
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 

ВОСЬМА СЕСІЯ

Проект

Р І Ш Е Н Н Я

Про внесення змін до рішення обласної ради від 25 березня 
2011 року № 73-5/УІ „Про Програму розвитку земельних 
відносин і охорони земель у Дніпропетровській області 

на 2011 -  2018 роки”

Відповідно до Закону України „Про місцеве самоврядування в 
Україні”, з метою уточнення показників, обсягів і джерел фінансування, 
строків виконання Програми розвитку земельних відносин і охорони 
земель у Дніпропетровській області на 2011 -  2018 роки та окремих 
завдань і заходів на другий етап дії, ураховуючи звернення 
облдержадміністрації, висновки й рекомендації постійних комісій обласної 
ради з питань: агропромислового комплексу та соціального розвитку села; 
•з-вшшь використання природних ресурсів, обласна рада в и р і ш и л а :

1. Викласти в новій редакції:
додаток 1 до додатка до рішення обласної ради від 25 березня 

2011 року № 73-5/УІ (Перелік завдань і заходів Програми) -  додаток 1 до 
рішення;

додаток 2 до додатка до рішення обласної ради від 25 березня 
20] 1 року № 73-5/УІ (Розрахункова потреба в коштах для проведення робіт 
з розвитку земельних відносин, охорони земель, підвищення родючості 
ґрунтів у Дніпропетровській обласн і) додаток 2 до рішення;

додаток 3 до додатка до рішення обласної ради від 25 березня 
2011 року № 73-5/УІ (Показники оцінки ефективності виконання 
Програми) -  додаток 3 до рішення;

паспорт Програми -  додаток 4 до рішення.
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2. Координацію роботи щодо виконання цього рішення покласти на 

управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, контроль -  
на постійні комісії обласної ради з питань: агропромислового комплексу та 
соціального розвитку села; використання природних ресурсів.

Голова обласної ради Г. ПРИГУНОВ



Додаток 1
до рішення обласної ради

ПЕРЕЛЛЄ 
завдань і заходів Програми розвитку земельних відносин і охорони земель у Дніпропетровській області 

на 2011 -  2018 роки

Назва
напряму

діяльності
(пріоритетні

завдання)

Зміст заходів 
Програми з 
виконання 
завдання

Відповідальні за 
виконання

Строки
вико
нання

Джерела
фінансу

вання

Орієнтовні обсяги фінансування за роками виконання, 
тис. грн

Очікуваний результат 
виконання заходуУсього Усього 

І етап

За роками виконання, тш грн
Усього 
П етап2016 р. 2017 р. 2018 р.

1 2 3 4 5 6 7  . 8 9 10 11 12
1. Організація 
робіт 3 
підвищення 
родючості 
їрунтів 
шляхом 
меліоратив
них заходів'

1.1. Побудова 
та відновлення 
зрошувальної 
системи

Управління 
агропромислового 
розвитку облдерж
адміністрації

Березень 
2011 — 
грудень 
2018 
року

Державний
бюджет

Збільшення площ 
зрошуваних земель на 
1000 га

Обласний
бюджет 350,8 350,8

Місцевий
бюджет
Інші
джерела

Усього 350,8 350,8

1.2. Підви
щення родю
чості їрунтів 
шляхом 
гіпсування

Управління 
агропромислового 
розвитку облдерж
адміністрації

Березень 
2011 — 
грудень 
2018 
року

Державний
бюджет 0 0 0

Збільшення обсягів 
виробництва в рослинництві

Обласний
бюджет 1500,0 0 750,0 750,0 1500,0

Місцевий
бюджет 0 0 0

Інші
джерела 0 0 0

Усього 1500,0 0 750,0 750,0 1500,0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2. Розвиток 
земельних 
відносин і 
охорони 
земель

2.1. Установ
лення меж 
населених 
пунктів

Управління 
агропромислового 
розвитку облдерж
адміністрації, 
Головне управління 
Держгеокадастру у 
Дніпропетровській 
області (за згодою), 
органи місцевого 
самоврядування 
(за згодою)

Березень 
2011 — 
грудень 
2018 
року

Державний
бюджет 1723,0 1493,0 110,0 120,0 230,0

Завершення робіт з грошової 
оцінки земель. Проведення 
розмежування земель 
державної та комунальної 
власності. Збільшення 
платежів за землю до 
бюджетів усіх рівнів. 
Запровадження ринку землі 
та отримання доходів від 
продажу земель

Обласний
бюджет 694,0 347,0 347,0 694,0

Місцевий
бюджет 12619,0 10185,0 272,9 1080,1 1081,0 2434,0

Інші
джерела 0 0 0

Усього 15036,0 11678,0 272,9 1537,1 1548,0 3358,0
2.2. Проведен
ня інвентари
зації земель 
населених 
пунктів

Управління 
агропромислового 
розвитку облдерж
адміністрації, 
Головне управління 
Держгеокадастру у 
Дніпропетровській 
області (за згодою), 
органи місцевого 
самоврядування 
(за згодою)

Березень 
2011 -  
грудень 
2018 
року

Державний
бюджет 24379,0 17978,0 3200,0 3201,0 6401,0

Обласний
бюджет 3251,0 0 1625,0 1626,0 3251,0

Місцевий
бюджет 22082,6 17018,0 3053,6 1005,0 1006,0 5064,6

Інші
джерела 3993,6 0 3993,6 3993,6

Усього 53706,2 34996,0 7047,2 5830,0 5833,0 18710,2
2.3. Здійснен
ня інвентари
зації земель за 
межами 
населених 
пунктів

Управління 
агропромислового 
розвитку облдерж
адміністрації, 
Головне управління 
Держгеокадастру у 
Дніпропетровській 
області (за згодою), 
органи місцевого 
самоврядування 
(за згодою)

Березень 
2011 — 
грудень 
2018 
року

Державний
бюджет 830,0 616,0 107,0 107,0 214,0

Обласний
бюджет 321,0 0 160,5 160,5 321,0

Місцевий
бюджет 1884,0 1236,0 324,0 324,0 648,0

Інші
джерела 5635,0 3703,0 7,0 962,5 962,5 1932,0

Усього 8670,0 5555,0 7,0 1554,0 1554,0 3115,0
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2. Розвиток 
земельних 
відносин і 
охорони 
земель

2.4. Здійснення 
та поновлення 
нормативної 
грошової оцінки 
земель

Управління 
агропромислового 
розвитку облдерж
адміністрації, 
Головне управління

Березень 
2011 — 
грудень 
2018 року

Державний
бюджет 891,0 891,0 0

населених
пунктів

Держгеокадастру у 
Дніпропетровській 
області (за згодою), 
органи місцевого 
самоврядування

Обласний
бюджет 3282,9 3282,9 0

(за згодою)
Місцевий

бюджет 8125,0 3205,0 81,9 2419,1 2419,0 4920,0

Інші
джерела 0 0 0

Усього 12298,9 7378,9 81,9 2419,1 2419,0 4920,0

2.5. Проведення 
нормативної 
грошової оцінки 
земель за 
межами

Управління 
агропромислового 
розвитку облдерж
адміністрації, 
Головне управління

2015-
2018
роки

Державний
бюджет 0 0 0

населених
пунктів

Держгеокадастру у 
Дніпропетровській 
області (за згодою), 
органи місцевого 
самоврядування

Обласний
бюджет 0

(за згодою)
Місцевий
бюджет 5250,0 2250,0 1500,0 1500,0 3000,0

Інші
джерела 4650,0 900,0 0 1875,0 1875,0 3750,0

Усього 9900,0 3150,0 0 3375,0 3375,0 6750,0
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2.6. Розроб
лення проектів 
землеустрою 
щодо від
ведення зе
мельних діля
нок учасникам 
бойових дій, які 
захищали 
незалежність, 
суверенітет та 
територіальну 
цілісність 
України і бра-ли 
безпосе-редню 
участь в 
антитерори- 
стичній 
операції, 
забезпеченні її 
проведення, та 
членам сімей 
загиблих 
учасників 
бойових дій

Управління 
агропромислового 
розвитку облдерж
адміністрації, рай- 
держадміністраці, 
Головне 
управління 
Держгеокадастру у 
Дніпропетровській 
області
(за згодою), органи 
місцевого 
самоврядування 
(за згодою)

2015-
2018
роки

Державний
бюджет

Забезпечення реалізації для 
9262 учасників бойових 
дій, які захищали 
незалежність, суверенітет 
та територіальну цілісність 
України і брали 
безпосередню участь в 
антитерористичній 
операції, права на часткову 
допомогу у приватизації 
земельних ділянок

Обласний
бюджет

9262,0 2,0 2087,3 7172,7 9260,0

Місцевий
бюджет

Інші
джерела

Усього 9262,0 2,0 2087,3 7172,7 9260,0

Усього за 
Програмою

Державний
бюджет 27823,0 20978,0 3417,0 3428,0 6845,0

Обласний
бюджет 18661,7 3635,7 2087,3 10055,2 2883,5 15026,0

Місцевий
бюджет 49960,6 33894,0 3408,4 6328,2 6330,0 16066,6

Інші
джерела 14278,6 4603,0 4000, 6 2837,5 2837,5 9675,6

Усього 110723,9 63110,7 9496,3 22637,9 15479,0 47613,2

Перший заступник 
голови обласної ради С. ОЛІЙНИК



Додаток 2
до рішення обласної ради

РОЗРАХУНКОВА ПОТРЕБА 
в коштах для проведення робіт з розвитку земельних відносин, 

охорони земель, підвищення родючості ґрунтів 
у Дніпропетровській області

Потреба в коштах 
та забезпечення фінансовими ресурсами Тис. грн

1. Розрахункова потреба в коштах 
на 2011 -  2018 роки -  усього 110723,9

ут.ч.: 2011 14415
2012 13959,8
2013 15525,9
2014 ' 9901,0
2015 9309,0
2016 9496,3
2017 22637,9
2018 15479,0

2. Забезпечення фінансовими 
ресурсами -  усього 110723,9

ут.ч.:
коштами з державного бюджету 27823
коштами з обласного бюджету 18661,7
коштами з місцевого бюджету 49960,6
коштами з інших джерел 14278,6

Перший заступник 
голови обласної ради С. ОЛІЙНИК



Додаток З
до рішення обласної ради

ПОКАЗНИКИ 
оцінки ефективності виконання Програми 

І. Кількісні показники виконання Програми

Назва напряму діяльності 
(пріоритетні завдання)

Кількісні показники виконання Програми
Найменування показника Одиниця

виміру
Усього за 

Програмою
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1. Організація робіт з підвищення 
родючості ґрунтів шляхом 
меліоративних заходів

Побудова та відновлення 
зрошувальної системи га - - - - - - - - -
Підвищення родючості ірунтів 
шляхом гіпсування тис. га 3,9 - - - - - - 1,9 2,0

2. Розвиток земельних відносин і 
охорони земель

Установлення меж населених 
пунктів шт. 1490 149 243 191 199 167 - 271 270
Здійснення інвентаризації земель 
за межами населених пунктів тис. га 87 17 10 10 10 10 - 15,0 15,0
Проведення інвентаризації земель 
населених пунктів тис. га 96 19 11 11 11 11 2,4 15,3 15,3
Здійснення та поновлення 
нормативної грошової оцінки 
земель населених пунктів

тис. га 371 63 48 47 52 29 „ 66 66

Проведенння нормативної 
грошової оцінки земель за межами 
населених пунктів

тис. га 150 12 12 12 12 30 - 45 27

Розроблення проектів землеустрою 
щодо відведення земельних діля
нок учасникам бойових дій, які 
захищали незалежність, 
суверенітет та територіальну 
цілісність України і брали безпосе
редню участь в антитерористичній 
операції, забезпеченні її 
проведення, та членам сімей 
загиблих учасників бойових дій

осіб 9262 2 2087 7173 -

Перший заступник голови обласної ради С. ОЛІЙНИК



ПАСПОРТ 
регіональної цільової програми

1. Назва: Програма розвитку земельних відносин і охорони земель у 
Дніпропетровській області на 2011 -  2018 роки.

2. Підстава для розроблення: Земельний кодекс України, закони 
України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про місцеві державні 
адміністрації”, Державна цільова програма розвитку українського села на 
період до 2015 року, затверджена Постановою Кабінету Міністрів України 
від 19 вересня 2007 року № 1158.

3. Регіональний замовник Програми або координатор: управління 
агропромислового розвитку облдержадміністрації.

4. Відповідальні за виконання: управління агропромислового розвитку 
облдержадміністрації, райдержадміністрації, Головне управління 
Держгеокадастру у Дніпропетровській області та органи місцевого 
самоврядування (за згодою).

