стей та 

релігій 

Чернігівсько

ї обласної 

державної 

адміністраці

ї

Закон України "Про культуру" від 

14.12.2010 року №2778-VI;  

Бюджетний Кодекс  України від 

08.07.2010 року №2456-VI; Закон  

України "Про театри і театральну 

справу" від 31.05.2005 року №2605-

IV.

Розвиток театрального 

мистецтва і театральної 

справи

Розвиток театрального 

мистецтва і театральної 

справи, формування та 

задоволення потреб 

населення в театральному 

мистецтві

Підтримка та 

збереження 

національної 

культурної спадщини

Дотація

Прог

рама 

ДД

Місце

вий 

бюдже

т

Чернігі

вська 

область

01.01.2017 31.12.2017

Театраль-

на 

діяльність 

Непо

відо

млен

а

4 046 600,00 4 005 300,00 1 -

512

Департамен

т культури і 

туризму, 

національно

стей та 

релігій 

Чернігівсько

ї обласної 

державної 

адміністраці

ї

Закон України "Про культуру" від 

14.12.2010 року №2778-VI;  

Бюджетний Кодекс  України від 

08.07.2010 року №2456-VI; Закон  

України "Про театри і театральну 

справу" від 31.05.2005 року №2605-

IV

Розвиток театрального 

мистецтва і театральної 

справи

Відродження української 

національної культури,  

пропагування найкращих 

творів української та 

зарубіжної 

класики,моральне 

естетичне підростаючого 

покоління та молоді на 

національних та 

загальнолюдських 

цінностях засобами 

театрального мистецтва, 

формування та 

задоволення потреб 

населення в театральному 

мистецтві

Підтримка та 

збереження 

національної 

культурної спадщини

Дотація

Прог

рама 

ДД

Місце

вий 

бюдже

т

Чернігі

вська 

область

01.01.2017 31.12.2017

Театраль-

на 

діяльність 

Непо

відо

млен

а

16 155 300,00 16 152 700,00 1 -

513

Чернігівська 

облдержадм

іністрація

ЗУ «Про основи соціальної 

захищеності осіб з інвалідністю в 

Україні» від 21.03.1991 № 875 –ХІІ; 

постанова КМУ від 08.08.2007 № 

1010 «Про затвердження Порядку 

надання дозволу на право 

користування пільгами з 

оподаткування для підприємств та 

організацій громадських організацій 

інвалідів»; розпорядження голови 

Чернігівської ОДА від 28.03.2017 № 

156 «Про надання дозволу на право 

користування пільгами з 

оподаткування Ніжинському УВП 

УТОС», від 26.06.2017 № 295  «Про 

надання дозволу на право 

користування пільгами з 

оподаткування ЧУВУТОГ» від 

20.09.2017 № 480 «Про надання 

дозволу на право користування 

пільгами з оподаткування 

ЧООУТОГ», від 29.03.2018   № 177 

«Про надання дозволу на право 

користування пільгами з 

оподаткування Ніжинському УВП 

УТОС», та від 25.06.2018 № 360  

«Про надання дозволу на право 

користування пільгами з 

оподаткування Чернігівському УВП 

УТОГ»

