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І. ПАСПОРТ 
КОМПЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ БЛАГОУСТРОЮ ТА РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-

КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА В ВОРОНОВИЦЬКІЙ ГРОМАДІ НА 2021 РІК  
(загальна характеристика Програми) 

 
1. 

Ініціатор розроблення  
Програми (замовник) 

Виконавчий комітет Вороновицької селищної ради, 
структурні підрозділи Вороновицької селищної ради 

 
2. Підстава для 

розроблення Програми 
Закони України: «Про місцеве самоврядування в Україні», 
«Про житлово-комунальні послуги», «Про благоустрій 
населених пунктів», «Про автомобільні дороги», «Про 
охорону навколишнього природного середовища» 

3. Розробники Програми Виконавчий комітет Вороновицької селищної ради, 
структурні підрозділи Вороновицької селищної ради 
 

4. 
Відповідальні виконавці 
Програми 

Виконавчий комітет Вороновицької селищної ради, 
структурні підрозділи Вороновицької селищної ради. 

5. 

Мета Програми 

Здійснення комплексних заходів, спрямованих на 
підвищення рівня благоустрою населених пунктів, 
забезпечення надійної та безперебійної експлуатації об'єктів 
житлово-комунального господарства, покращення умов 
проживання мешканців громади 

6. Термін реалізації 
Програми 

2021 рік 

7. Загальний обсяг 
фінансових ресурсів, 
необхідних для 
реалізації Програми 

  

 

ІІ. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМ, НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКИХ  
СПРЯМОВАНА ДІЯ ПРОГРАМИ  

Житлово-комунальне господарство – це одна з найважливіших галузей господарського 
комплексу громади, що забезпечує його життєдіяльність, покликана виконувати комплекс 
робіт і послуг з утримання і ремонту вулично-дорожньої мережі, зовнішнього освітлення, 
благоустрою населених пунктів, озеленення, санітарної очистки, водопостачання, 
водовідведення, збору та вивезення побутових відходів тощо. 

Комплексна Програма благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства в 
Вороновицькій громаді на 2021 рік (далі - Програма) розроблена з метою реалізації на 
території Вороновицької об’єднаної територіальної громади державної політики, власних 
повноважень в сфері розвитку, реформування та утримання житлово - комунального 
господарства, створення умов  сприятливого для життєдіяльності людей середовища та 
забезпечення населення якісними житлово-комунальними послугами. 

Розроблення Програми здійснювалось в межах Законів України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», «Про житлово-комунальні послуги», «Про благоустрій населених 
пунктів», «Про поховання та похоронну справу», «Про автомобільні дороги», «Про охорону 
навколишнього природного середовища», «Про відходи», «Про питну воду та питне 
водопостачання», «Про захист тварин від жорсткого поводження»,  Наказів Державного 
комітету з питань житлово-комунального господарства від 23.09.2003р. №154 «Про 
затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою населених 
пунктів» та від 10.08.2004р. №150 «Про затвердження примірного переліку послуг з 
утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, 
будинків, споруд» та інших нормативно-правових актів України.  



 

Програма враховує головні завдання законодавчих і нормативних актів з питань житлово-
комунального господарства та визначає основні цілі і заходи з благоустрою, розвитку та 
утримання житлово-комунального господарства в Вороновицькій громаді у 2021 році. 

Основні виконавці програми: 
• Вороновицька селищна рада; 
• структурні підрозділи та виконавчі органи Вороновицької селищної ради; 
 
Площа існуючої  Вороновицької територіальної громади (станом на 01.__.2020року) 

складала _____ км2. Після розширення меж у жовтні 2020 року площа Вороновицької  
територіальної громади складає ____ км2, чисельність населення громади – _______чоловік.  

Основними напрямками діяльності у сфері житлово-комунального господарства в громаді 
є задоволення потреб жителів в усіх видах житлово-комунальних послуг, створення 
комфортних умов для проживання, ефективне використання комунальної власності, належне 
її утримання, збільшення обсягів капітального ремонту та реконструкції об’єктів благоустрою, 
поліпшення технічного стану водопровідно-каналізаційної мережі, поступова переорієнтація 
житлово-комунального господарства громади на енергоефективний шлях, зменшення 
аварійності на автошляхах, врегулювання питань поводження з тваринами,  поліпшення 
екологічного стану населених пунктів.  