5. Мета: проведення державної політики, спрямованої на збалансоване 
забезпечення потреб населення й галузей економіки в земельних ресурсах, 
раціональне використання та охорону земель, захист їх від виснаження, 
деградації, забруднення, підвищення врожаїв екологічно чистої продукції та 
гарантування продовольчої безпеки держави, збереження ландшафтного та 
біологічного різноманіття, створення екологічно безпечних умов для 
проживання населення і провадження господарської діяльності, стабілізація 
та нарощування обсягів виробництва в рослинництві, підвищення родючості 
ґрунтів (регулювання водного режиму, гіпсування ґрунтів), забезпечення 
життєздатності сільського господарства, його конкурентоспроможності на 
внутрішньому та зовнішньому ринках.

6. Початок: 2011 рік, закінчення: 2018 рік.
7. Етапи виконання: Програма виконується у два етапи (перший: 

2011 -2015 роки, другий: 2016-2018 роки).
8. Загальні обсяги фінансування:

Додаток 4
до рішення обласної ради

Джерела
фінансуван

ня

Обсяг 
фінансуван
ня, усього, 
тис; гри

Усього, 
І етап

Зароками виконання,тис трн
Усього,
Пегап

2016 2017 2018

Державний
бюджет 27823,0 20978,0 3417,0 3428,0 6845,0

Обласний
бюджет 18661,7 3635,7 2087,3 10055,2 2883,5 15026,0

Місцевий
бюджет 49960,6 33894,0 3408,4 6328,2 6330,0 16066,6

Ьшгі джерела 14278,6 4603 4000,6 2837,5 2837,5 9675,6

Усього 110723,9 63110,7 9496,3 22637,9 15479,0 47613,2
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9. Очікувані кінцеві результати виконання регіональної цільової програми:

Н айм ену
Оди
ниця
ви
мі
ру

Значення п оказн и к ів  за  рокам и

Н ап рям и
п оказників
П рограм и

ван н я
п оказн и к ів
в и к о н ан н я
П рограм и

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Економічні Збільшення 
площі 
зрошуваль
них земель

га 100 200 100 200 100 - - -

Збільшення
площ, на
яких.
шляхом
гіпсування
підвищено
родючість

тис.
га 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 - 1,9 2,0

Розкорчо
вано багато
річних 
насаджень

га 121 132 244 352 398 - - -

Установлен
ня меж 
населених 
пунктів

шт. 149 243 191 199 167 - 271 270

Проведення 
розмежу
вання 
земель 
державної та 
комуналь
ної
власності

тис.
га

245 155 174 168 161 137 137 137

Інвентариза
ція земель 
несільсько- 
господар- 
ського 
призначен
ня

тис.
га

17 10 10 10 10 0 15,0 15,0

Інвентариза
ція земель у 
межах 
населених 
пунктів

тис.
га

19 11 11 11 11 2,4 15,3 15,3

Проведення 
та поновлен
ня норма
тивної гро
шової оцін
ки земель 
населених 
пунктів

тис.
га

63 48 47 52 29 - 66 66



з
Напрями
показників
Програми

Наймену
вання

показни
ків

виконання
Програми

Оди
ни-
ця

вимі
РУ

Значення показників за роками

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Проведення
нормативної
грошової
оцінки
земель за
межами
населених
пунктів

тис.
га

12 12 12 12 ЗО - 45 27

Забезпечен
ня реалізації 
для 
9262
учасників 
бойових дій, 
які
захищали
незалеж
ність,
суверенітет
та
територіаль
ну цілісність 
України і 
брали 
безпосеред
ню участь в 
антитерори- 
стичній 
операції, 
права на 
часткову 
допомогу у 
приватизації 
земельних 
ділянок

осіб

-

2 2087 7173

10. Координація та контроль за виконанням: управління 
агропромислового розвитку облдержадміністрації щоквартально до 15 числа 
місяця, що настає за звітним, готує та подає звіт про виконання Програми до 
Дніпропетровської обласної ради та облдержадміністрації. Контроль 
здійснюють постійні комісії обласної ради з питань: агропромислового 
комплексу та соціального розвитку села; використання природних ресурсів.

Перший заступник 
голови обласної ради С. ОЛІЙНИК



ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 

ВОСЬМА СЕСІЯ

Проект

Р І Ш Е Н Н Я

Про внесення змін до рішення обласної ради від 27 грудня 2011 року 
№ 225-10/УІ „Про Програму розвитку місцевого самоврядування у 

Дніпропетровській області на 2012 -  2021 роки” (зі змінами)

Відповідно до Закону України „Про місцеве самоврядування в 
Україні”, Указу Президента України від ЗО серпня 2001 року 
№ 749/2001 „Про державну підтримку розвитку місцевого самоврядування 
в Україні”, з метою поліпшення умов надання органами місцевого 
самоврядування якісних адміністративних та громадських послуг 
населенню, ураховуючи висновки й рекомендації постійної комісії 
обласної ради з питань розвитку місцевого самоврядування та 
адміністративно-територіального устрою, обласна рада в и р і ши л а :

1. Внести зміни до рішення обласної ради від 27 грудня 2011 року 
№ 225-10/УІ „Про Програму розвитку місцевого самоврядування у 
Дніпропетровській області на 2012 -  2021 роки” (зі змінами) (далі -  
Програма):

1.1. Пункт 4 рішення обласної ради викласти в новій редакції:
„4. Затвердити такі показники:
термін виконання Програми -  10 років;
орієнтовний загальний обсяг фінансування Програми становитиме 

360809,0 тис. грн коштів обласного бюджету та коштів, залучених 
співвиконавцями Програми в порядку, визначеному чинним 
законодавством”.

1.2. Пункт 7 та підпункт 7.1. Паспорта Програми викласти в такій 
редакції:

„7. Орієнтовний загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних 
для реалізації Програми, 360809,0 тис. грн з обласного бюджету та кошти,
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залучені співвиконавцями Програми відповідно до чинного законодавства, 
у тому числі:

7.1. Кошти обласного бюджету: 360809,0 тис. грн”.
1.3. Додаток до додатка до зазначеного рішення обласної ради 

(Перелік завдань і заходів Програми) викласти в новій редакції згідно з 
додатком.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 
комісію обласної ради з питань розвитку місцевого самоврядування та 
адміністративно-територіального устрою.

Голова обласної ради Г. ПРИГУНОВ



Додаток
до рішення обласної ради

Перелік завдань і заходів 
Програми розвитку місцевого самоврядування у Дніпропетровській області на 2012 -  2021 роки

№

Назва
напряму

діяльності
(пріоритетні

завдання)

Перелік заходів Програми
Строки

виконан
ня

заходу
Виконавці Джерела

фінансування

Орієнтовні 
обсяги 

фінансових 
ресурсів, 

тис, грн, у тому 
числі за роками

Очікувані
результати

1. Розвиток
активності
територіальних
громад

Обласний конкурс проектів і програм 
розвитку місцевого самоврядування

Щороку Дніпропетровська 
обласна рада, міські, 
районні, районні у 
містах, сільські, селищні 
ради, (за згодою), 
регіональні відділення 
Всеукраїнських асоціацій 
органів місцевого 
самоврядування (за 
згодою), департамент 
фінансів
облдержадміністрації (за 
згодою)

Обласний
бюджет

118000.0, у т.ч.:

2012 -  2015 роки -
18000.0,
2016 рік-5000,0,
2017 рік -15000,0,
2018 рік -  15000,0,
2019 рік-20000,0,
2020 рік -  20000,0,
2021 рік -  25000,0

Упровадження 
інноваційного 
підходу до 
вирішення питань 
розвитку території 
з боку органів 
місцевого 
самоврядування, 
підвищення якості 
надання
адміністративних 
та громадських 
послуг населенню 
відповідної 
території
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№

Назва
напряму

діяльності
(пріоритетні

завдання)

Перелік заходів Програми
Строки

виконан
ня

заходу
Виконавці Джерела

фінансування

Орієнтовні 
обсяги 

фінансових 
ресурсів, 

тис. грн, у тому 
числі за роками

Очікувані
результати

Співфінансування переможців 
обласного конкурсу проектів серед 
комунальних закладів освіти області -  
„Енергозбереження задля 
майбутнього”

Щороку Дніпропетровська 
обласна рада, міські, 
районні, районні у 
містах, сільські, селищні 
ради (за згодою), 
департамент фінансів 
облдержадміністрації (за 
згодою)

Обласний
бюджет

2014-2016 роки -  
6000,0,

2017 -  2021 роки -  
у межах 
затверджених 
бюджетних 
призначень на 
відповідний рік

Упровадження 
інноваційного 
підходу до 
вирішення питань 
енергозбереження 
в комунальних 
закладах освіти 
області шляхом 
самоорганізації та 
соціальної 
активізації громад, 
підтримки 
учнівського та 
батьківського 
самоврядування, 
розроблення та 
впровадження 
громадських 
ініціатив



з

Назва 
напряму 

№ діяльності 
(пріоритетні 

завдання)

Перелік заходів Програми
Строки

виконан
ня

заходу
Виконавці Джерела

фінансування

Орієнтовні 
обсяги 

фінансових 
ресурсів, 

тис. грн, у тому 
числі за роками

Очікувані
результати

Обласний конкурс „Ярмарок ідей” Щороку Дніпропетровська 
обласна рада

Обласний
бюджет

1500,0, у т.ч.:

2017 рік -  300,0,
2018 рік -  300,0,
2019 рік-300,0,
2020 рік-300,0,
2021 рік-300,0

Створення 
сприятливого 
середовища для 
сталого соціально- 
економічного 
розвитку на 
місцевому рівні 
шляхом сприяння 
самоорганізації 
громад, розбудови 
їх потенціалу, 
розроблення та 
впровадження 
громадських 
ініціатив

Співфінансування переможців 
обласного конкурсу „Ярмарок ідей’

Щороку Дніпропетровська 
обласна рада

Обласний
бюджет

10500.0, у т.ч.:

2012-2016 роки -
500.0,
2017 р і к - 2000Д
2018 рік-2000,0,
2019 рік-2000,0,
2020 р ік -  2000Д
2021 рік-2000,0

Упровадження 
інноваційного 
підходу до 
вирішення питань 
розвитку території 
з боку органів 
місцевого 
самоврядування, 
громадських 
організацій
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№

Назва
напряму

діяльності
(пріоритетні

завдання)

Перелік заходів Програми
Строки

виконан
ня

заходу
Виконавці Джерела

фінансування

Орієнтовні 
обсяги 

фінансових 
ресурсів, 

тис. грн, у тому 
числі за роками

Очікувані
результати

Проведення дослідження із 
залученням міжнародних фахівців для 
вивчення й надання детальної оцінки 
економічної та фінансової 
спроможності органів місцевого 
самоврядування, рейтингування 
Дніпропетровської області

Щороку Дніпропетровська 
обласна рада

Обласний
бюджет

100,0, у т.ч.: 

2012 рік -100,0

Отримання
кваліфікованої
аналітичної
інформації
стосовно
ефективних шляхів 
залучення 
кредитних коштів 
до місцевих 
бюджетів, що 
сприяє їх 
фінансовій 
самостійності

Науково-методичне забезпечення 
діяльності органів місцевого 
самоврядування області та участі у 
всеукраїнському й обласному 
конкурсах проектів та програм 
розвитку місцевого самоврядування

Щороку Дніпропетровська 
обласна рада, ДРІДУ 
НАДУ при Президентові 
України (за згодою), 
Міжрегіональне 
управління 
Нацдержслужби у 
Дніпропетровській та 
Запорізькій областях (за 
згодою), навчальні, 
дослідні та інші заклади, 
громадські організації (за 
згодою)

Обласний
бюджет

500.0, у т.ч.:

2012 -  2015 роки -
200.0,
2016 рік -  50,0,
2017 рік-50,0,
2018 рік -  50,0,
2019 рік -  50,0,
2020 рік -  50,0,
2021 рік -  50,0

Створення системи 
науково- 
методичної 
допомоги органам 
місцевого 
самоврядування в 
підготовці проектів 
та програм 
розвитку територій
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Назва Орієнтовні Очікувані
Строки обсяги результати

№
напряму

діяльності
(пріоритетні

завдання)

Перелік заходів Програми виконан
ня

заходу
Виконавці Джерела

фінансування
фінансових 

ресурсів, 
тис. грн, у тому 
числі за роками

Співфінансування органів місцевого Щороку Дніпропетровська Обласний 114000,0, у т.ч.: Упровадження
самоврядування області -  переможців обласна рада, міські, бюджет інноваційного
конкурсів, учасників спільних районні, районні у 2012 -  2015 роки - підходу до
проектів (програм) державних, містах, сільські, селищні 27000,0, вирішення питань
міжнародних, громадських ради (за згодою), 2016 рік-7000,0, розвитку території
організацій (фондів), спрямованих на регіональні відділення 2017 р ік -  15000Д з боку органів
розвиток місцевого самоврядування Всеукраїнських асоціацій 

