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ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

 

      Від   16.04.2020    №  870  

м. Вінниця 
 

 

Про затвердження Заходів щодо 

збільшення надходжень до бюджету 

Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади та забезпечення 

економного і раціонального використання 

бюджетних коштів в 2020 році 

 
З метою збільшення надходжень до бюджету Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади, забезпечення економного та раціонального 

використання бюджетних коштів, відповідно до розпорядження голови обласної 

державної адміністрації від 23.01.2020р. №40, керуючись  ч. 1 статті 52, ч. 6 

статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий 

комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити Заходи щодо збільшення надходжень до бюджету 

Вінницької міської об’єднаної територіальної громади та забезпечення 

економного і раціонального використання бюджетних коштів в 2020 році 

згідно з додатком до рішення. 
 

2. Виконавчим органам міської ради забезпечити виконання зазначених 

Заходів та щоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітним, надавати 

виконавчому комітету міської ради та департаменту фінансів інформацію про 

виконання зазначених Заходів. 

 

3. Контроль за виконання даного рішення покласти на заступника 

міського голови А.Очеретного. 

 
Міський голова                                               С. Моргунов 
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Департамент фінансів 

Лесь Антоніна Михайлівна 

Заступник директора - 

начальник бюджетного відділу 
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Додаток 

до рішення виконавчого комітету 

міської ради 

від 16.04.2020 р.  № 870 

 

 

 

 

Заходи щодо збільшення надходжень до бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади та 

забезпечення економного і раціонального використання бюджетних коштів в 2020 році 

 

 

№ 

п/п 
Зміст заходу 

Сума 

додаткових 

надходжень 

до бюджету,  

тис.грн. 

Термін 

виконання 
Виконавець 

1. Заходи щодо збільшення надходжень до  бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади в 2020 році 

1.1 

Забезпечувати своєчасне і повне надходження податків і зборів 

до бюджетів усіх рівнів. 

Здійснювати детальний аналіз виконання бюджету (загального та 

спеціального фондів) в розрізі всіх доходних джерел. Надавати 

пропозиції виконавчому комітету міської ради щодо наявних 

резервів наповнення бюджету. 

 

1200,0 

щоквартально 

до 

10.07.2020  

10.10.2020 

25.12.2020 

10.01.2021 

Вінницьке управління  ГУ 

ДПС у Вінницькій області, 

 Департамент фінансів  

1.2 

З метою виведення доходів із тіньового сектору економіки та 

легалізації заробітної плати продовжити роботу, спрямовану на: 

 - попередження фактів нелегального використання робочої 

сили, зокрема, виявлення працюючих осіб без оформлення 

належним чином трудових відносин та проведення відповідних 

дій для легалізації заробітної плати, 

- недопущення виплати заробітної плати менше законодавчо 

встановленого рівня та без сплати податку на доходи фізичних 

осіб, 

600,0 
протягом 

року 

Вінницьке управління  ГУ 

ДПС у Вінницькій області, 

Департамент економіки і 

інвестицій  
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 - залучення до оподаткування громадян, які зобов'язані 

подати декларації, 

- виявлення незареєстрованих суб'єктів господарювання, 

- здійснення моніторингу з погашення суб'єктами 

господарювання заборгованості із виплати заробітної плати (в 

разі наявності заборгованості). 

 

1.3 

 Вжити конкретних та практичних заходів щодо ліквідації 

(погашення) недоїмки по платежах, які зараховуються до 

бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, 

в тому числі по податку на доходи фізичних осіб, платі за землю, 

податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. 

 

6000,0 
протягом 

року 

Вінницьке управління  ГУ 

ДПС у Вінницькій області 

1.4 

З метою забезпечення ефективного використання майна, що 

перебуває у комунальній власності Вінницької міської об'єднаної 

територіальної громади, посилити контроль за своєчасним 

надходженням орендної плати за договорами оренди приміщень 

(будівель, споруд) та цілісних майнових комплексів, що 

перебувають в комунальній власності.  

Забезпечити вжиття невідкладних заходів щодо погашення 

заборгованості за  договорами оренди приміщень (будівель, 

споруд) та цілісних майнових комплексів що перебувають в 

комунальній власності, враховуючи вимоги чинного 

законодавства. 