Впродовж останніх років у цій сфері проведено значну роботу, що включає комплексні 
заходи з прибирання територій, впровадження системи роздільного збору сміття, 
облаштування зупинок громадського транспорту, вуличного освітлення, дитячих майданчиків, 
проведення ремонтів доріг тощо. Але враховуючи розширення території громади, а також те, 
що утримання в належному стані територій населених пунктів потребує постійної уваги та 
залучення значного обсягу фінансування, роботу в цьому напрямку потрібно продовжувати.  

Сьогодні житлово-комунальне господарство громади переживає значні труднощі. Його 
технічний стан знаходиться не в найкращому стані, основні фонди та обладнання потребують 
оновлення.  

Для надання послуг у сфері благоустрою та житлово-комунального господарства на 
території громади працює _____ комунальних підприємства: КП «Надія» , КП «________». 
Враховуючи те, що комунальні підприємства є складовою фінансового забезпечення 
стабільного розвитку території, економічною основою місцевого самоврядування та 
призначенні для вирішення житлово-комунальних проблем населення, проблеми їх існування 
залишаються актуальними. На сьогодні спостерігається збиткова діяльність цих комунальних 
підприємств, що зумовлено, насамперед, податковим навантаженням, підвищенням цін на 
енергоносії, обладнання, заборгованістю населення за спожиті житлово-комунальні послуги 
тощо. Тому для виконання своїх прямих завдань вони потребують залучення додаткового 
фінансування з бюджету, яке зможе стабілізувати діяльність, покращити стан технічної бази, 
оновити виробничі засоби.  

 
2.1.Вулично-дорожнє господарство 
Невід’ємною частиною об’єктів благоустрою є вулично-дорожня мережа. Територія 

об’єднаної територіальної громади характеризується розгалуженою транспортною 
інфрастуктурою. 

Основним балансоутримувачем вулично-дорожньої мережі населених пунктів є 
Вороновицька селищна рада, на обліку якої знаходиться переважна частина доріг.  

В останні декілька років в громаді інтенсивно відбувається асфальтування доріг, обсяги 
щорічного фінансування ремонтних робіт на місцевих дорогах, є значними.  

Навколодорожня інфраструктура теж потребує покращення, влаштування тротуарів, 
дорожніх попереджувальних знаків, розміток та вказівників, обладнання зупинок 
павільйонами для комфортного очікування автобусів. Для виконання заходів, які дозволять 
забезпечити населені пункти громади якісними дорогами, необхідний значний фінансовий 
ресурс.  



 

 
2.2 Зовнішнє освітлення 
Упродовж років проведено активну роботу по облаштуванню вуличного освітлення в 

населених пунктах. Але одним із заходів, який передбачає безпеку для мешканців населених 
пунктів громади, а також для створення належних умов проживання є подальше 
облаштування вуличного освітлення, особливо в населених пунктах, які доєдналися до 
громади.  

Для забезпечення належного функціонування мереж зовнішнього освітлення необхідно 
забезпечити його стабільну роботу та технічне обслуговування, що передбачає заходи з 
обслуговування світильників, повітряних та кабельних ліній, пунктів живлення, 
автоматичного управління тощо. Внаслідок розширення житлових масивів та збільшення 
споживання населенням електроенергії для побутових потреб, існує потреба в будівництві, 
реконструкції та проведенні ремонтів мереж постачання електроенергії, трансформаторних 
підстанцій, модернізації їх обладнання. 

 
2.3 Озеленення та догляд за зеленими насадженнями 
Зелені насадження відіграють важливу соціально-екологічну роль в середовищі 

проживання. Вони забезпечують комфортність умов проживання людей в населених пунктах, 
регулюють  газовий склад повітря і його забруднення, кліматичні характеристики територій, 
знижують вплив шумового чинника і є джерелом естетичного відпочинку людей.  