органів місцевого 
самоврядування (за 
згодою), департамент 
фінансів
облдержадміністрації (за 
згодою)

2018 рік -  15000Д
2019 р ік -  15000Д
2020 рік -15000,0,
2021 рік -  20000,0

місцевого 
самоврядування, 
підвищення якості 
надання
адміністративних 
та громадських 
послуг населенню 
відповідної 
території

1.1. Розвиток Урочисті заходи з нагоди Дня Щороку Дніпропетровська Обласний 4000,0, у т.ч.: Підвищення
активності місцевого самоврядування обласна рада бюджет авторитету
територіальних 2012-2015 роки- посадових осіб,
громад 800,0, рівня
(регіональний 2016 рік-200,0, інформованості
рівень) 2017 рік -  600,0,

2018 рік -  600,0,
2019 рік -  600,0,
2020 рік -  600,0,
2021 рік -  600,0

громадян про 
діяльність органів 
місцевого 
самоврядування
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№

Назна
напряму

діяльності
(пріоритетні

завдання)

Перелік заходів Програми
Строки

виконан
ня

заходу
Виконавці Джерела

фінансування

Орієнтовні 
обсяги 

фінансових 
ресурсів, 

тис. грн, у тому 
числі за роками

Очікувані
результати

2. Зміцнення 
матеріально- 
технічної бази 
органів 
місцевого 
самоврядування 
на конкурсних 
засадах та (або) 
за умов
співфінансуван-
ня

Придбання та капітальний ремонт 
приміщень сільських, селищних, 
районних рад (у тому числі рад 
об’єднаних територіальних громад)

Щороку Районні, селищні, 
сільські ради (за згодою)

Обласний
бюджет,
відповідні
місцеві
бюджети (на
засадах спів-
фінансування)

Відповідно до 
Порядку надання 
субвенцій 3 
обласного 
бюджету в межах 
щороку
з атверджув аних 
бюджетних 
призначень, на 
засадах спів- 
фінансування з 
місцевих бюджетів

Поліпшення умов 
надання органами 
місцевого 
самоврядування 
якісних
адміністративних 
та громадських 
послуг населенню

Придбання автотранспорту для 
сільських, селищних, районних рад (у 
тому числі радам об’єднаних 
територіальних громад)

Щороку Дніпропетровська 
обласна рада, 
регіональні відділення 
Всеукраїнських асоціацій 
органів місцевого 
самоврядування (за 
згодою)

Обласний
бюджет

37000.0, у т.ч.:

2012 -  2015 роки -
19000.0,
2016 рік-3000,0,
2017 рік-3000,0,
2018 рік -  3000,0,
2019 рік ” 3000,0,
2020 рік-3000,0,
2021 рік-3000,0

Створення умов 
щодо організації 
особистого 
прийому громадян 
у віддалених 
населених пунктах, 
виконання 
головами районних 
рад та сільськими й 
селищними 
головами власних 
та делегованих 
повноважень
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№

Назва
напряму

діяльності
(пріоритетні

завдання)

Перелік заходів Програми
Строки

виконан
ня

заходу
Виконавці Джерела

фінансування

Орієнтовні 
обсяги 

фінансових 
ресурсів, 

тис. грн, у тому 
числі за роками

Очікувані
результати

Реалізація спільного проекту 
Дніпропетровської обласної ради, 
Координатора проектів ОБСЄ в 
Україні та Фонду Східна Європа 
„Електронне село”

2012-
2014
роки

Дніпропетровська 
обласна рада, КП 
„Г оловний 
інформаційно- 
комунікаційний і 
науково-виробничий 
центр”
Дніпропетровської 
обласної ради

Обласний
бюджет

1500,0, у т.ч.:

2012 -  2014 роки -  
1500,0

Підвищення
ефективності
роботи органів
місцевого
самоврядування
області за рахунок
упровадження
інформаційно-
комунікаційних
технологій,
розвитку
загальнодоступної 
інформаційної 
інфраструктури та 
інформаційних 
ресурсів

Створення інформаційно-ресурсних 
центрів обласної ради в міських та 
районних радах

Щороку Дніпропетровська 
обласна рада, міські, 
районні, районні у містах 
ради (за згодою)

Обласний
бюджет

4500.0, у т.ч.:

2014 -  2015 роки -
2000.0,
2016 рік-500,0,
2017 рік-400,0,
2018 рік -  400,0,
2019 р ік-400,0,
2020 рік -  400,0,
2021 рік -  400,0

Підвищення рівня 
інформованості та 
правової освіти 
громадян, 
вирішення проблем 
мешканців громади 
на місцях



8

№

Назва
напряму

діяльності
(пріоритетні

завдання)

Перелік заходів Програми
Строки

виконан
ня

заходу
Виконавці Джерела

фінансування

Орієнтовні 
обсяги 

фінансових 
ресурсів, 

тис. грн, у тому 
числі за роками

Очікувані
результати

2.1. Зміцнення 
матеріально- 
технічної бази 
(регіональний 
рівень)

Створення умов для належного 
функціонування обласної ради

Щороку Дніпропетровська 
обласна рада,
КУ „Адміністративне 
управління 
Дніпропетровської 
обласної ради”,
КП „Г оловний 
інформаційно- 
комунікаційний і 
науково-виробничий 
центр”
Дніпропетровської 
обласної ради, 
^Дніпропетровське 
регіональне інвестиційне 
агентство” 
Дніпропетровської 
обласної ради”

Обласний
бюджет

10500Д  у т.ч.:

2012 -  2015 роки -  
4500,0,
2016 рік -  1000,0,
2017 рік-1000А
2018 рік -1000,0,
2019 рік-1000,0,
2020 рік -1000,0,
2021 рік-1000,0

Підвищення 
ефективності 
роботи 
виконавчого 
апарату обласної 
ради та 
депутатського 
корпусу
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№

Назва
напряму

діяльності
(пріоритетні

завдання)

Перелік заходів Програми
Строки

виконан
ня

заходу
Виконавці Джерела

фінансування

Орієнтовні 
обсяги 

фінансових 
ресурсів, 

тис. грн, у тому 
числі за роками

Очікувані
результати

Підтримка функціонування при 
Дніпропетровській обласній раді 
музею історії місцевого 
самоврядування Дніпропетровської 
області

Щороку Дніпропетровська 
обласна рада, управління 
культури,
національностей і релігій 
облдержадміністрації (за 
згодою), КУ 
„Адміністративне 
управління 
Дніпропетровської 
обласної ради”, обласний 
КЗ культури 
„Дніпропетровський 
національний історичний 
музей ім. Д.І. Яворниць- 
кого”

Обласний
бюджет

680.0, у т.ч.:

2012 -  2015 роки -
385.0,
2016 рік-45,0,
2017 р ік - 50 Д
2018 рік -  50,0,
2019 рік -  50,0,
2020 рік -  50,0,
2021 рік -  50,0

Сприяння 
використанню та 
поширенню 
досвіду роботи 
органів місцевого 
самоврядування

3. Проведення 
заходів із 
розвитку 
місцевого 
самоврядування

Сплата членських і цільових внесків 
до Асоціації європейських регіонів, 
Всеукраїнських, регіональних та 
міжнародних асоціацій органів 
місцевого самоврядування за умови 
членства в них

Щороку Дніпропетровська 
обласна рада, регіональні 
відділення
Всеукраїнських асоціацій 
органів місцевого 
самоврядування (за 
згодою)

Обласний
бюджет

13500.0, у т.ч.:

2012-2015 роки -
5400.0,
2016 р і к - 1350Д
2017 р і к - 1350Д
2018 рік -  1350Д
2019 рік -  1350Д
2020 рік-1350,0,
2021 рік-1350,0

Вивчення, 
узагальнення та 
поширення 
передового 
вітчизняного 
досвіду діяльності 
органів місцевого 
самоврядування
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№

Назва
напряму

діяльності
(пріоритетні

завдання)

Перелік заходів Програми
Строки

виконан
ня

заходу
Виконавці Джерела

фінансування

Орієнтовні 
обсяги 

фінансових 
ресурсів, 

тис. грн, у тому 
числі за роками

Очікувані
результати

Протокольно-публічні заходи за 
участю представників органів 
місцевого самоврядування, 
громадськості та регіональних 
відділень Всеукраїнських асоціацій 
органів місцевого самоврядування (за 
згодою)

Щороку Дніпропетровська 
обласна рада, регіональні 
відділення
Всеукраїнських асоціацій 
органів місцевого 
самоврядування (за 
згодою), КЗ „Дніпропет
ровське регіональне 
інвестиційне агентство” 
Дніпропетровської 
обласної ради”

Обласний
бюджет

8000.0, у т.ч.:

2012 -  2015 роки -
2000.0,
2016 рік -  1000,0,
2017 рік-1000,0,
2018 рік-1000,0,
2019 рік-1000,0,
2020 рік -1000,0,
2021 рік-1000,0

Обмін досвідом,
обговорювання та
вирішення
першочергових
проблем
територіальних
громад

Окремі заходи на виконання 
розпоряджень та доручень голови 
обласної ради, зокрема -  круглі столи, 
засідання дорадчих органів, 
створених у обласній раді або за її 
участю, конференції, у тому числі 
Дніпропетровської обласної асоціації 
органів місцевого самоврядування та 
громадськості, семінари, офіційні 
зустрічі з керівниками міжнародних 
дипломатичних установ, організацій, 
фондів, проектів та програм, 
керівниками органів місцевого 
самоврядування, у тому числі інших 
регіонів, офіційні прийоми головою 
обласної ради, збори, фестивалі, інші 
заходи за участю представників 
органів місцевого самоврядування та 
громадськості

Щороку Дніпропетровська 
обласна рада

Обласний
бюджет

10000.0, у т.ч.:

2012-2015 роки-
4000.0,
2016 рік - 1000,0,
2017 рік-1000,0,
2018 рік -1000,0,
2019 рік-1000,0,
2020 рік -1000,0,
2021 рік-1000,0

Презентація 
інвестиційного та 
економічного 
потенціалу регіону. 
Просування на 
міжнародному 
державному та 
міжрегіональному 
рівні позитивного 
іміджу
Дніпропетровської
області
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№

Назва
напряму

діяльності
(пріоритетні

завдання)

Перелік заходів Програми
Строки

виконан
ня

заходу
Виконавці Джерела

фінансування

Орієнтовні 
обсяги 

фінансових 
ресурсів, 

тис. грн, у тому 
числі за роками

Очікувані
результати

Висвітлення діяльності депутатів 
обласної ради у районних, міських, 
обласних, друкованих, електронних 
засобах масової інформації, мережі 
Інтернет та на телебаченні

Щороку Дніпропетровська 
обласна рада

Обласний
бюджет

2012 -  2021 роки -  
у межах 
затверджених 
бюджетних 
призначень на 
відповідний рік

Створення 
прозорої системи 
для прийняття 
управлінських 
рішень органами 
місцевого 
самоврядування

Виконання доручень виборців 
депутатами обласної ради

2015-
2021
роки

Дніпропетровська 
обласна рада, 
департамент фінансів 
облдержадміністрації (за 
згодою)

Обласний
бюджет

2015 -  2021 роки -  
у межах 
затверджених 
бюджетних 
призначень на 
відповідний рік

Надання
матеріальної
допомоги
мешканцям області.
Вирішення
матеріально-
побутових проблем
малозабезпечених
верств населення.
Здійснення заходів з
енергозбереження
та енергоефектив-
ності у сфері
житлово-
комунального
господарства.
Підвищення рівня
забезпечення
населення
первинною
медичною
допомогою

і
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№

Назва
напряму

діяльності
(пріоритетні

завдання)

Перелік заходів Програми
Строки

виконан
ня

заходу
Виконавці Джерела

фінансування

Орієнтовні 
обсяги 

фінансових 
ресурсів, 

тис. грн, у тому 
числі за роками

Очікувані
результати

4. Розвиток
кадрового
потенціалу,
мотивація
діяльності
посадових осіб
органів
місцевого
самоврядування

Обласний конкурс серед посадових 
осіб органів місцевого 
самоврядування

Щороку Дніпропетровська 
обласна рада

Обласний
бюджет

1300.0, у т.ч.:

2012 -  2015 роки -
200.0,
2016 рік -  100,0,
2017 рік -  200,0,
2018 рік -  200,0,
2019 рік — 200,0,
2020 рік -  200,0,
2021 рік -  200,0

Поширення 
позитивного 
досвіду діяльності 
органів місцевого 
самоврядування 
всіх рівнів

Підвищення кваліфікації посадових 
осіб місцевого самоврядування, 
депутатів місцевих рад, які зараховані 
до кадрового резерву