 

500,0 
протягом 

року 

Департамент  комунального 

майна  

1.5 

Запровадити здійснення системного обліку договорів про 

встановлення земельних сервітутів. 

Забезпечити щомісячний моніторинг за внесенням до бюджету 

платежів згідно з договорами про встановлення земельних 

сервітутів. 

У разі утворення заборгованості за договорами про встановлення 

земельних сервітутів вживати практичних заходів щодо її 

погашення.  

4000,0 
протягом 

року 

Департамент земельних 

ресурсів 
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1.6 

Сприяти: 

   -  залученню інвестицій в економічний розвиток  Вінницької 

міської об'єднаної територіальної громади, 

    - розширенню діючих виробничих потужностей, створенню 

нових підприємств та, відповідно, нових робочих місць, 

належних умов праці та рівня заробітної плати, з метою 

збільшення надходжень до бюджету Вінницької міської 

об'єднаної територіальної громади по податку на доходи 

фізичних осіб. 

 

450,0 
протягом 

року 

Департамент економіки і 

інвестицій 

1.7 

Запровадити: 

  -  системний облік договорів тимчасового користування 

місцем, що знаходиться в комунальній власності, для 

розташування рекламного засобу, 

  - щомісячний моніторинг надходження платежів за 

договорами тимчасового користування місцями, що знаходяться 

в комунальній власності, для розташування рекламних засобів. 

  У разі утворення заборгованості за вищезазначеними 

договорами вживати практичних заходів щодо її погашення. 

 

100,0 
протягом 

року 

Департамент архітектури та 

містобудування 

1.8 

Розглядати в рамках роботи комісії по визначенню та 

відшкодуванню збитків, заподіяних тимчасовим зайняттям 

земельних ділянок громади, справи з визначення розміру 

збитків, заподіяних Вінницькій міській об'єднаній 

територіальній громаді використанням земельних ділянок без 

правовстановлюючих документів. Здійснювати постійний 

контроль в розрізі платників за відшкодуванням вказаних 

збитків. 

Забезпечити подання справ до судових органів у разі 

невідшкодування збитків у встановлені терміни. 

100,0 
протягом 

року 

Департамент  земельних 

ресурсів,  

Департамент правової 

політики та якості 

 Всього по доходах 12950,0   



6 
 

№ 

п/п 
Зміст заходу 

Сума 

очікуваної 

економії, 

тис.грн. 

Термін 

виконання 
Виконавець 

2. Заходи щодо забезпечення  економного та раціонального використання бюджетних коштів 

2.1 

Забезпечити виконання вимог частини  4 статті 77 

Бюджетного кодексу України щодо забезпечення в повному 

обсязі потреби в коштах на оплату праці з нарахуваннями 

працівників бюджетних установ відповідно до встановлених 

законодавством України умов оплати праці та розміру 

мінімальної заробітної плати, проведення розрахунків за 

спожиті бюджетними установами енергоносії та комунальні 

послуги і недопущення виникнення кредиторської 

заборгованості по вказаних видатках. 

 

протягом 

року 

Головні розпорядники, 

розпорядники та одержувачі 

бюджетних коштів 

2.2 

Забезпечити виконання вимог пункту 1 статті 51 Бюджетного 

кодексу України щодо здійснення  контролю за дотриманням 

керівниками підвідомчих бюджетних установ та закладів 

чисельності працівників та здійснення фактичних видатків на 

оплату праці з нарахуваннями, включаючи видатки на премії, 

інші види заохочень чи винагород та матеріальну допомогу, 

лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого у 

кошторисах (планах використання коштів) бюджетних установ 

та закладів. 

 

протягом 

року 

Головні розпорядники 

бюджетних коштів 

2.3 

Забезпечити виконання вимог пункту 3 статті 51 Бюджетного 

кодексу України щодо здійснення розрахунків за енергоносії, 

які споживаються бюджетними установами в межах 

встановлених лімітів. 

 

протягом 

року 

Головні розпорядники та 

розпорядники бюджетних 

коштів 

2.4 

Не приймати рішення щодо збільшення штатної чисельності 

працівників бюджетних установ, закладів та комунальних 

підприємств, крім випадків, пов'язаних з відкриттям 

(розширенням) установ та зростанням кількості одержувачів 

відповідних послуг для задоволення суспільних потреб.  