Звільнення від сплати 

відповідних податків 

підприємств та 

організацій, які 

засновані громадськими 

організаціями інвалідів, 

де протягом 

попереднього звітного 

періоду кількість осіб з 

інвалідністю, які мають 

там основне місце 

роботи, становить не 

менше, як 50 відсотків 

середньооблікової 

чисельності штатних 

працівників облікового 

складу за умови, що 

фонд оплати таких 

працівників з 

інвалідністю становить 

протягом звітного 

періоду не менше як 25 

відсотків суми 

загальних витрат на 

оплату праці, та на 

період до 01.1.2020 за 

нульовою 

оподаткування

Підтримка підприємств та 

організацій громадських 

організацій осіб з 

інвалідністю   

- Податкова пільга

Прог

рама 

ДД

Місце

вий 

бюдже

т

Чернігі

вська 

область

01.01.2000 -

Непо

відо

млен

а 

1 289 700,00 0 0 2 0 -
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514

Департамен

т 

соціального 

захисту 

населення 

облдержадм

іністрації

Бюджетний кодекс України, 

рішення двадцять восьмої сесії 

шостого скликання Чернігівської 

обласної ради від 10.09.2015 

Програма фінансової 

підтримки обласних 

громадських 

організацій інвалідів та 

ветеранів на 2016-2020 

роки

Підтримка  громадських 

організацій: осіб з 

інвалідністю, ветеранів, 

членів сімей учасників 

- Субсидія

Прог

рама 

ДД

Облас

ний 

бюдже

т

Чернігі

вська 

область

01.01.2016 31.12.2020

Соціальни

й захист 

населення

Непо

відо

млен

а 

7 050 000,00 2 491 000,00 0 0 9 0 -

515

Департамен

т 

економічног

о розвитку 

облдержадм

іністрації - 

розпорядник 

коштів,                               

ДО РФПП 

по 

Чернігівські

й області -

надавач 

коштів

Закони України від 22.03.2012 року 

№4618-VI «Про розвиток та 

державну підтримку малого і 

середнього підприємництва», 

Рішення сьомої сесії обласної ради 

сьомо-го скликан-ня від 20.12.2016 

№ 6-7/VII «Про обласну Програму 

розвитку малого і середнього 

підприєм-ництва на 2017-2020 роки»

Обласна Програма 

розвитку малого і 

середньо-го підпри-

ємництва на 2017- 2020 

роки

Створення сприятливих 

умов для розвитку малого 

і середнього бізнесу, 

зростання його інвести-

ційної та інноваційної 

активності, підвищення 

рівня конку-

рентоспроможності в 

умовах євроінтеграції та 

збільшення внеску в 

соціально-економічний 

розвиток регіону, шля-

хом об’єднан-ня зусиль 

місцевих органів влади, 

суб’єктів гос-

подарювання, 

громадських організацій 

підприємців та їх 

об’єднань

Надання фінансової 

підтримки

Забезпечення 

фінансування у 

формі 

фінансового 

кредиту найбільш 

ефективних 

інвестиційних 

проектів 

суб’єктів малого і 

середнього 

підприємництва з 

пріоритетних 

видів діяльності. 

Фінансова 

підтримка у 

формі часткової 

компенсації 

відсоткових 

ставок за 

кредитами, 

залученими 

суб’єктами 

малого і 

середнього 

підприємництва у 

банківських 

установах. 

Прог

рама 

ДД

Облас

ний 

бюдже

т

Чернігі

вська 

область

01.01.2017 31.12.2020

Мале і  

середнє 

підпри-

ємництво

Непо

відо

млен

а 

4 000 000,00 1 200 000,00 0 0 2 1 -

516

Департамен

т 

економічног

о розвитку 

облдержадм

іністрації

Ст.19 Закону України «Про засади 

державної регіональної політики» 

від 05.02.2015 від 05.02.2015 № 156-

VII, Постанова КМУ від 11.02.2016 

№ 258 «Про затвердження Типового 

положення про агенцію 

регіонального розвитку», Рішення 

третьої сесії обласної ради сьомого 

скликання «Про Програму розвитку 

інвестиційної зовнішньоекономічної 

та виставково-ярмаркової діяльності 

Чернігівської області на 2016-2020 

роки «Чернігівщина 

–конкурентоспроможний регіон»

Програму розвитку 

інвестиційної 

зовнішньоекономічної 

та виставково-

ярмаркової діяльності 

Чернігівської області на 

2016-2020 роки 

«Чернігівщина 

–конкурентоспроможни

й регіон»

Підтримка діяльності 

агенції регіонального 

розвитку як структури, що 

діє на основі партнерства 

між приватним, 

державним та 

громадським сектором з 

метою комплексного 

вирішення проблем та 

забезпечення 

стратегічного розвитку 

регіону.

-

Надання 

фінансової 

підтримки

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Облас

ний 

бюдже

т

Чернігі

вська 

область

01.01.2017 31.12.2020

Інфрастру

ктура 

регіональн

ого 

розвитку

Непо

відо

млен

а 

500 000,00 172 900,00 0 0 0 0 0
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517

Кіровоградс

ька обласна 

державна 

адміністраці

я

 Пункт 142.1 статті 142 розділу ІІІ 

«Податок на прибуток підприємств»  

Податкового кодексу України; п.п. 

282.1.2 пункту 282.1 статті 282 

розділу ХІІ “Податок на майно”, 

абзац перший пункту 8 підрозділу 2 

розділу ХХ «Перехідні положення» 

Податкового кодексу України; 

стаття 14-1 Закону України “Про 

основи соціальної захищеності осіб 

з інвалідністю  в Україні”; 

Постанова Кабінету міністрів 

України від 8 серпня 2007 р. № 1010  

“Про затвердження Порядку 

надання дозволу на право 

користування пільгами з 

оподаткування для підприємств та 

організацій громадських організацій 

інвалідів”; розпорядження голови 

Кіровоградської 

облдержадміністрації від 06.12.2013 

№ 598-р “Про раду з питань 

діяльності підприємств та 

організацій громадських організацій 

інвалідів при обласній державній 

адміністрації”