Концепція комплексного озеленення населених пунктів громади визначає основні засади 
діяльності у галузі управління сферою зеленого господарства, впорядкування зелених зон, 
формування зелених насаджень та флористичне оформлення територій, тобто пріоритетні 
напрямки системи озеленення населених пунктів, спрямовані на забезпечення сприятливих 
умов життєдіяльності його мешканців при максимальній економії бюджетних коштів. 
Основною метою концепції є охорона, збереження та відтворення існуючих зелених 
насаджень, їх гармонійне поєднання з ландшафтом населених пунктів, утримання у здоровому 
впорядкованому стані, створення та формування декоративних та стійких до несприятливих 
умов навколишнього природного середовища насаджень, що забезпечить збалансований 
розвиток зеленої зони та виконання нею екологічних, соціально-економічних та урбаністично-
планувальних функцій. 

Необхідністю збільшення обсягів насаджень дерев, кущів, квітників та послуг по догляду 
за зеленими насадженнями є: 

- поява в селах нових територій, що потребують озеленення; 
- велика кількість аварійних дерев та чагарників; 
- потреба в омолоджувальній обрізці (кронуванні) дерев в населених пунктах та вздовж 

доріг; 
- потреба в озелененні місць відпочинку та дозвілля населення, територій бюджетних 

установ.  
Збільшення обсягів робіт і належне виконання заходів з озеленення населених пунктів 

відповідно потребує і придбання посадкового матеріалу, додаткового обладнання і механізмів, 
що мають полегшити ручну працю.  

 
2.4 Санітарне очищення 
На території громади відсутні спеціалізовані полігони для утилізації, зберігання, 

знешкодження та захоронення твердих побутових відходів. На території смтВороновиця та 
сОленівка наявне паспортизоване сміттєзвалище.  

Для забезпечення належного санітарного стану в населених пунктах організовано 
збирання та вивезення твердих побутових відходів. Їх збирання проводиться контейнерним та 
безконтейнерним методами. Вивезення сміття здійснюється на полігон твердих побутових 
відходів, який розміщений в смтВороновиця Вінницького району Вінницької області. 
Особливістю надання цих послуг є те, що вони повинні надаватись своєчасно, безперебійно та 
належної якості у відповідності до існуючих норм та правил.   

Труднощі, з якими стикається громада в питаннях поводження з твердими побутовими 
відходами: 



 

 - низька інноваційно-інвестиційна активність суб’єктів господарської діяльності у сфері 
поводження з ТПВ; 

- порушення підрядником графіку вивезення ТПВ; 
- низький рівень екосвідомості та культури мешканців у сфері поводження з ТПВ; 
- необхідність приведення операцій поводження з побутовими відходами у відповідність 

до існуючих норм, правил, сучасних технологій; 
- високий рівень засмічення прилеглих до населених пунктів територій (ліси, яри, узбіччя 

автошляхів).  
Одним із важливих заходів з утримання в належному санітарному стані населених пунктів 

є необхідність прибирання місць загального користування: узбіч вулично-дорожньої мережі, 
тротуарів, зупинок громадського транспорту, ігрових майданчиків, інших місць масового 
перебування людей, а в зимовий період ще й розчистку від снігу, усунення ожеледі та обробку 
піщано-сольовою сумішшю. 

До питань санітарного очищення відноситься і стан поводження з безхатніми тваринами. 
Для людини є природним утримання домашніх улюбленців, але неконтрольоване 
розмноження і безвідповідальне ставлення до них, призводить до постійного збільшення 
кількості безпритульних тварин за рахунок покинутих та загублених. 

Популяція безпритульних тварин поповнюється також з причин:  
- розмноження існуючих безпритульних тварин;   
- міграції безпритульних тварин з дачних масивів і з міста Вінниця. 
Велика кількість таких тварин у населених пунктах громади призводить до погіршення 

санітарно-епідеміологічного стану, якості життя мешканців сіл, загибелі тварин та жорстокого 
поводження з ними. 

Законом України «Про захист тварин від жорстокого поводження» визначені правові 
основи поводження з безпритульними тваринами. З урахуванням вимог Закону, питання 
безпритульних тварин у населених пунктах планується вирішувати методом стерилізації, 
вакцинації з поверненням тварин на місце існування для стабілізації чисельності популяції 
(гуманними методами).  