Щороку Дніпропетровська 
обласна рада, ДРІДУ 
НАДУ при Президентові 
України (за згодою), 
навчальні, дослідні та 
інші заклади (за згодою)

Обласний
бюджет

Відповідні
місцеві
бюджети

2500.0, у т.ч.:

2012 -  2015 роки -
1000.0,
2016 рік-250,0,
2017 рік -  250,0,
2018 рік -  250,0,
2019 рік "250,0,
2020 рік-250,0,
2021 рік -  250,0 
у межах
кошторисів органів 
місцевого 
самоврядування на 
відповідний рік

Підвищення рівня 
фахової підготовки 
посадових осіб 
органів місцевого 
самоврядування, 
депутатів місцевих
рад
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№

Назва
напряму

діяльності
(пріоритетні

завдання)

Перелік заходів Програми
Строки

виконан
ня

заходу
Виконавці Джерела

фінансування

Орієнтовні 
обсяги 

фінансових 
ресурсів, 

тис. грн, у тому 
числі за роками

Очікувані
результати

Проведення щорічних обласних 
науково-практичних конференцій, 
у т.ч. виїзних, на базі органів 
місцевого самоврядування області

Щороку Дніпропетровська 
обласна рада, ДРІДУ 
НАДУ при Президентові 
України (за згодою), 
Міжрегіональне 
управління 
Нацдержслужби у 
Дніпропетровській та 
Запорізькій областях (за 
згодою), навчальні, 
дослідні та інші заклади, 
громадські організації (за 
згодою)

Обласний
бюджет

850.0, у т.ч.:

2012-2015 роки-
280.0,
2016 р ік - 70,0,
2017 р ік -  100 Д
2018 рік -100,0,
2019 рік -100,0,
2020 рік -100,0,
2021 рік-100,0

Поширення 
науково 
обґрунтованого 
позитивного 
досвіду для 
вирішення 
проблемних питань 
розвитку місцевих 
громад

Навчання в аспірантурі та 
докторантурі з галузі знань „Державне 
управління” посадових осіб місцевого 
самоврядування та депутатів місцевих 
рад, навчання у вищих навчальних 
закладах (України та інших країн) 
відповідно до міжнародних стандартів, 
у тому числі забезпечення освітніми 
послугами посадових осіб органів 
місцевого самоврядування за 
програмою MBA (Master of Business 
Administration)

Щороку ДРІДУ НАДУ при 
Президентові України (за 
згодою), інші навчальні 
заклади, у т.ч. закордонні 
навчальні заклади (за 
згодою)

Обласний
бюджет

379.0, у т.ч.:

2012-2015 роки ~
309.0,
2016 рік-70,0

Підвищення рівня 
фахової підготовки 
посадових осіб 
органів місцевого 
самоврядування, 
депутатів місцевих 
рад
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№

Назва
напряму

діяльності
(пріоритетні

завдання)

Перелік заходів Програми
Строки

виконан
ня

заходу
Виконавці Джерела

фінансування

Орієнтовні 
обсяги 

фінансових 
ресурсів, 

тис. грн, у тому 
числі за роками

Очікувані
результати

Навчання у вищих навчальних 
закладах учасників антитерористнчної 
операції та їх дітей

Щороку Дніпропетровська 
обласна рада, ДРІДУ 
НАДУ при Президентові 
України (за згодою), інші 
навчальні заклади (за 
згодою)

Обласний
бюджет

2000,0, у т.ч.:

2017 рік-200,0,
2018 рік -  400,0,
2019 рік -  400,0,
2020 рік -  500,0,
2021 рік -  500,0

Підвищення рівня 
фахової 
підготовки, 
посилення 
соціального 
захисту учасників 
антитерористнчної 
операції та їх дітей

Участь депутатського корпусу, 
посадових осіб місцевого 
самоврядування у вивченні, аналізі, 
узагальненні і впровадженні 
вітчизняного та світового досвіду 
розвитку місцевого самоврядування

Щороку Дніпропетровська 
обласна рада, міські, 
районні, районні у 
містах, сільські, селищні 
ради (за згодою), КЗ 
„Дніпропетровське 
регіональне інвестиційне 
агентство” 
Дніпропетровської 
обласної ради” (за 
згодою)

Обласний
бюджет

2500.0, у т.ч.:

2012-2015 роки-
800.0,
2016 рік -  200,0,
2017 рік ~ 300,0,
2018 рік -  300,0,
2019 рік-300,0,
2020 рік -  300,0,
2021 рік -  300,0

Вивчення й 
поширення 
позитивного 
вітчизняного та 
світового досвіду 
для вирішення 
проблемних питань 
розвитку місцевих 
громад
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№

Назва
напряму

діяльності
(пріоритетні

завдання)

Перелік заходів Програми
Строки

виконан
ня

заходу
Виконавці Джерела

фінансування

Орієнтовні 
обсяги 

фінансових 
ресурсів, 

тис. грн, у тому 
числі за роками

Очікувані
результати

Розроблення й видання методичних 
посібників для органів місцевого 
самоврядування за участю фахівців та 
науковців

Щороку Дніпропетровська 
обласна рада, ДРІДУ 
НАДУ при Президентові 
України (за згодою), 
Міжрегіональне 
управління 
Нацдержслужби у 
Дніпропетровській та 
Запорізькій областях (за 
згодою), навчальні, 
дослідні та інші заклади 
(за згодою)

Обласний
бюджет

500.0, у т.ч.:

2012 — 2015 роки —
200.0,
2016 р ік-50,0,
2017 р ік -5 0 Д
2018 рік “ 50,0,
2019 рік -  50,0,
2020 рік -  50,0,
2021 рік-50,0

Науково- 
методичне 
забезпечення 
діяльності органів 
місцевого 
самоврядування з 
виконання власних 
повноважень

Відзначення грамотами, подяками, 
нагородами, відзнаками з нагоди 
професійних, державних свят, 
пам’ятних дат міст, районів та 
підприємств

Щороку Дніпропетровська 
обласна рада

Обласний
бюджет

8000.0, у т.ч.:

2012 -  2015 роки -
2000.0,
2016 рік —1000,0,
2017 рік ~ 1000,0,
2018 рік -1000,0,
2019 рік-1000,0,
2020 рік -1000,0,
2021 рік-1000,0

Поширення 
позитивного 
досвіду діяльності 
органів місцевого 
самоврядування 
всіх рівнів
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№

Назва
напряму

діяльності
(пріоритетні

завдання)

Перелік заходів Програми
Строки

виконан
ня

заходу
Виконавці Джерела

фінансування

Орієнтовні 
обсяги 

фінансових 
ресурсів, 

тис. грн, у тому 
числі за роками

Очікувані
результати

Розроблення та проведення 
навчально-методичних тренінгів, 
семінарів, ділових ігор тощо, 
спрямованих на підвищення 
професіоналізму представників 
органів місцевого самоврядування та 
впровадження успішного досвіду 
розвитку територій

Щороку Дніпропетровська 
обласна рада, ДРІДУ 
НАДУ при Президентові 
України (за згодою), 
Міжрегіональне 
управління 
Нацдержслужби у 
Дніпропетровській та 
Запорізькій областях (за 
згодою), департамент 
фінансів
облдержадміністрації (за 
згодою), Східний офіс 
Держаудитслужби (за 
згодою), головне 
управління Державної 
казначейської служби 
України у 
Дніпропетровській 
області (за згодою), 
навчальні, дослідні та 
інші заклади, громадські 
організації (за згодою), 
КЗ „Дніпропетровське 
регіональне інвестиційне 
агентство” 
Дніпропетровської 
обласної ради”

Обласний
бюджет

2500.0, у т.ч.:

2012-2015 роки-
800.0,
2016 р і к - 200Д
2017 рік -  300,0,
2018 рік -  300,0,
2019 рік -  300,0,
2020 рік -  300,0,
2021 рік-300,0

Підвищення 
професіоналізму 
посадових осіб 
місцевого 
самоврядування, у 
тому числі з питань 
взаємодії з 
виконавчими 
органами влади та 
впровадження 
ефективних 
моделей розвитку 
територій
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Орієнтовний загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для 
реалізації Програми, усього, 
утому числі:

360809,0 тис. грн коштів обласного бюджету та коштів, залучених 
співвиконавцями Програми відповідно до чинного законодавства

кошти обласного бюджету 360809,0 тис. грн, у т.ч.:

2012 -  2016 роки -119059,0,
2017 рік-43150,0,
2018 рік-43350,0,
2019 рік-48350,0,
2020 рік -  48450,0,
2021 рік -  58450,0

кошти з інших джерел Кошти, залучені співвиконавцями Програми згідно з чинним 
законодавством

Перший заступник голови обласної ради С. ОЛІЙНИК



ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 

ВОСЬМА СЕСІЯ

Проект

Р І Ш Е Н Н Я

Про внесення змін до рішення обласної ради від 27 грудня 2011 року 
№ 226-10/УІ „Про Програму сприяння громадянській активності у 

розвитку територій на 2012 -  2021 роки” (зі змінами)

Відповідно до Закону України „Про місцеве самоврядування в 
Україні”, „Про органи самоорганізації населення”, з метою створення 
належних умов для підвищення ефективності діяльності органів 
самоорганізації населення, членів територіальних громад згуртованих в 
об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, ураховуючи 
висновки й рекомендації постійної комісії обласної ради з питань розвитку 
місцевого самоврядування та адміністративно-територіального устрою, 
обласна рада в и р і ши л а :

1. Внести зміни до рішення обласної ради від 27 грудня 2011 року 
№ 226-10Л/І „Про Програму сприяння громадянській активності у 
розвитку територій на 2012 -  2021 роки” (зі змінами):

1.1. Пункт 4 рішення обласної ради викласти в новій редакції:
„4. Затвердити такі показники:
термін виконання програми -  10 років;
орієнтовний загальний обсяг фінансування Програми сприяння 

громадянській активності у розвитку територій на 2012 -  2021 роки 
становитиме 113960,0 тис. грн коштів обласного бюджету та коштів, 
залучених співвиконавцями програми в порядку, визначеному чинним 
законодавством”.

1.2. У пункті 6 Паспорта Програми сприяння громадянській 
активності у розвитку територій на 2012 -  2021 роки цифру і слова 
„113210,0 тис. грн” замінити цифрою і словами „113960,0 тис. грн”.



2

1.3. До додатка до додатка до рішення обласної ради внести такі
зміни:

1.3.1. У стовпчику „Орієнтовні обсяги фінансових ресурсів, тис. грн, 
у тому числі за роками” заходу „Проведення соціологічних опитувань 
мешканців відповідних територій стосовно організації та якості роботи 
органів самоорганізації населення та ОСББ” цифри і слова „250,0, у т.ч.:
2017 рік -  50,0; 2018 рік -  50,0; 2019 рік -  50,0; 2020 рік -  50,0; 2021 рік — 
50,0” замінити цифрами і словами „5000,0, у т.ч.: 2017 рік -  1000,0;
2018 рік -  1000,0; 2019 рік -  1000,0; 2020 рік -  1000,0; 2021 рік -  1000,0”.

1.3.2. У рядку „Орієнтовний загальний обсяг фінансових ресурсів, 
необхідних для реалізації Програми, усього, у тому числі:” цифру і слова 
„113210,0 тис. грн” замінити цифрою і словами „113960,0 тис. грн”.

1.3.3. У рядку „кошти обласного бюджету” цифри і слова 
„113210,0 тис. грн, у т.ч.: 2017 рік -  13700,0; 2018 рік -  13700,0; 2019 рік -  
13700,0; 2020 рік -  13700,0; 2021 рік -  13700,0” замінити цифрами і 
словами „113960,0 тис. грн, у т.ч.: 2017 рік -  14450,0; 2018 рік -  14450,0;
2019 рік -  14450,0; 2020 рік -14450,0; 2021 рік -14450,0”.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 
комісію обласної ради з питань розвитку місцевого самоврядування та 
адміністративно-територіального устрою.