Державна

допомога  громадським  

організаціям осіб з 

інвалідністю, їх 

підприємствам і 

організаціям у вигляді 

пільг з оподаткування

Надання державної 

допомоги 

підприємствам  та  

організаціям  громадських  

організацій  осіб  з 

інвалідністю  у  вигляді  

пільг  з  оподаткування,  

поворотної  та 

безповоротної  фінансової  

допомоги 

Сприяння  в  наданні  

пріоритетів  при 

розміщенні 

державного 

замовлення та 

працевлаштуванні  

осіб  з  інвалідністю

Податкова пільга

Прог

рама 

ДД

Держа

вний 

бюдже

т

Кіровог

радська 

область

01.01.2017 01.01.2018

Здання в 

оренду 

власного 

нерухомог

о майна

Непо

відо

млен

а

Визначається за 

фактичними 

даними про дохід 

від операційної 

діяльності за 

попередній звітний 

період

30 500,00

Кіровоградс

ька обласна 

організація 

Українськог

о товариства 

глухих

518

Кіровоградс

ька обласна 

державна 

адміністраці

я

Податкова пільга

Прог

рама 

ДД

Держа

вний 

бюдже

т

Кіровог

радська 

область

01.04.2016 01.04.2017

Виробниц

тво меблів 

для офісів 

і 

підприємс

тв 

торгівлі, 

механічне 

обробленн

я 

металевих 

виробів)

Непо

відо

млен

а

Визначається за 

фактичними 

даними про дохід 

від операційної 

діяльності за 

попередній звітний 

період

2 105 900,00

Підпр

иємств

о 

об'єдн

ання 

громад

ян 

“Кроп

ивниць

ке 

учбово-

виробн

иче 

підпри

ємство 

Україн

ського 

товари

ства 

глухих

”
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Кіровоградс

ька обласна 

державна 

адміністраці

я

Податкова пільга

Прог

рама 

ДД

Держа

вний 

бюдже

т

Кіровог

радська 

область

01.10.2016 01.10.2017

Виробниц

тво 

текстильн

их виробів 

та іншого 

верхнього 

одягу)

Непо

відо

млен

а

Визначається за 

фактичними 

даними про дохід 

від операційної 

діяльності за 

попередній звітний 

період

1 917 200,00

Підприємств

о “Обласний 

центр 

трудової і 

соціальної 

реабілітації 

інвалідів” 

Всеукраїнсь

кої 

організації 

інвалідів 

“Союз 

організацій 

інвалідів 

України”

520

Кіровоградс

ька обласна 

державна 

адміністраці

я

Податкова пільга

Прог

рама 

ДД

Держа

вний 

бюдже

т

Кіровог

радська 

область

01.01.2017 01.01.2018

Виробниц

тво 

фільтроел

ементів 

для авто 

та с/г 

техніки, 

обладнанн

я для 

занять 

фізкультур

ою та 

гімнастик

ою, 

спортивни

х дитячих 

майданчик

ів

Непо

відо

млен

а

Визначається за 

фактичними 

даними про дохід 

від операційної 

діяльності за 

попередній звітний 

період

423 000,00

Кіровоградс

ьке учбово-

виробниче 

підприємств

о 

Українськог

о товариства 

сліпих

521

Кіровоградс

ька обласна 

державна 

адміністраці

я

Податкова пільга

Прог

рама 

ДД

Держа

вний 

бюдже

т

Кіровог

радська 

область

01.07.2016 01.01.2017

Виробниц

тво 

електродв

игунів, 

генераторі

в і 

трансфор

маторів

Непо

відо

млен

а

Визначається за 

фактичними 

даними про дохід 

від операційної 

діяльності за 

попередній звітний 

період

614 400,00

Підприємств

о об'єднання 

громадян 

(релігійної 

організації, 

профспілки) 

“Олександрі

йське 

учбово-

виробниче 

підприємств

о 

Українськог

о товариства 

сліпих”

522

Лиаовецька 

районна 

державна 

адміністраці

я

Рішення 3 сесії 7 скликання №30 від 

23.12.2015 року

Районна програма 

інформування 

населення та підтримки 

засобів масової 

інформації на 2016-

2020 роки

Впровадження в життя на 

території Липовецького 

району державної 

політики у сфері 

інформації.

Субсидії та 

поточні 

трансфери

Прог

рама 

ДД

Місце

вий 

бюдже

т

Вінниц

ька 

область

01.01.2016 31.12.2020

Засоби 

масової 

інформації

Не 

повід

омле

на

0,00 400 000,00

КЗ 

Липовицькі 

вісті

523

Лиаовецька 

районна 

державна 

адміністраці

я

Рішення 10 сесії 7 скликання №148 

від 23.12.2016 року

Районна програма 

забезпечення діяльності 

КП Районний трудовий 

архів на 2017-2021 роки

Створення належних умов 

зберігання та 

використання документів.