 

протягом 

року 

Головні розпорядники, 

розпорядники та одержувачі 

бюджетних коштів 
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2.5 

Здійснювати управління бюджетними коштами в межах 

встановлених бюджетних повноважень із дотриманням 

принципів ефективного та раціонального використання 

бюджетних коштів, забезпечення належної організації та 

координації роботи розпорядників та одержувачів бюджетних 

коштів. 

 

протягом 

року 

Головні розпорядники 

бюджетних коштів 

2.6 

Забезпечити неухильне дотримання вимог постанови Кабінету 

Міністрів України від 04 грудня 2019 року №1070 «Деякі 

питання здійснення розпорядниками (одержувачами) 

бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, 

що закуповуються за бюджетні кошти». 

 

протягом 

року 

Головні розпорядники, 

розпорядники та одержувачі 

бюджетних коштів 

2.7 

Забезпечити вжиття заходів для підвищення фінансово-

бюджетної дисципліни, ефективності використання 

бюджетних ресурсів, попередження порушень бюджетного 

законодавства, що призводять до втрат фінансових ресурсів і 

майна.  

 

протягом 

року 

Головні розпорядники та 

розпорядники бюджетних 

коштів 

2.8 

Провести інвентаризацію діючих програм Вінницької міської 

ради та здійснити детальний аналіз передбачених у них 

завдань та заходів з метою їх упорядкування та припинення 

тих програм (завдань, заходів), які не є першочерговими. На 

підставі проведеного аналізу надати пропозиції міській раді 

щодо внесення відповідних змін до програм міської ради. 

 

до 

01 червня 

2020 року 

Головні розпорядники 

бюджетних коштів 

2.9 

Не направляти посадових осіб органів місцевого 

самоврядування у службові відрядження за кордон за рахунок 

коштів бюджету. Крім випадків, коли відшкодування витрат 

на відрядження за кордон здійснюється в повному обсязі за 

рахунок сторони, що приймає, або за рахунок коштів 

спеціального фонду кошторису бюджетних установ, 

отриманих на вказану мету як гранти, міжнародна технічна 

допомога. 

 

квітень-

грудень 

Органи місцевого 

самоврядування-головні 

розпорядники бюджетних 

коштів 

2.10 
Не здійснювати придбання легкових автомобілів для органів 

місцевого самоврядування. 

 квітень-

грудень 

Головні розпорядники 

бюджетних коштів 
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2.11 Мінімізувати передбачені в бюджеті видатки на реалізацію 

бюджетних програм по галузях «Державне управління», 

«Освіта», «Соціальний захист та соціальне забезпечення», 

«Культура і мистецтво», «Фізична культура і спорт, у тому 

числі шляхом скорочення непершочергових витрат,  та 

досягти економії коштів в розмірі не менше 5 відсотка 

незахищених видатків споживання та не менше 10 відсотків 

видатків розвитку 

21754,1 квітень-

грудень 

Головні розпорядники та 

розпорядники бюджетних 

коштів 

в тому числі:   

Галузь «Державне управління» 4407,2  

з них:   

 Виконавчий комітет міської ради 3062,1 
Виконавчий комітет міської 

ради 

 Департамент міського господарства 22, 1 
Департамент міського 

господарства 

 Департамент житлового господарства 42,5 
Департамент житлового 

господарства 

 Департамент комунального господарства та 

благоустрою 
16,3 

Департамент комунального 

господарства та благоустрою 

 Департамент енергетики, транспорту та зв'язку 155,3 
Департамент енергетики, 

транспорту та зв'язку 

 Департамент архітектури та містобудування 31,7 
Департамент архітектури та 

містобудування 

 Департамент соціальної політики 356,4 
Департамент соціальної 

політики 

 Департамент комунального майна 23,0 
Департамент комунального 

майна 

 Департамент земельних ресурсів 16,2 
Департамент земельних 

ресурсів 

 Департамент фінансів 163,7 Департамент фінансів 

 Департамент самоврядного контролю 504,6 Департамент самоврядного 
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контролю 