Для забезпечення здійснення заходів з вилову, стерилізації, вакцинації, профілактичних 
обробок необхідне фінансування з місцевого бюджету.     

 
2.5 Місця поховання та пам’яті 
Окремої уваги вимагає необхідність утримання в належному стані пам'ятників, меморіалів 

та кладовищ. Завданням влади є забезпечення утримання їх в належному стані шляхом 
надання естетичного вигляду, прибирання, озеленення, створення сприятливих умов для 
мешканців громади для впорядкування та догляду за могилами своїх близьких та передбачає 
наступне: благоустрій кладовищ та приведення їх до належного санітарного стану, 
розгортання снігу, усунення ожеледиці, прибирання і вивіз сміття, покіс трави, видалення 
аварійних дерев та молодої порослі, ремонт та благоустрій пам’ятників загиблим воїнам-
землякам, Меморіалів Слави.  

 
2.6 Зупинки громадського транспорту 
Враховуючи постійний потік людей на зупинках громадського транспорту, необхідно 

продовжувати заходи з підвищення якості та комфортності очікування громадянами 
транспортних засобів, зокрема: 

- облаштування нових або заміна існуючих зупинок громадського транспорту, утримання 
їх в належному стані; 

- встановлення необхідної кількості урн та прибирання сміття;  
- встановлення та поновлення розкладу руху маршрутних транспортних засобів; 
- благоустрій прилеглої території (асфальтування, мощення тротуарною плиткою, 

озеленення, тощо).  
 
2.7 Водопостачання та водовідведення 
Водопровідно-каналізаційна система теж потребує особливої уваги та фінансових 

ресурсів.  



 

Єдина центральна каналізаційна система в громаді відсутня. Винятком є житлові масиви 
багатоквартирних будинків. Інші домогосподарства користуються вигрібними ямами, які не 
завжди належним чином обладнані. Тому гострою є проблема в забезпеченні своєчасного 
вивезення стоків від житлових будинків, утримання і належному стані очисних споруд. 
Обладнання очисних споруд є застарілим та вкрай зношеним. Для недопущення виникнення 
надзвичайної ситуації з забруднення водних об'єктів та навколишнього природного 
середовища стічними водами Вороновицькою селищною радою із залученням коштів 
обласного фонду охорони навколишнього середовища проведено комплекс робіт з 
реконструкції очисних споруд із заміною зношеного обладнання та резервуарів, проведення 
заходів з підвищення ефективності очистки стічних вод.  

 
2.8 Зони дозвілля та відпочинку 
  В останні десятиліття в світі спостерігається стійка тенденція підвищення інтересу до 

нових сучасних технологій в галузі дозвілля. Це обумовлено тим, що раціональне 
використання вільного часу дає можливість людині знімати соціальне напруження, а також 
відновлювати свої психологічні та фізичні сили. Останнє в свою чергу приводить до 
зростання ролі парків, що стають необхідними природними осередками, створюють 
сприятливий мікроклімат для повноцінного функціонування їх як культурно-рекреаційних 
центрів. Використання природного середовища в організації дозвілля населення - це одна з 
характерних особливостей парків як культурних закладів. Багатофункціональність парків 
культури і відпочинку дозволяє реалізовувати важливі культурно-виховні завдання, 
виконувати рекреаційні, просвітницькі, соціальні та інші функції.  

Саме тому важливим пріоритетом має стати розвиток громадського простору – це 
облаштування площ, парків, скверів, дитячих майданчиків та усіх інших відкритих  просторів, 
які жителі використовують для прогулянок, відпочинку, дозвілля, гри з дітьми, зустрічей та 
спілкування. 

 При здійсненні вказаних заходів необхідно створити усі умови для відпочинку різних 
вікових категорій відвідувачів: ігрові, розважальні комплекси, спортивні майданчики, місця 
культурного дозвілля. Організацію паркового простору слід проводити з використанням 
сучасних інженерних систем.  