Голова обласної ради Г. ПРИГУНОВ



ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 

ВОСЬМА СЕСІЯ

Проект

Р І Ш Е Н Н Я
Про внесення змін до рішення обласної ради 

від 25 березня 2016 року № 29-3/УІІ “Про Регіональну цільову програму 
захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного характеру, забезпечення пожежної безпеки 
Дніпропетровської області на 2016 -  2020 роки”

Керуючись законами України „Про місцеве самоврядування в Україні”, 
„Про місцеві державні адміністрації*”, ураховуючи розпорядження голови
облдержадміністрації від 17 лютого 2017 року №Р-_/0/3-17 „Про погодження
проекту змін до Регіональної цільової програми захисту населення і територій 
від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, 
забезпечення пожежної безпеки Дніпропетровської області на 2016 -  
2020 роки”, з метою забезпечення запобігання, ліквідації надзвичайних 
ситуацій та їх наслідків у Дніпропетровській області, ураховуючи звернення 
облдержадміністрації, висновки та рекомендації постійних комісій обласної 
ради, обласна рада в и р і ш и л а :

1. Внести зміни до рішення обласної ради від 25 березня 2016 року 
№ 29-3/УІІ “Про Регіональну цільову програму захисту населення і територій 
від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, 
забезпечення пожежної безпеки Дніпропетровської області на 2016 -
2020 роки” (далі -  Програма), виклавши в новій редакції:

пункти 1.4, 1.13 переліку завдань і заходів Програми згідно з додатком 1;
пункт 1.4 показників оцінки ефективності виконання Програми згідно з 

додатком 2.
2. Координацію роботи з виконання Програми покласти на управління 

цивільного захисту облдержадміністрації.
3. Координацію роботи з виконання цього рішення покласти на 

управління цивільного захисту облдержадміністрації, контроль -  на постійну 
комісію обласної ради з питань забезпечення правоохоронної діяльності.

Голова обласної ради Г.ПРИГУНОВ



Додаток 1
до проекту змін до Регіональної цільової 
програми захисту населення і територій від 
надзвичайних ситуацій техногенного та 
природного характеру, забезпечення пожежної 
безпеки Дніпропетровської області 
на 2016 -  2020 роки

ЗМІНИ 
до переліку завдань і заходів Регіональної цільової програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки Дніпропетровської області 
на 2016 — 2020 роки

Назва напряму 
діяльності 

(пріоритетні 
завдання)

Зміст завдань і заходів 
Програми

Відповідальні за 
виконання

Строки
виконання

Орієнтовні обсяги фінансування за роками виконання, тис. грн
Очікуваний 

результат 
виконання 

завдання (заходу), 
у т. ч. за роками 

виконання
Джерела

фінансування 2016 2017 2018 2019 2020 У сього

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12
1. Реалізація 

державної 
політики у сфері 
цивільного 
захисту та 
пожежної безпеки, 
підвищення рівня 
захисту населення 
і території області 
від надзвичайних 
ситуацій (далі -  
НС) техногенного 
та природного 
характеру в 
мирний час

1.4. Розвиток та оснащення 
обласної оперативно- 
рятувальної служби 
цивільного захисту 
сучасною аварійно- 
рятувальною та пожежною 
технікою і спеціальним 
обладнанням

Управління цивільного 
захисту 

облдержадміністрації, 
ГУ ДСНС у 

Дніпропетровській 
області (за згодою), 
виконавчий комітет 

Дніпровської міської ради 
(за згодою)

До 
2018 року

Загальний обсяг, 
ут. ч. — 130208 8960 — — 139168,000 Підвищення 

ефективності 
пожежно- 
рятувальних 
робіт на 90%

Державний
бюджет — — — — — —

Обласний
бюджет — 12928 8960 — — 21888,000

Місцевий
бюджет — 117280 — — — 117280,000

Інші джерела — — — — — —

1.13. Утворення, 
доукомплектування та 
забезпечення
функціонування підрозділів 
місцевої пожежної охорони

Управління цивільного 
захисту 

облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, 

ГУДСНСу 
Дніпропетровській 
області (за згодою)

До
2020 року

Загальний обсяг, 
у т. ч. 108519,36 121676,264 193275,208 218634,116 289025,764 931130,712 Підвищення 

ефективності 
пожежно- 
рятувальних 
робіт на 90%

Державний
бюджет — — — — — —

Обласний
бюджет — — — — — —

Місцевий
бюджет 107539,36 120696,264 192295,208 217654,116 288045,764 926230,712

Інші джерела 980 980 980 980 980 4900,000



Продовження додатка 1

Назва напряму 
діяльності Зміст завдань і заходів Відповідальні за Строки

Орієнтовні обсяги фінансування за роками виконання, тис. грн
Очікуваний

результат
виконання

(пріоритетні
завдання)

Програми виконання виконання Джерела
фінансування 2016 2017 2018 2019 2020 У сього

завдання (заходу), 
у т. ч. за роками 

виконання
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Апостолівський район Апостолівська
райдержадміністрація

До
2020 року

Загальний обсяг,' 
ут. ч. — — 5611,38 3338,488 3338,488 12288,356

Державний
бюджет — — — — — —

Обласний
бюджет — — — _ — —

Місцевий
бюджет — — 5611,38 3338,488 3338,488 12288,356

Інші джерела — — — — — —
Васильківський район Васильківська

райдержадміністрація
До

2020 року
Загальний обсяг, 

ут. ч. 4241,888 3338,488 8949,868 12288,356 15626,844 44445,444

Державний
бюджет — — — — — —

Обласний
бюджет — — — — — —

Місцевий
бюджет 4241,888 3338,488 8949,868 12288,356 15626,844 44445,444

Інші джерела — — — — — —
Верхньодніпровський район Верхньодніпровська

райдержадміністрація
До

2020 року
Загальний обсяг, 

у т, ч. 4241,888 8949,868 12288,356 15626,844 24576,712 65683,668

Державний
бюджет — — — — — —

Обласний
бюджет — — — — — —

Місцевий
бюджет 4241,888 8949,868 12288,356 15626,844 24576,712 65683,668

Інші джерела — — — — — —

Дніпровський район Дніпровська 
райдержадміні страція

До
2020 року

Загальний обсяг, 
ут. ч. 4241,888 3338,488 3338,488 8949,868 12288,356 32157,088

Державний
бюджет — — _ _ — — —

Обласний
бюджет — — — — — —

Місцевий
бюджет 4241,888 3338,488 3338,488 8949,868 12288,356 32157,088

Інші джерела — — — — — —



Продовження додатка 1

Назва напряму 
діяльності Зміст завдань і заходів Відповідальні за Строки

Орієнтовні обсяги фінансування за роками виконання, тис. гри
Очікуваний
результат
виконання

(пріоритетні
завдання)

Програми виконання виконання Джерела
фінансування 2016 2017 2018 2019 2020 Усього

завдання (заходу), 
у т. ч. за роками 

виконання
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Криворізький район Криворізька 
райдержадмі ні страція

До 
2020 року

Загальний обсяг, 
ут. ч. 9853,268 6676,976 12288,356 10015,464 15626,844 54460,908

Державний
бюджет — — — — — —

Обласний
бюджет — — — — —

Місцевий
бюджет 9853,268 6676,976 12288,356 10015,464 15626,844 54460,908

Інші джерела — — — — — —
Криничанський район Криничанська 

райдержадміні страція
До 

2020 року
Загальний обсяг, 

у т. ч. 4241,888 3338,488 3338,488 8949,868 6676,976 26545,708

Державний
бюджет — — — — — —

Обласний
бюджет — — — — — —

Місцевий
бюджет 4241,888 3338,488 3338,488 8949,868 6676,976 26545,708

Інші джерела — — — — — —

Магдалинівський район МагдалинІвська 
райдержадмі ні страція

До
2020 року

Загальний обсяг, 
ут. ч. — — 5611,38 8949,868 12288,356 26849,604

Державний
бюджет — — — — — —

Обласний
бюджет — — — — — —

Місцевий
бюджет — — 5611,38 8949,868 12288,356 26849,604

Інші джерела — — — — — —

Межівський район МежІвська 
райдержадміні страція

До 
2020 року

Загальний обсяг, 
у т. ч. 4241,888 8949,868 12288,356 10015,464 10015,464 45511,040

Державний
бюджет — — — — — —

Обласний
бюджет — — — — — —

Місцевий
бюджет 4111,888 8819,868 12158,356 9885,464 9885,464 44861,040

Інші джерела 130 130 130 130 130 650,000



Продовження додатка 1

Назва напряму 
ДІЯЛЬНОСТІ Зміст завдань і заходів Відповідальні за Строки

Орієнтовні обсяги фінансування за роками виконання, тис. грн
Очікуваний
результат
виконання

(пріоритетні
завдання)

Програми виконання виконання Джерела
фінансування 2016 2017 2018 2019 2020 У сього

завдання (заходу), 
у т. ч. за роками 

виконання
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Нікопольський район Нікопольська 
райдержадмі ні страція

До 
2020 року

Загальний обсяг, 
ут. ч. 5611,38 3338,488 8949,868 6676,976 12288,356 36865,068

Державний
бюджет — — — — — —

Обласний
бюджет — — — — — —

Місцевий
бюджет 5611,38 3338,488 8949,868 6676,976 12288,356 36865,068

Інші джерела — — — — — —

Новомосковський район Новомосковська 
райдержадмі ністрація

До 
2020 року

Загальний обсяг, 
ут. ч. 9853,268 12288,356 15626,844 18965,332 22303,82 79037,620

Державний
бюджет — — — — — —

Обласний
бюджет — — — — — —

Місцевий
бюджет 9853,268 12288,356 15626,844 18965,332 22303,82 79037,620

Інші джерела — _ — — — —

Павлоградський район Павлоградська 
райдержадмі ні страція

До
2020 року

Загальний обсяг, 
у т. ч. 12725,664 10015,464 10015,464 10015,464 26849,604 69621,660

Державний
бюджет — — — — — —

Обласний
бюджет — — — — — —

Місцевий
бюджет 12725,664 10015,464 10015,464 10015,464 26849,604 69621,660

Інші джерела — — — — — —

Петриківський район Петриківська 
райдержад міні страція

До 
2020 року

Загальний обсяг, 
ут. ч. 12126,16 12288,356 10015,464 10015,464 10015,464 54460,908

Державний
бюджет — — _ — —

Обласний
бюджет — — — — — —

Місцевий
бюджет 11326,16 11488,356 9215,464 9215,464 9215,464 50460,908

Інші джерела 800 800 800 800 800 4000,000



Продовження додатка 1

Назва напряму 
діяльності Зміст завдань і заходів Відповідальні за Строки

Орієнтовні обсяги фінансування за роками виконання, тис. грн
Очікуваний
результат
виконання

(пріоритетні
завдання)

Програми виконання виконання Джерела
фінансування 2016 2017 2018 2019 2020 Усього

завдання (заходу), 
у т. ч. за роками 

виконання
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Петропавлівський район Петропавлівська 
райдержадмі ні страція

До
2020 року

Загальний обсяг, 
ут. ч. 3338,488 3338,488 8949,868 12288,356 15626,844 43542,044

Державний
бюджет — — — — — —

Обласний
бюджет — — — — — —

Місцевий
бюджет 3338,488 3338,488 8949,868 12288,356 15626,844 43542,044

Інші джерела — — — — — —

Покровський район Покровська 
райдержадмі ні страція

До
2020 року

Загальний обсяг, 
у т. ч. 5611,38 3338,488 8949,868 6676,976 12288,356 36865,068

Державний
бюджет — — — — — —

Обласний
бюджет — ~ — — — —

Місцевий
бюджет 5611,38 3338,488 8949,868 6676,976 12288,356 36865,068

Інші джерела — — — — — —
П’ятихатський район П’ятихатська 

райдержадмі ні страція
До 

2020 року
Загальний обсяг, 

у т. ч. 4241,888 8949,868 12288,356 10015,464 10015,464 45511,040

Державний
бюджет — — — — — —

Обласний
бюджет — — — — — —

Місцевий
бюджет 4241,888 8949,868 12288,356 10015,464 10015,464 45511,040

Інші джерела — — — — — —
Синельниківський район Синельниківська 

райдержадміні страція
До

2020 року
Загальний обсяг, 

у т. ч. 4241,888 8949,868 12288,356 15626,844 13353,952 54460,908

Державний
бюджет — — — — — —

Обласний
бюджет — — — — — —

Місцевий
бюджет 4191,888 8899,868 12238,356 15576,844 13303,952 54210,908

Інші джерела 50 50 50 50 50 250,000



Продовження додатка 1

Назва напряму 
діяльності Зміст завдань і заходів Відповідальні за Строки

Орієнтовні обсяги фінансування за роками виконання, тис. грн
Очікуваним
результат
виконання

(пріоритетні
завдання)

Програми виконання виконання Джерела
фінансування 2016 2017 2018 2019 2020 У сього

завдання (заходу), 
у т. ч. за роками 

виконання
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Солоиянський район Солонянська 
райдержадмі ні страція

До 
2020 року

Загальний обсяг, 
у т. ч. 4241,888 3338,488 3338,488 8949,868 6676,976 26545,708

Державний
бюджет — — — — — —

Обласний
бюджет — — — — — —

Місцевий
бюджет 4241,888 3338,488 3338,488 8949,868 6676,976 26545,708

Інші джерела — — — — — —

Софіївський район Софіївська 
райдержадмі ні страція

До
2020 року

Загальний обсяг, 
ут. ч. 15464,648 15626,844 13353,952 13353,952 13353,952 71153,348