 Департамент маркетингу міста та туризму 13,3 
Департамент маркетингу 

міста та туризму 

Галузь «Освіта» 10167,3  

з них:   

 Департамент освіти 9973,7 Департамент освіти 

 Департамент культури 193,6 Департамент культури 

Галузь «Культура і мистецтво» 797,1 Департамент культури 

Галузь  «Фізична культура і спорт» 1633,1 
Комітет по фізичній культурі 

і спорту 

Галузь «Соціальний захист та соціальне забезпечення» 4749,4  

з них:   

 Виконавчий комітет міської ради 569,6 
Виконавчий комітет міської 

ради 

 Департамент енергетики, транспорту та зв’язку 3975,0 
Департамент енергетики, 

транспорту та зв’язку 

 Департамент соціальної політики 204,8 
Департамент соціальної 

політики 

2.12 

Мінімізувати видатки, які передбачені в бюджеті на 

підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових 

осіб місцевого самоврядування. 
1015,5 

квітень-

грудень 

Головні розпорядники 

бюджетних коштів 

2.13 

Забезпечити економію коштів по видатках, які передбачені в 

бюджеті на виконання Програми розвитку органів 

самоорганізації населення  м.Вінниці на 2017-2021 роки. 
470,0 

квітень-

грудень 

Виконавчий комітет міської 

ради 

2.14 

Мінімізувати видатки, які передбачені в бюджеті на виконання 

Програми «Розвиток самоорганізації мешканців 

багатоквартирних будинків та підтримка розвитку об’єднань 

співвласників багатоквартирних будинків  Вінницької міської 

об’єднаної територіальної громади на 2014-2020 роки». 

34,0 
квітень-

грудень 

Виконавчий комітет міської 

ради 

2.15 
Зменшити видатки, які передбачені в бюджеті на виконання 

заходів Програми цифрового розвитку на 2018-2022 роки. 
870,0 

квітень-

грудень 

Виконавчий комітет, 

Департамент інформаційних 
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технологій 

2.16 

Мінімізувати видатки, які передбачені в бюджеті на виконання 

заходів Програми посилення конкурентоспроможності малого 

та середнього підприємництва Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади на 2017-2020 роки. 

137,4 
квітень-

грудень 

Виконавчий комітет міської 

ради 

2.17 

Забезпечити економію коштів по видатках, які передбачені в 

бюджеті на виконання заходів Програми сприяння залученню 

інвестицій у Вінницьку міську об’єднану територіальну 

громаду на 2018-2020 роки. 

108,4 
квітень-

грудень 

Виконавчий комітет міської 

ради 

2.18 

Мінімізувати видатки, які передбачені в бюджеті на виконання 

заходів Програми розвитку сфери паркування транспортних 

засобів на території Вінницької міської об'єднаної 

територіальної громади на 2019-2021 роки. 

14,0 
квітень-

грудень 

Виконавчий комітет міської 

ради 

2.19 

Переглянути в сторону зменшення видатки, які передбачені в 

бюджеті на виконання «Програми розроблення містобудівної 

та іншої документації загальноміського перспективного 

значення на 2020-2022 роки». 

4650,0 
квітень-

грудень 

Департамент архітектури та 

містобудування 

2.20 
Мінімізувати видатки, які передбачені в бюджеті на 

проведення інвентаризації земель. 
700,0 

квітень-

грудень 

Департамент земельних 

ресурсів 

2.21 

Зменшити видатки, передбачені в бюджеті на здійснення 

тахеометричних зйомок для визначення площ земельних 

ділянок комунальної власності Вінницької міської об'єднаної 

територіальної громади, які перебувають у користуванні 

інших осіб без правовстановлюючих документів. 