Субсидії та 

поточні 

трансфери

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Місце

вий 

бюдже

т

Вінниц

ька 

область

01.01.2017 31.12.2021
Трудовий 

архів

Не 

повід

омле

на

150 000,00 170 000,00

КЗ 

Районний 

трудовий 

архів
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524

Лиаовецька 

районна 

державна 

адміністраці

я

Рішення 10 сесії 7 скликання №159 

від 23.12.2016 року

Районна програма 

кінообслуговування 

населення 

Липовецького району 

на 2018-2020 роки

Збереження об'єктів 

кіновідеомережі та їх 

розвиток.

Субсидії та 

поточні 

трансфери

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Місце

вий 

бюдже

т

Вінниц

ька 

область

01.01.2015 31.12.2020
Кіновідео

мережа

Не 

повід

омле

на

50 000,00 50 000,00

КЗ 

кіновідеоме

режа

525

Лиаовецька 

районна 

державна 

адміністраці

я

Рішення 22 сесії 7 скликання №319 

від 23.02.2018 року

Районна програма 

кінообслуговування 

населення 

Липовецького району 

на 2018-2020 роки

Збереження об'єктів 

кіновідеомережі та їх 

розвиток.

Субсидії та 

поточні 

трансфери

Індив

ідуал

ьна 

ДД

Місце

вий 

бюдже

т

Вінниц

ька 

область

01.01.2015 31.12.2020 Спорт

Не 

повід

омле

на

238 000,00 265 000,00

КЗ 

кіновідеоме

режа

526

Управління 

житлово 

комунальног

о 

господарств

а 

Слов'янської 

міської 

ради.

Рішення Слов'янської міської ради.

Програма соціального 

розвитку Слов'янської 

міської ради на 2017р. 

Створення сприятливих 

умов життєдіяльності 

мешканців міста.

Інше

Прог

рама 

ДД

Місце

вий 

бюдже

т

Донець

ка 

область

15.02.2017 31.12.2017

Не 

повід

омле

на

26 693 400,00 26 693 400,00 1 2 12

527

Виконавчий 

комітет 

Лиманської 

міської ради

Рішення Лиманської міської ради 

№7/40-1789 від 22.12.2017 " Про 

затвердження Програми 

економічного і соціального розвитку 

Лиманської об'єднаної 

територіальної громади на 2018 рік 

та основні напрями розвитку на 2019 

і 2020 роки”

Програма економічного 

і соціального розвитку 

Лиманської об'єднаної 

територіальної громади 

на 20! 8 рік та основні 

напрями розвитку па 

2019 і 2020 роки

Сприяння соціально-

економічному розвитку 

регіонів, рівень життя в 

яких є низьким або рівень 

безробіття с високим; 

виконання 

загальнодержавних 

програм розвитку; 

розв’язання соціальних та 

економічних проблем 

загальнонаціонального 

характеру; сприяння 

окремим видам 

господарської діяльності.

Забезпечення 

стабільної роботи 

комунальних 

підприємств, 

розташованих на 

території Лиманської 

об’єднаної 

територіальної 

громади, 

запровадження 

передових 

технологій

Субсидія

Прог

рама 

ДД

Місце

вий 

бюдже

т

Донець

ка 

область

02.08.2017 31.12.2017

Пові

домл

ена

5 819 593,00 5 290 539,00

КП 

Лиман

ський 

зеленб

уд,Лим

анська 

СЄЗ

528

Кодимська 

райдержадмі

ністрація

Рішення Кодимської райради від 

28.04.2016 №75-7

Районна програма 

розвитку малих форм 

господарювання 

агропромисловому 

комплексі Кодимського 

району на 2016-2020 

роки.

Створення нових робочих 

місць

Підтримка малих 

форм 

господарювання в 

аграрному секторі

Грант

Прог

рама 

ДД

Місце

вий 

бюдже

т

Одеськ

а 

область

28.04.2016 31.12.2020 Аграрна

Не 

повід

омле

на

60 000,00 0,00

529

Управління 

праці та 

СЗН 

Чуднівської 

райдержадмі

ністрації

Рішення сесії районної ради від 

04.06.2016 №107

програма 

відшкодування 

компенсаційних виплат 

за перевезення 

пільгових категорій 

громадян на 2016-2017 

роки

Забезпечення реалізації 

прав окремих категорій 

громадян

Кошти бюджету

Прог

рама 

ДД

Район

ний 

бюдже

т

Житом

ирська 

область

04.08.2016 31.12.2017 Транспорт

Не 

повід

омле

на

97 153,00 97 153,00

ПАТ 

Укрз

алізн

иця

ПП 

Маслюківсь

ка