Державний
бюджет — — — — — —

Обласний
бюджет — — — — — —

Місцевий
бюджет 15464,648 15626,844 13353,952 13353,952 13353,952 71153,348

Інші джерела — — — — — —
Томаківський район Томаківська 

райдержадміні страція
До

2020 року
Загальний обсяг, 

у т. ч. — — — — 16834,14 16834,140

Державний
бюджет — — — — — _ _

Обласний
бюджет — — — — — —

Місцевий
бюджет — — •— — 16834,14 16834,140

Інші джерела — — — — — —

Царичанський район Царичанська 
райдержадмі ні страція

До
2020 року

Загальний обсяг, 
у т. ч. — ~ 5611,38 3338,488 3338,488 12288,356

Державний
бюджет — — — — — —

Обласний
бюджет — — — — — —

Місцевий
бюджет — — 5611,38 3338,488 3338,488 12288,356

Інші джерела — — — — — —



Продовження додатка 1

Назва напряму
ДІЯЛЬНОСТІ

(пріоритетні
завдання)

Зміст завдань і заходів 
Програми

Відповідальні за 
виконання

Строки
виконання

Орієнтовні обсяги фінансування за роками виконання, тис. грн
Очікуваний 
результат 
виконання 

завдання (заходу), 
у т. ч. за роками 

виконання

Джерела
фінансування 2016 2017 2018 2019 2020 Усього

1 2 3 4 5 • 6 7 8 9 10 11 12
Широківський район Широкі вська 

райдержадміністрація
До

2020 року
Запільний обсяг, 

у т. ч. — — 16834,14 21238,224 22303,82 60376,184

Державний
бюджет — — — — — —

Обласний
бюджет — — — — — —

Місцевий
бюджет — — 16834,14 21238,224 22303,82 60376,184

Інші джерела — — — — — —
Юр'ївський район Юр’ївська 

ра й держад мі ні страція
До

2020 року
Загальний обсяг, 

ут. ч. — 5611,38 3338,488 3338,488 3338,488 15626,844

Державний
бюджет — — — — — —

Обласний
бюджет — — — — — —

Місцевий
бюджет — 5611,38 3338,488 3338,488 3338,488 15626,844

Інші джерела — — — — — —

Усього за заходами першого пріоритетного 
завдання:

Загальний обсяг, у т. ч. 228111,791 395540,608 340824,005 351870,452 431603,004 1747949,860
Державний бюджет — — — — — —
Обласний бюджет 6066,496 26185,738 15358,094 3885,648 3241,949 54737,925
Місцевий бюджет 218386,96 366232,202 321271,909 344326,469 423631,386 1673848,926

Інші джерела 3658,335 3122,668 4194,002 3658,335 4729,669 19363,009

Усього за Програмою:

Загальний обсяг, у т. ч. 241818,284 402534,801 347825,765 358890,785 438628,667 1789698,302
Державний бюджет _ _ — — — — —
Обласний бюджет 12778,796 26185,738 15358,094 3885,648 3241,949 61450,225
Місцевий бюджет 223049,753 370894,995 325939,746 349006,688 428315,159 1697206,341

Інші джерела 5989,735 5454,068 6527,925 5998,449 7071,559 31041,736



Додаток 2
до проекту змін до Регіональної цільової 
програми захисту населення і територій від 
надзвичайних ситуацій техногенного та 
природного характеру, забезпечення пожежної 
безпеки Дніпропетровської області 
на 2016 — 2020 роки

ЗМІНИ
до показників оцінки ефективності виконання Регіональної цільової програми захисту населення і територій 

від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки
Дніпропетровської області на 2016 -  2020 роки

І .  К і л ь к і с н і  п о к а з н и к и  в и к о н а н н я  П р о г р а м и

Назва напряму діяльності 
(пріоритетні завдання)

Кількісні показники виконання Програми

Найменування показника Одиниця
виміру

Усього за 
Програмою

Значення показника за роками

2016 20X7 2018 2019 2020

1. Реалізація державної 
політики у сфері цивільного 
захисту та пожежної 
безпеки, підвищення рівня 
захисту населення й 
території області від 
надзвичайних ситуацій 
(далі -  НС) техногенного та 
природного характеру в 
мирний час

1.4. Розвиток та оснащення обласної оперативно- 
рятувальної служби цивільного захисту сучасною аварійно- 
рятувальною та пожежною технікою і спеціальним 
обладнанням:

од 13 11 2

пожежні автоцистерни ємкістю до 3 тонн; од. 1 1

пожежні автоцистерни ємкістю до 5 тонн; од. 1 1

пожежні автоцистерни ємкістю до 8 тонн; од. 1 1

пожежні автодрабини висотою підйому від 30 до 
35 метрів; од. 1 1

пожежні автодрабини висотою підйому від 45 до 
55 метрів; од. 1 1

пожежні автопідйомники висотою підйому від 35 до 
45 метрів; од. 1 1

пожежні автопідйомники висотою підйому від 45 до 
55 метрів; од. 1 1

пожежні автонасосні станції; ОД. 1 1



Продовження додатка 2

Назва напряму діяльності 
(пріоритетні завдання)

Кількісні показники виконання Програми

Найменування показника Одиниця
виміру

Усього за 
Програмою

Значення показника за роками

2016 2017 2018 2019 2020
рукавні пожежні автомобілі; од. 1 1
автоцистерни від 8 м3 до 12 м3; од. 1 1
пасажирський автобус з кількістю посадочних місць 

понад 35; од. 1 1

автомобіль газодимозахисної служби підвищеної 
прохідності; од. 1 1

спеціальна аварійно-рятувальна машина середнього 
типу (САРМ-С) од. 1 1



ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 

ВОСЬМА СЕСІЯ

Проект

Р І Ш Е Н Н Я

Про внесення змін до рішення обласної ради від 21 жовтня 2015 року 
№ 680-34/УІ „Про Дніпропетровську обласну комплексну програму 

(стратегію) екологічної безпеки та запобігання змінам клімату
на 2016 — 2025 роки”

Відповідно до статті 43 Закону України „Про місцеве 
самоврядування в Україні”, законів України „Про охорону навколишнього 
природного середовища”, „Про Основні засади (стратегію) державної 
екологічної політики України на період до 2020 року”, ураховуючи 
подання облдержадміністрації, з метою забезпечення виконання в області 
заходів, спрямованих на системне вирішення проблем охорони 
навколишнього природного середовища, обласна рада в и р і ш и л а :

1. Внести зміни до рішення обласної ради від 21 жовтня 2015 року 
№ 680-34/УІ „Про Дніпропетровську обласну комплексну програму 
(стратегію) екологічної безпеки та запобігання змінам клімату на 2016 -  
2025 роки”:

1.1. До Переліку завдань та заходів Дніпропетровської обласної 
комплексної програми (стратегії) екологічної безпеки та запобігання 
змінам клімату на 2016 -  2025 роки, виклавши підпункти 2.96, 2.98, 2.1.10, 
2.1.18, 2.1.21, 3.35, 3.37, 5.51, 6.3, 7.2, 7.11, 9.1, 9.2, 9.4 у новій редакції 
згідно з додатком 1.

1.2. До паспорта Програми, виклавши пункт 9 у новій редакції 
відповідно до додатка 2.

2. Координацію роботи щодо виконання цього рішення покласти на 
департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації, 
контроль -  на постійну комісію обласної ради з питань екології та 
енергозбереження.

Голова обласної ради Г. ПРИГУНОВ



Додаток 1
до рішення обласної ради

Зміни до Переліку 
завдань та заходів Дніпропетровської обласної комплексної програми (стратегії) екологічної безпеки 

та запобігання змінам клімату на 2016 -  2025 роки
Назва 
напряму 
діяльності 
(пріори
тетні зав
дання)

Зміст захо
дів Програ
ми з вико
нання зав
дання

Відповіда
льний за 
виконання

Термін вико
нання за ро
ками

Орієнтовні обсяги фінансування за роками виконання, тис. грн Очікуваний 
результат 
від вико
нання захо
ду

Поча
ток

Закін
чення

Джерела
фінансуван
ня

Усього 2016 рік 2017 рік 2018 рік 2019 рік 2020 рік
Усього,
наступні
етапи

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2. Охоро
на та ра
ціональне 
викорис
тання 
водних 
ресурсів

2.96. Будів
ництво, 
реконструк
ція систем 
водовідве- 
дення, упро
вадження 
прогресив
них методів 
очистки 
СТІЧНИХ вод

Департамент 
житлово- 
комунально
го господар
ства та будів
ництва обл
держад
міністрації, 
райдержад- 
міністрації та 
органи міс
цевого само
врядування 
(за згодою)

2016 2025 Загальний 
обсяг, ут.ч.

1077954,7 37954,7 210000 210000 210000 210000 200000 Запобігання 
та зменшен
ня забруд
нення по
верхневих 
водних ре
сурсів та 
підземних 
вод

Державний
бюджет

_ — — — - -

Обласний
бюджет

637954,7 37954,7 150000 150000 150000 150000 -

Місцевий
бюджет

440000 — 60000 60000 60000 60000 200000

Інші джерела

2.98. Ре
конструкція, 
будівництво, 
ремонт сис
тем зливової 
каналізації з 
оснащенням 
локальних 
систем 
очистки 
стоків

Департамент 
житлово- 
комунально
го господар
ства та будів
ництва обл
держадмініс
трації

2017 2025 Загальний 
обсяг, у т.ч.

480000 — 120000 120000 120000 120000 — Поліпшення
експлуатації
дорігДержавний

бюджет
— — — — — — —

Обласний
бюджет

480000 — 120000 120000 120000 120000 —

Місцевий
бюджет

— — — — — — -

Інші джерела — — — — — ~ —



2

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14
2.1. Роз
виток водно
го господар
ства та еко
логічне 
оздоровлен
ня басейну 
річки Дніпро

2.1.10. Захо
ди з розчи
щення та 
регулювання 
русел річок і 
водойм, 
відновлення і 
підтримання 
сприятливо
го гідро
логічного 
режиму та 
санітарного 
стану річок і 
водойм

Управління 
агропромис
лового роз
витку облде
ржадмініст
рації, депар
тамент еко
логії та при
родних ре
сурсів обл
держадмі
ністрації, 
департамент 
житлово- 
комунально- 
го господар
ства та бу
дівництва 
облдерж
адміністра
ції, Дніпро
петровське 
обласне 
управління 
водних ре
сурсів (за 
згодою), рай- 
держадмі- 
ністрації та 
органи міс
цевого само
врядування 
(за згодою), 
підприємст
ва, установи 
та організації 
(за згодою)

2016 2025 Загальний 
обсяг, у т.ч.

1200163 68853 137960 123700 123880 134310 611460 Відновлення 
і підтриман
ня сприятли
вого гідро
логічного 
режиму та 
санітарного 
стану водних 
об’єктів

Державний
бюджет

38690 2380 2960 3700 3880 14310 11460

Обласний
бюджет

1161473 66473 135000 120000 120000 120000 600000

Місцевий
бюджет в обсягах, передбачених у місцевих бюджетах

Інші джерела



з

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2.1.18. По
ліпшення 
стану по
верхневих 
водних 
об’єктів на 
території 
Дніпропет
ровської 
області шля
хом упровад
ження біоме- 
ліоративних 
заходів

Управління 
агропромис
лового роз
витку обл
держадмі
ністрації, 
департамент 
екології та 
природних 
ресурсів 
облдержад
міністрації, 
департамент 
житлово- 
комунально- 
го господар
ства та бу
дівництва 
облдержад
міністрації, 
Дніпропет
ровське 
обласне 
управління 
водних ре
сурсів (за 
згодою), рай- 
держадмі- 
ністрації та 
органи міс
цевого само
врядування 
(за згодою), 
підприємст
ва, установи 
та організації 
(за згодою)

2016 2025 Загальний 
обсяг, у т.ч.

39000 1200 2800 3000 3000 4000 25000 Поліпшення 
стану водних 
об’єктів за 
рахунок 
зариблення 
водойм 
промисло
вими видами 
риб та їх 
подальше 
природне 
відновлення, 
ідо вплине 
на стабіліза
цію біологіч
ного різно
маніття і 
природний 
баланс во
дойм

Державний
бюджет

Обласний
бюджет

39000 1200 2800 3000 3000 4000 25000

Місцевий
бюджет

Інші джерела
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2.1.21. Ліквіда
ція наслідків 
підтоплення на 
забудованих 
територіях, у 
першу чергу 
тих, що потре
бують терміно
вого захисту

Департамент 
житлово- 
комунально
го господар
ства та бу
дівництва 
облдержад
міністрації, 
департамент 
екології та 
природних 
ресурсів 
облдержад
міністрації, 
Дніпропет
ровське 
обласне 
управління 
водних ре
сурсів (за 
згодою), 
райдержад- 
міністрації та 
органи міс
цевого само
врядування 
(за згодою), 
райдержад- 
міністрації, 
наукові 
організації та 
установи, 
спеціалізо
вані будіве
льні органі
зації (за 
згодою)

2016 2025 Загальний 
обсяг, у т.ч.