 
2.9 Контроль за дотриманням правил благоустрою 
З метою забезпечення дієвого контролю за дотриманням юридичними та фізичними 

особами вимог Закону України «Про благоустрій населених пунктів», а саме: охорони зелених 
насаджень і водойм, місць відпочинку громадян, утримання в належному стані закріплених за 
підприємствами, установами і організаціями територій, формування у мешканців активної 
громадянської позиції щодо збереження довкілля, ощадливого ставлення до природних 
ресурсів, об’єктів благоустрою, дотримання правил торгівлі та створення умов щодо захисту і 
відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля. Для забезпечення виконання 
покладених на установу функцій необхідне забезпечення працівників заробітною платою з 
нарахуваннями, канцтоварами, утримання в належному стані транспортного засобу, 
придбання паливно-мастильних матеріалів, форменого одягу для працівників тощо. 

 
Ш. МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ 

Метою Програми є здійснення комплексних заходів, спрямованих на забезпечення 
надійної та безперебійної експлуатації об'єктів житлово-комунального господарства, 
підвищення рівня благоустрою населених пунктів, забезпечення сприятливого середовища для 
життєдіяльності людини, задоволення потреб населення в житлово-комунальних послугах 
відповідно до встановлених нормативів і державних стандартів. 

 
Основними завданнями Програми є: 

- проведення комплексу робіт з покращення мікроклімату, санітарного стану населених 
пунктів;  

- створення, збереження, упорядкування та належне утримання об'єктів благоустрою; 



 

- здійснення належного контролю за дотриманням правил благоустрою, посилення 
відповідальності населення за дотриманням чистоти та екологічної безпеки в населених 
пунктах; 

- утримання в належному технічному стані вулично-дорожньої мережі; 
- забезпечення освітлення населених пунктів; 
- забезпечення безперебійного функціонування комунального підприємства та надання 

ним якісних послуг населенню;  
- впровадження енергозберігаючих технологій, використання альтернативних джерел 

енергії. 
 

ІV. ОБСЯГИ ТА ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ 
Джерелами фінансування заходів  Програми є: 
• кошти бюджету територіальної громади (у тому числі надходження до бюджету 

розвитку, екологічного фонду, штрафи та санкції за шкоду завдану навколишньому 
природному середовищу, надходження до цільового фонду, утвореного сільською радою); 

• кошти державного бюджету України; 
• кошти обласного бюджету; 
• кошти підприємств житлово-комунального господарства; 
• гранти, кошти міжнародних організацій, благодійні внески; 
• кошти фізичних і юридичних осіб; 
• кошти інвесторів; 
• інші джерела. 
Обсяги фінансування на виконання заходів Програми визначні згідно з Додатком 1 до 

Програми в межах затверджених асигнувань в бюджеті об'єднаної територіальної громади на 
відповідний рік. 

 
V. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ:  

1.Раціональне використання площ загального користування.  
2.Покращення технічного стану будівель і споруд комунальної власності. 
3.Створення умов для безпечного проживання населення. 
4.Підвищення ефективності роботи житлово-комунального господарства. 
5.Покращення якості надання послуг з водопостачання та водовідведення. 
6. Економія енергоресурсів шляхом впровадження енергозберігаючих заходів. 
7.Покращення технічного стану автомобільних доріг та безпеки руху пішоходів.  
8.Забезпечення освітлення території населених пунктів із застосуванням   
систем енергозбереження. 
9.Створення та відновлення місць для відпочинку та дозвілля мешканців громади.  
10.Збереження та покращення стану місць загального користування. 
12.Контроль за дотриманням Правил благоустрою, забезпечення чистоти, порядку в 

громадських місцях в населених пунктах територіальної громади. 
13.Поліпшення екологічного і  санітарного стану, естетичного вигляду населених пунктів. 

 
VІ. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 

Координатором, який здійснює погодження дій між виконавцями Програми та контролює 
її виконання, є виконавчий комітет Вороновицької селищної ради.  

        Контроль за виконанням цієї Програми здійснює  постійна комісія з питань соціально-
економічного розвитку, планування, бюджету та цін (Якубовська О.В.) 