26,7 
квітень-

грудень 

Департамент самоврядного 

контролю 

2.22 Забезпечити економію бюджетних коштів, передбачених в 

бюджеті на виконання комунальними підприємствами заходів 

відповідних програм міської ради 

1298,8 квітень-

грудень  

в тому числі:   

  КП «Вінницький інформаційний центр»  101,9 

Виконавчий комітет, 

Департамент інформаційних 

технологій, КП «Вінницький 

інформаційний центр» 
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  КП «Агенція просторового розвитку»  125,8 

Виконавчий комітет, КП 

«Агенція просторового 

розвитку» 

  КП «Інститут розвитку міст»  22,3 
Виконавчий комітет, КП 

«Інститут розвитку міст» 

  МКП «Вінницязеленбуд» 36,4 

Департамент комунального 

господарства та благоустрою, 

МКП «Вінницязеленбуд» 

  КП «Комбінат комунальних підприємств» 46,1 

Департамент комунального 

господарства та благоустрою, 

КП «Комбінат комунальних 

підприємств» 

  КП «Аеропорт Вінниця» 769,0 

Департамент енергетики 

транспорту та зв’язку, КП 

«Аеропорт Вінниця» 

  КП «Вінницякартсервіс» 197,3 
Виконавчий комітет, КП 

«Вінницякартсервіс» 

2.23 Забезпечити економію бюджетних коштів в розмірі не менше 

5 відсотків по видатках передбачених в бюджеті на виконання 

Програми розвитку культури і мистецтва  на 2016-2020 роки в 

частині проведення заходів по відзначенню загальнодержавних 

та загальноміських свят і заходів, професійних свят, ювілеїв, 

проведення конкурсів, фестивалів та культурно-мистецьких 

проектів з метою підвищення духовності та культурно-

освітнього рівня населення, відродження української 

національної культури та збереження кращих українських 

традицій фестивалів 

1798,6 квітень-

грудень 

 

в тому числі:   

 Департамент культури 1116,0 Департамент культури 

 Департамент освіти 682,6 Департамент освіти 
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2.24 

Опрацювати можливість утримання творчих колективів 

«Академічний міський камерний хор «Вінниця» 

ім.В.Газінського та міський естрадно-духовий оркестр 

«ВінБенд» комунального закладу «Центр концертних та 

фестивальних програм» не менше як на 50 відсотків за 

рахунок власних надходжень. 

 

квітень-

грудень 
Департамент культури  

2.25 З метою ефективного використання коштів бюджету розвитку 

забезпечити концентрацію коштів на пріоритетних, в тому 

числі пускових об’єктах, для чого переглянути затверджений 

на 2020 рік перелік об’єктів бюджету розвитку, скоротивши 

видатки на інші об’єкти    

120342,5 квітень-

грудень 

Департамент економіки і 

інвестицій,  головні 

розпорядники бюджетних 

коштів: виконавчий комітет, 

департаменти капітального 

будівництва,  

міського господарства,  

комунального господарства 

та благоустрою,  маркетингу 

міста та туризму, енергетики 

транспорту та зв’язку, 

охорони здоров’я, культури, 

комітет по фізичній культурі 

і спорту  

в тому числі:  

 Департамент капітального будівництва 18808,2 

 Департамент міського господарства 39888,2 

 Департамент комунального господарства та 

благоустрою 
30430,3 

 Виконавчий комітет міської ради 11043,2 

 Департамент маркетингу міста та туризму 6478,9 

 Департамент енергетики транспорту та зв’язку 4902, 6 

 Департамент охорони здоров’я  5491,1 

 Комітет по фізичній культурі і спорту 2500,0 

  Департамент культури 800,0   

2.26 Вживати заходів для підвищення ефективності використання 

коштів бюджету розвитку на будівництво та реконструкцію 

об’єктів комунальної власності. Забезпечувати дотримання 

нормативних термінів будівництва. Не розпочинати в 2020 

році будівництво та реконструкцію нових об’єктів. 

 квітень-

грудень 

Департамент економіки і 

інвестицій,   

головні розпорядники 

коштів: 

 виконавчий комітет, 
департаменти капітального 

будівництва,  

міського господарства,  

комунального господарства 
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та благоустрою,  

маркетингу міста та туризму, 

енергетики транспорту та 

зв’язку, охорони здоров’я, 

комітет по фізичній культурі 

і спорту 

2.27 Переглянути затверджені на 2020 рік титульні списки на 

проведення капітального ремонту житлового фонду та 

благоустрою міста, визначити пріоритетні види робіт та 

скоротити витрати на проведення зазначених робіт  

128703,1 квітень-

грудень 
 

в тому числі:   

 Департамент комунального господарства та 

благоустрою  
109265,8 

Департамент комунального 

господарства та благоустрою з них:  

- благоустрій 109265,8 

 Департамент житлового господарства 19437,3 

Департамент житлового 

господарства 
з них:  

- капітальний ремонт житлового фонду 11198,3 

- благоустрій 8239,0 

2.28 

Переглянути затверджені на 2020 рік плани проведення 

поточного ремонту житлового фонду та зменшити 

асигнування, передбачені в бюджеті 2020 на  поточний ремонт 

житлового фонду. 