860485,5 39485,5 99000 99000 99000 99000 425000 Зменшення 
причин і 
факторів 
підтоплення, 
запобігання 
розвитку 
цього проце
су, скоро
чення обся
гів водоспо
живання 3 
упроваджен
ням сучас
них водозбе- 
режних 
технологій

Державний
бюджет

Обласний
бюджет

690485,5 15485,5 75000 75000 75000 75000 375000

Місцевий
бюджет

170000 24000 24000 24000 24000 24000 50000

Інші джерела

і

і
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
3. Повод
ження 3 
відходами

3.35. Пере
робка, раціо
нальне вико
ристання та 
зберігання 
відходів

Департамент 
житлово- 
комунально« 
го господар
ства та будів
ництва обл
держадмініс
трації, депа
ртамент 
екології та 
природних 
ресурсів 
облдержад
міністрації, 
райдержад- 
міністраціїта 
органи міс
цевого само
врядування 
(за згодою), 
наукові 
організації та 
установи 
(за згодою), 
промислові 
підприємства 
(за згодою)

2016 2025 Загальний 
обсяг, у т.ч.

150000 22000 28000 25000 15000 15000 45000 Зменшення 
кількості 
сміттєзва
лищ, забез
печення 
належного 
санітарного 
стану еко
систем

Державний
бюджет

— — — — — - -

Обласний
бюджет

30000 2000 8000 5000 5000 5000 5000

Місцевий
бюджет

120000 20000 20000 20000 10000 10000 40000

Інші джерела

3.37. Проек
тування, 
будівництво, 
реконструк
ція полігонів, 
заводів, 
станцій, 
комплексів, 
звалищ для 
складування, 
обробки, 
сортування, 
утилізації та 
захоронения

Департамент 
житлово- 
комунально
го господар
ства та бу
дівництва 
облдержад
міністрації, 
департамент 
екології та 
природних 
ресурсів 
облдержад
міністрації,

2016 2025 Загальний 
обсяг, ут.ч.

644509,7 28509,7 112000 124000 130000 150000 100000 Зменшення 
екологічної 
загрози для 
населення та 
навколиш
нього сере
довища
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
ТПВ райдержад- 

міністрації та 
органи міс
цевого само
врядування 
(за згодою), 
КП, „Дніпро
петровський 
обласний 
центр повод
ження 3 
відходами” 
Дніпропет
ровської 
обласної 
ради”
(за згодою)

Державний
бюджет

_ — — — — -

Обласний
бюджет

348509,7 28509,7 80000 80000 80000 80000 -

Місцевий
бюджет

296000 — 32000 44000 50000 70000 100000

Інші джерела

5. Підви
щення енер- 
гоефектив- 
ності та 
енергозбере
ження

5.51. Упро
вадження 
комплексної 
термомодер- 
нізації у 
бюджетних 
будівлях

Департамент 
житлово- 
комунально- 
го господар
ства та бу- 
дівництва 
облдержад
міністрації, 
КП „Депар
тамент еко- 
безпеки, 
природоко
ристування 
та енерго
збереження 
Дніпропет
ровської 
обласної 
ради”
(за згодою)

2016 2025 Загальний 
обсяг, у т. ч.

121000 — 26000 20000 20000 20000 35000 Зменшення 
споживання 
енергоресур
сів у будів
лях після 
терморено- 
вації на 40%

Державний
бюджет

Обласний
бюджет

121000 26000 20000 20000 20000 35000

Місцевий
бюджет

Інші джерела — — — — - — -

Обласний
бюджет

Місцевий
бюджет

Інші джерела
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і
6. Розбудова 
та вдоскона
лення регіо
нальної 
системи 
моніторингу 
довкілля 
Дніпропет
ровської 
області

6.3. Органі
зація, розбу
дова та вдос
коналення 
регіональної 
автоматизо
ваної мережі 
спостере
жень за 
станом атмо
сферного 
повітря

Департамент 
екології та 
природних 
ресурсів 
облдержад
міністрації, 
комунальне 
підприємст
во „Центр 
екологічного 
моніторин
гу” Дніпро
петровської 
обласної 
ради”
(за згодою), 
Дніпропет
ровський 
регіональний 
центр з гід
рометеоро
логії, Голов
не управлін
ня Держсан- 
епідслужби у 
Дніпропет
ровській 
області та 
його органи 
на місцях 
(за згодою), 
райдержад- 
міністрації та 
органи міс
цевого само
врядування 
(за згодою), 
підприємст
ва, установи, 
організації 
(за згодою)

2016 2025 Загальний 
обсяг, у т.ч.
Державний
бюджет
Обласний
бюджет
Місцевий
бюджет
Інші джерела

52500

52500

2500

2500

10000

10000

10
10000

10000

11
10000

10000

12
10000

10000

13
10000

10000

в обсягах, передбачених у місцевих бюджетах

14
Упровад
ження авто
матизованих 
пунктів 
спостере
жень за 
станом атмо
сферного 
повітря, в 
першу чергу 
на територі
ях із промис
лово наван
таженою 
інфраструк
турою
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
7. Охорона, 
збереження 
та відтво
рення
біоресурсів,
формування
екологічної
мережі та
розвитку
природно-
заповідного
фоілу

7.2. Розробка 
проекту 
схеми фор
мування 
екологічної 
мережі об
ласті

Департамент 
екології та 
природних 
ресурсів 
облдержад
міністрації, 
райдержад- 
міністрації та 
органи міс
цевого само
врядування 
(за згодою)

2016 2025 Загальний 
обсяг, ут.ч. '

570 570
"

Створення 
схеми фор
мування 
екологічної 
мережі 
Дніпропет
ровської 
області

Державний
бюджет

— — — — - — -

Обласний
бюджет

570 570 — — — — —

Місцевий
бюджет

— — — - - — -

Інші джерела - - - - - - -
7.11. Ство
рення циф
рової геоін- 
формаційної 
бази даних 
природно- 
заповідного 
фонду із 
застосуван
ням СРБ- 
технологій

2016 2025 Загальний 
обсяг, у т.ч.

2480 1000 1000 60 60 60 300 Створення 
відповідного 
банка даних 
та геоінфор- 
маційної 
системи

Державний
бюджет ' "

— — — —

Обласний
бюджет

2480 1000 1000 60 60 60 300

Місцевий
бюджет

— — — — — — —

Інші джерела — — — — — - -

9. Підви
щення рівня 
суспільної 
екологічної 
свідомості

9.1. Прове
дення масо
вих заходів з 
екологічного 
інформуван
ня суспільст
ва, у тому 
числі видан
ня полігра
фічної, дру
кованої 
продукції

Департамент 
екології та 
природних 
ресурсів 
облдержад
міністрації, 
рай держад
міністрації та 
органи міс
цевого само
врядування 
(за згодою), 
наукові 
організації та 
установи 
(за згодою), 
громадські 
організації 
(за згодою)

2016 2025 Загальний 
обсяг, ут.ч.

14000 500 1500 1500 1500 1500 7500 Забезпечен
ня інформу
вання насе
лення щодо 
екологічного 
стану навко
лишнього 
середовища
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Державний
бюджет

— — — — — — -

Обласний
бюджет

14000 500 1500 1500 1500 1500 7500

Місцевий
бюджет в обсягах, передбачених у місцевих бюджетах

Інші джерела - - - - - - -

9.2. Інфор
маційні та

2016 2025 Загальний 
обсяг, ут.ч.

450 — 50 50 50 50 250 Підвищення 
рівня свідо

освітньо-
виховні
заходи,

Державний
бюджет

мості суспі
льства щодо 
пріоритетів

спрямовані 
на збережен
ня біологіч

Обласний
бюджет

450 50 50 50 50 250 збереження 
навколиш
нього сере
довища та 
біорізнома-

ного різно
маніття та

Місцевий
бюджет

— — — ~ — — -

природно- 
заповідного 
фонду облас
ті

Інші джерела ніття

9.4. Щорічне 
видання 
Екологічного 
паспорта 
Дніпропет
ровської 
області

Департамент 
екології та 
природних 
ресурсів 
облдержад
міністрації

2016 2025 Загальний 
обсяг, у т.ч.

2050 П 250 200 200 200 200 1000 Здійснення 
всебічного 
аналізу 
регіонально
го стан)' 
охорони 
навколиш
нього при
родного 
середовища, 
раціонально-- 
го викорис
тання, від
творення та 
охорони 
природних 
ресурсів. 
Забезпечен
ня інформа
ційної під
тримки при
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ІЗ 14
Державний
бюджет

— — — — — — - прийнятті
управлінсь

Обласний
бюджет

2050 250 200 200 200 200 1000 ких рішень

Місцевий
бюджет

— — — — — — _

Інші джерела — — — — — — —

Загальний 
обсяг, у т.ч. 33398547,4 3548031,1 2676361,0 4221586,3 1381334,9 4723221,1 16848013,0

Державний
бюджет 1517690,0 128230,0 136390,0 144290,0 151890,0 181870,0 775020,0

Загальний обсяг фінансування 2016 2025
Обласний
бюджет 4366447,9 336727,9 800150,0 772220,0 630910,0 629830,0 1196610,0

Місцевий
бюджет 1343783,9 79000,0 171000,0 183000,0 179000,0 199000,0 532783,9

Інші
джерела 26170625,5 3004073,2 1568821,0 31220763 419534,9 3712521,1 14343599,1

Перший заступник 
голови обласної ради С. ОЛІЙНИК



Додаток 2
до'рішення обласної ради

Зміни до паспорта Дніпропетровської обласної комплексної програми 
(стратегії) екологічної безпеки та запобігання змінам клімату 

на 2016 -  2025 роки

9. Загальні обсяги фінансування:

Джерела
фінансуван

ня

Обсяг 
фінансуван

ня, усього

За роками виконання, тис. грн

2016 2017 2018 2019 2020
Усього

наступні
етапи

Загальний 
обсяг, 
у т.ч.

33398547,4 3548031,1 2676361,0 4221586,3 1381334,9 4723221,1 16848013,0

Державний
бюджет 1517690,0 128230,0 136390,0 144290,0 151890,0 181870,0 775020,0

Обласний
бюджет 4366447,9 336727,9 800150,0 772220,0 630910,0 629830,0 1196610,0

Місцевий
бюджет 1343783,9 79000,0 171000,0 183000,0 179000,0 199000,0 532783,9

Інші
джерела 26170625,5 3004073,2 1568821,0 3122076,3 419534,9 3712521,1 14343599,1

Перший заступник 
голови обласної ради С. ОЛІЙНИК



ДНШРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 

ВОСЬМА СЕСІЯ

Проект

Р І Ш Е Н Н Я

Про зняття з контролю рішення обласної ради 
від 23 травня 2008 року № 398-15/V „Про Програму 

розвитку міського електротранспорту Дніпропетровської 
області на 2008 -  2015 роки” (зі змінами)

Відповідно до статті 43 Закону України „Про місцеве 
самоврядування в Україні”, ураховуючи подання облдерж
адміністрації від 29 листопада 2016 року № 18-5287/0/2-16, висновки 
та рекомендації постійної комісії обласної ради з питань 
комунальної власності, житлово-комунального господарства, обласна 
рада в и р і ш и л а :

1. Взяти до відома заключний звіт про виконання Програми 
розвитку міського електротранспорту Дніпропетровської області 
на 2008 -  2015 роки (додається).

2. Зняти з контролю рішення обласної ради:

від 23 травня 2008 року № 398-15/V „Про Програму 
розвитку міського електротранспорту Дніпропетровської області на 
2008 -  2015 роки” (зі змінами);

від 03 грудня 2010 року № 18-3/VI „Про Програму 
розвитку міського електротранспорту Дніпропетровської області 
на 2008 -  2015 роки”.

Голова обласної ради Г. ПРИГУНОВ



Додаток
до рішення обласної ради

Заключний звіт
про виконання Програми розвитку міського електротранспорту Дніпропетровської області на 2008-2015 роки (зі змінами)

1. Виконання завдань і заходів Програми

• Завдання 
Програми

Заходи
Програми

Відповідаль
ні за 

виконання

Термін
виконання

заходу

Джерела
фінансуван

ня

Обсяги фінансування заходів Програми, млн грн

заплановано
Програмою

затверджено
відповідними

бюджетами

фактично освоєно

Усього, 
у т.ч.