 
 

 
 Секретар селищної ради                                                                  І.В.Нагаєвська 
 
 



 

         ЗАТВЕРДЖЕНО: 
         рішення 2 сесії Вороновицької 
         селищної ради 8скликання  
         від 24.12.2020року 
 

ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ НА ВИКОНАННЯ 
«КОМПЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ БЛАГОУСТРОЮ ТА РОЗВИТКУ  

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА  
В ВОРОНОВИЦЬКІЙ ГРОМАДІ НА 2021 РІК» 

 
Загальні положення 

1.1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених в бюджеті 
територіальної громади на виконання заходів «Комплексної Програми благоустрою 
населених пунктів та розвитку житлово-комунального                 
господарства в Вороновицькій територіальній громаді на 2021 рік» (далі – Програма). 

1.2. Головними розпорядником бюджетних коштів виконання заходів Програми є 
Вороновицька селищна рада, її структурні підрозділи та виконавчі органи.  

1.3. Для виконання заходів Програми головний розпорядник бюджетних коштів може 
включати до своєї мережі одержувачів бюджетних коштів (комунальні підприємства, службу 
автомобільних доріг тощо). 

1.4. Обсяг видатків встановлюється рішенням Вороновицької селищної ради про бюджет. 
1.5. Фінансування заходів Програми здійснюється відповідно до помісячного розпису 

видатків. 
 

Використання бюджетних коштів на виконання заходів Програми  
1. Для виконання заходів Програми бюджетні кошти спрямовуються на: 
- придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, зелених насаджень для 

благоустрою населених пунктів тощо; 
- оплату послуг з благоустрою населених пунктів, озеленення населених пунктів, 

дизайнерських послуг, послуг з ремонту, утримання та обслуговування пам'ятників, доріг, 
зупинок громадського транспорту, дитячих майданчиків, мереж зовнішнього освітлення, 
рекреаційних зон, вивезення сміття, видалення та обрізки дерев, ліквідації стихійних 
сміттєзвалищ, благоустрій і огородження кладовищ, влаштування накриттів, послуг з 
відлову, стерилізації і вакцинації бездомних тварин, оплату послуг за виконання інших 
заходів з благоустрою населених пунктів та утриманню в належному стані об’єктів житлово-
комунального господарства; 

- оплату за спожиту електроенергію для вуличного освітлення; 
- будівництво, капітальний ремонт та реконструкцію об'єктів благоустрою та житлово-

комунального господарства (артсвердловин, трансформаторів, зовнішнього вуличного 
освітлення, доріг, парків, площ, зупинок громадського транспорту тощо);  

- утримання інспекції з благоустрою: оплату праці з нарахуваннями, придбання 
канцелярських, господарських, паливно-мастильних матеріалів, інвентарю, оплату послуг, 
пов’язаних з утриманням установи (підприємства), обладнання та транспортних засобів, 
придбання комп'ютерної та оргтехніки, запасних частин, обладнання тощо для виконання 
покладених функцій; 

- фінансову підтримку та поповнення статутного фонду комунальних підприємств для 
придбання обладнання, інвентарю, витратних матеріалів та запасних частин; поточний і 
капітальний ремонт, технічне обслуговування техніки, систем і мереж водопостачання і 
водовідведення; оплату послуг з виготовлення технічної документації на будівлі і споруди, 
земельні ділянки, розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для 
будівництва та реконструкції об'єктів житлово-комунального господарства, отримання 
ліцензійного дозволу на використання питної води, отримання дозволів на викиди 
забруднюючих речовин в природне середовище, інші видатки, пов’язані із статутною 



 

діяльністю), виконання заходів з благоустрою та утриманні в належному санітарно-
екологічному стані громадських місць, кладовищ, парків, скверів, місць для збору ТПВ; 

- передачу на договірних засадах трансфертів іншим бюджетам та одержувачам 
бюджетних коштів для співфінансування робіт та виконання спільних заходів.  

2.Використання коштів з іншою метою, яка не відповідає цьому Порядку, є нецільовим 
використанням бюджетних коштів, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним 
законодавством України. 

3.Відкриття рахунків, реєстрація, облік зобов’язань та проведення операцій, пов’язаних з 
використанням бюджетних коштів, здійснюється відповідно до вимог чинного 
законодавства. 

4.Складання та подання фінансової звітності про використання бюджетних коштів, а 
також контроль за їх цільовим витрачанням здійснюються в установленому законодавством 
порядку. 
 
 

Секретар селищної ради                                                       І.В.Нагаєвська 
 

 
 