305,5 
квітень-

грудень 

Департамент житлового 

господарства 

2.29 Враховуючи особливо м’які погодні умови зимового періоду 

2019-2020 років, відсутність морозів та снігу, видатки на 

благоустрій зменшити на суму економії, яка утворилась по 

видатках, передбачених на проведення поточних робіт з 

благоустрою, а саме на розчищення та вивезення снігу  

1004,4 квітень-

травень 

Департамент комунального 

господарства та благоустрою 

2.30 Вжити заходів щодо збільшення обсягів власних доходів 

комунальними підприємствами, які отримують з бюджету 

фінансову підтримку на покриття збитків, та посилити режим 

економії при проведенні ними видатків. Забезпечити економію 

47,3 квітень-

грудень 

Головні розпорядники та 

одержувачі бюджетних 

коштів, що входять до складу 

їх мережі 
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бюджетних коштів, які передбачені на надання фінансової 

підтримки комунальним підприємствам 

в тому числі:   

 КП «Вінницький муніципальний центр інновацій» 25,0 Виконавчий комітет, КП 

«Вінницький муніципальний 

центр інновацій» 

 КП «Центр історії Вінниці» 22,3 Департамент культури, КП 

«Центр історії Вінниці» 

2.31 Переглянути напрямки використання коштів, передбачених в 

бюджеті 2020 на поповнення статутних капіталів комунальних 

підприємств та зменшити асигнування на поповнення 

статутних капіталів не менше 20 відсотків від обсягу 

передбачених видатків  

65634,0 квітень-

грудень 

 

в тому числі:   

 КП «Вінницякартсервіс» 2200,0 
Виконавчий комітет, КП 

«Вінницякартсервіс»,  

КП «Вінницький 

інформаційний центр» 
 КП «Вінницький інформаційний центр» 2937,0 

 КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» 8060,0 Департамент енергетики, 

транспорту та зв’язку, КП 

ВМР 

«Вінницяміськтеплоенерго», 

КП «Вінницька 

спеціалізована монтажно-

експлуатаційна дільниця з 

організації дорожнього 

руху», КП «Вінницька 

транспортна компанія» 

 КП «Вінницька спеціалізована монтажно-

експлуатаційна дільниця з організації дорожнього 

руху» 

3437,0 

 КП «Вінницька транспортна компанія» 49000,0 

2.32 
Мінімізувати видатки, які передбачені в бюджеті на виконання 

заходів Програми розвитку туризму на 2016-2020 роки. 
160,8 

квітень-

грудень 

Департамент маркетингу 

міста та туризму 

2.33 Зменшити видатки, передбачені в бюджеті на виконання 175,8 квітень- Виконавчий комітет міської 
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«Комплексної програми заходів із забезпечення діяльності 

громадських формувань з охорони громадського порядку у 

населених пунктах, що входять до Вінницької міської 

об’єднаної територіальної громади на 2014-2020 роки». 

грудень ради 

2.34 

 Мінімізувати видатки на оплату консультаційних послуг 

щодо оптимізації управління комунальними підприємствами 

КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» та КП 

«Вінницяоблводоканал», які передбачені в бюджеті на 

виконання заходів Програми економічного і соціального 

розвитку Вінницької міської об‘єднаної територіальної 

громади на 2020 рік, та досягти економії коштів в розмірі не 

менше 14 відсотків.  

400,0 
квітень-

грудень 

Виконавчий комітет міської 

ради 

2.35 

Забезпечити економію коштів по видатках, передбачених в 

бюджеті на виконання «Комплексної правоохоронної 

програми на 2019-2021 роки». 
210,0 

квітень-

грудень 

Виконавчий комітет міської 

ради 

 Всього по видатках 349860,9   

 

  
В.о. керуючого справами виконкому                                                    С.Чорнолуцький 