у 2008 році
у 2009 
році

у 2010 
роиі

у 2011 році у 2012-2015 
роках

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ІЗ
1. 1 Іідвищення 

іехнічного рівня, 
забезпечення 

сталого 
функціонування і

подальшого 
розвитку 

міського електро
транспорту

1. Оновлення 
парку трамваїв

Міськ
виконкоми 

Дніпровської. 
Кам'янської. 
Криворізької 
міських рал

2008 ■ - 2015 
роки

Загальний 
обсяг, у т.ч

326 НЦ) 37,4
0.0 0,0 0.0 20.4 17,0

Державний
бюджет 149,65 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0

Обласний
бюджет 10 10.0 1,4 0,0 0,0 0.0 1.4 0,0

Місцевий
бюджет 139,65 0.0 4,0 0,0 0,0 0.0 4.0 0.0

Інші джерела 26,7 0.0 32.0 0.0 0,0 0.0 15.0 17,0
2. Оновлення 

парку 
тролейбусів

Загальний 
обсяг, у т.ч. 145,59 45.7 48.5 8.0 0,0 0.0 0.0 40,5

Державний
бюджет 64,83 3.9 3,9 3.9 0,0 0.0 0.0 0.0

Обласний
бюджет 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0

Місцевий
бюджет 64,83 41.9 41,9 4.2 0,0 0,0 0.0 37,7

Інші джерела 15,93 0,0 2.8 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8
2. Розвиток 

електротранс
портної 

інфраструктури

3. Будівництво 
трамвайних 

ліній

Загальний 
обсяг, у т.ч. 12,45 0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0

Державний
бюджет 4,61 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Обласний
бюджет 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0



г
Місцевий
бюджет 4,61 0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0

Інші джерела 3.23 0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0
4. Будівництво 
тролейбусних 

ліній

Загальний 
обсяг, у т.ч. 12,6 0 0 0 0 0 0 0

Державний
бюджет 6,13 0 0 0 0 0 0 0

Обласний
бюджет 0,0 0 0 0 0 0 0 0

Місцевий
бюджет 6,13 0 0 0 0 0 0 0

Інші джерела 0,34 0 0 0 0 0 0 0

Усього за Програмою:

Загальний 
обсяг, у т.ч. 496.64 55.74 85.9 8,0 0.0 0.0 20.4 57,5

Державний
бюджет

225.22 3.84 3,9 3,87 0 0 0 0

Обласний
бюджет 10.00 10 1,4 0,00 0 0 1.4 0

Місцевий
бюджет 215,22 41.87 45.9 4,17 0 0 4 37,7

Інші джерела 46.20 0 34,8 0,0 0 0.0 15.0 19,8

Перший заступник голови 
обласної ради С. ОЛІЙНИК



Додаток до додатка
до рішення обласної ради

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
до заключного звіту про виконання Програми розвитку міського 
електротранспорту Дніпропетровської області на 2008 -  2015 роки

Програма розвитку міського електротранспорту Дніпропетровської 
області на 2008 -  2015 роки, затверджена рішенням Дніпропетровської 
обласної ради від 23 травня 2008 року № 398-15/4  (зі змінами), 
далі -  Програма, розроблена з метою виконання Постанови Кабінету 
Міністрів України від 29 грудня 2006 року № 1855 „Про затвердження 
Державної цільової програми розвитку міського електротранспорту 
на період до 2017 року” (зі змінами).

Мета Програми -  підвищення технічного рівня оснащення 
підприємств міського електротранспорту міст: Дніпра (Дніпропетровська), 
Кам’янського (Дніпродзержинська), Кривого Рогу та оновлення парку 
рухомого складу шляхом закупівлі сучасного вітчизняного рухомого складу.

Функції регіонального замовника Програми виконувало управління 
житлово-комунального господарства облдержадміністрації, з листопада
2012 року у зв’язку з реорганізацією управління згідно з розпорядженням 
голови облдержадміністрації від 08 листопада 2012 року № Р-830/0/3-12 
„Про структуру обласної державної адміністрації” (зі змінами) -  департамент 
житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації.

Регіональними замовниками-співвиконавцями визначено Дніпровську 
(Дніпропетровську), Кам’янську (Дніпродзержинську) та Криворізьку міські 
ради.

Фінансування завдань та заходів Програми планувалося за рахунок 
коштів державного та місцевих бюджетів, інших джерел, не заборонених 
чинним законодавством.

Для виконання заходів Програми на 2008 -  2015 роки затверджено 
орієнтований обсяг фінансування у сумі 496,64 млн грн, у тому числі 
за рахунок коштів державного бюджету -  225,22 млн грн, обласного 
бюджету -  10,0 млн гри, місцевих бюджетів -  215,22 млн грн, за рахунок 
інших джерел -  46,2 млн грн.

Фактично за 2008 -  2015 роки освоєно 86,0 млн грн, у тому числі 
за рахунок коштів державного бюджету -  3,9 млн гри, місцевих 
бюджетів ~ 47,3 млн грн, із них обласного бюджету -  1,4 млн грн, інших 
джерел -  34,8 млн грн.

2008 року в області придбано 7 одиниць тролейбусів у рамках 
Державної програми розвитку міського електротранспорту на 2007 -
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2015 роки за фінансової підтримки з державного бюджету -  3,87 млн грн, 
місцевого бюджету -  4,17 млн грн.

2011 року за рахунок коштів обласного бюджету (1,4 млн грн) та 
місцевого бюджету (4,0 млн грн) виконано реконструкцію з модернізацією 
3-х вагонів швидкісного трамваю у м. Кривому Розі. У м. Дніпрі 
(Дніпропетровську) за кредитні кошти у сумі 15 млн грн. придбано 
48 трамвайних вагонів, які пройшли модернізацію на підприємствах 
Німеччини й обладнані енергозбережною системою керування.

2013 року у м. Дніпрі (Дніпропетровську) за рахунок кредитних коштів 
у сумі 17 млн грн придбано 30 одиниць трамвайних вагонів, що пройшли 
модернізацію на підприємствах Німеччини й обладнані енергозбережною 
системою керування.

2015 року у м. Дніпрі (Дніпропетровську) придбано 11 тролейбусів 
на суму 40,5 млн грн, у тому числі 1 за власні кошти міського комунального 
підприємства „Дніпропетровський електротранспорт” на суму 2,8 млн грн, 
та 10 -  за кошти місцевого бюджету на суму 37,7 млн грн.

У результаті виконання Програми оновлено парк рухомого складу 
підприємств міського електротранспорту на 81 одиницю трамайних вагонів 
та на 18 одиниць тролейбусів.

Виконання Програми дозволило забезпечити розвиток екологічно 
чистого міського пасажирського електротранспорту, підвищити якість 
надання послуг населенню з пасажирських перевезень електротранспортом, 
поліпшити комфортність і безпеку перевезення пасажирів трамвайними 
вагонами та тролейбусами з дотриманням стандартів якості транспортних 
послуг.

Перший заступник 
голови обласної ради С. ОЛІЙНИК



ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 

ВОСЬМА СЕСІЯ

Проект

Р І Ш Е Н Н Я
Про затвердження проекту схеми формування екологічної мережі

Дніпропетровської області

Відповідно до статті 43 Закону України „Про місцеве 
самоврядування в Україні”, законів України „Про охорону навколишнього 
природного середовища”, „Про природно-заповідний фонд України”, „Про 
екологічну мережу України”, ураховуючи подання облдержадміністрації, 
висновки й рекомендації постійної комісії обласної ради з питань екології 
та енергозбереження, з метою поліпшення умов для формування та 
відновлення довкілля, збереження ландшафтного та біологічного 
різноманіття обласна рада в и р і ш и л а :

1. Затвердити проект схеми формування екологічної мережі 
Дніпропетровської області (додається).

2. Координацію роботи щодо виконання цього рішення покласти на 
департамент екології та природних ресурсів, контроль -  на постійну 
комісію обласної ради з питань екології та енергозбереження.

Голова обласної ради Г. ПРИГУЛОВ



ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 

ВОСЬМА СЕСІЯ

Проект

Р І Ш Е Н Н Я
Питання діяльності окремих обласних комунальних підприємств та 
закладів, що належать до спільної власності територіальних громад 

сіл, селищ, міст Дніпропетровської області

Керуючись Законом України „Про місцеве самоврядування в 
Україні”, Господарським кодексом України, Положенням про управління 
підприємствами, закладами та установами, що належать до спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської 
області та знаходяться в управлінні Дніпропетровської обласної ради, 
затвердженим рішенням Дніпропетровської обласної ради від 23 березня 
2007 року № 122-7Л/, ураховуючи висновки й рекомендації постійної 
комісії обласної ради з питань комунальної власності, житлово- 
комунального господарства, обласна рада в и р і ш и л а :

1. Змінити назву комунального закладу освіти „Дніпропетровський 
навчально-реабілітаційний центр „ШАНС” Дніпропетровської обласної 
ради” (місцезнаходження: вул. Батумська, 2а, м. Дніпро, 49074, Україна) на 
комунальний заклад освіти „Навчально-реабілітаційний центр „ШАНС” 
Дніпропетровської обласної ради”.

2. Змінити назву комунального закладу „Дніпропетровський 
навчально-реабілітаційний центр „Колосок” Дніпропетровської обласної 
ради” (місцезнаходження: вул. Батумська, 2а, м. Дніпро, 49074, Україна) на 
комунальний заклад освіти „Навчально-реабілітаційний центр „Колосок” 
Дніпропетровської обласної ради”.

3. Затвердити в новій редакції статути, що додаються:

комунального закладу освіти „Навчально-реабілітаційний центр 
„ШАНС” Дніпропетровської обласної ради”;
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комунального закладу освіти „Дніпропетровський обласний 
медичний ліцей-інтернат „Дніпро”;

комунального закладу „Дніпропетровський центр соціально- 
психологічної допомоги” Дніпропетровської обласної ради”;

комунального закладу „Васильківська центральна районна лікарня” 
Дніпропетровської обласної ради”;

комунального закладу „Могилівський геріатричний пансіонат” 
Дніпропетровської обласної ради”;

комунального закладу освіти „Навчально-реабілітаційний центр 
„Горлиця” Дніпропетровської обласної ради”;

комунального закладу культури „Дніпропетровський національний 
історичний музей імені Д.І. Яворницького” Дніпропетровської обласної 
ради”;

комунального закладу „Новомосковська центральна районна 
лікарня” Дніпропетровської обласної ради”;

комунального підприємства „Дніпропетровська філармонія імені 
Л.Б. Когана” Дніпропетровської обласної ради”;

комунального закладу „Дніпропетровська обласна станція 
переливання крові”;

комунального закладу „Солонянська центральна районна лікарня” 
Дніпропетровської обласної ради”;

комунального закладу „Петриківська центральна районна лікарня” 
Дніпропетровської обласної ради”;

комунального закладу „Нікопольська станція переливання крові” 
Дніпропетровської обласної ради”;

комунального підприємства „Центр народної творчості „Дивокрай” 
Дніпропетровської обласної ради”;

комунального закладу освіти „Навчально-реабілітаційний центр
„Колосок” Дніпропетровської обласної ради”;



комунального закладу „Томаківська центральна районна лікарня” 
Дніпропетровської обласної ради”;

комунального закладу освіти „Верхньодніпровський навчально- 
реабілітаційний центр” Дніпропетровської обласної ради”;

комунального підприємства „Дніпропетровське міжміське бюро 
технічної інвентаризації’” Дніпропетровської обласної ради”;

комунального закладу „Дніпропетровська обласна фізіотерапевтична 
лікарня~„Солоний лиман”;

комунального підприємства „Єдина обласна театрально-концертна 
дирекція” Дніпропетровської обласної ради”;

комунального закладу „Нікопольський дитячий санаторій” 
Дніпропетровської обласної ради”;

комунального закладу „Обласний клінічний центр медико-соціальної 
експертизи” Дніпропетровської обласної ради”;

обласного комунального закладу „Міжобласний центр медичної 
генетики і пренатальної діагностики”;

комунального підприємства „Центр підтримки малого та середнього 
бізнесу” Дніпропетровської обласної ради”;

комунального закладу „Новомиколаївська туберкульозна лікарня” 
Дніпропетровської обласної ради”.

4. Створити комунальний заклад „Дитячо-юнацька спортивна 
школа з бадмінтону” Дніпропетровської обласної ради” 
(місцезнаходження: просп. Олександра Поля, 2, м. Дніпро, 49000, Україна) 
з органом управління майном в особі Дніпропетровської обласної ради.

4.1. Затвердити Статут комунального закладу „Дитячо-юнацька 
спортивна школа з бадмінтону” Дніпропетровської обласної ради”, що 
додається.

4.2. Уповноважити керівника комунального закладу „Дитячо- 
юнацька спортивна школа з бадмінтону” Дніпропетровської обласної

комунального підприємства „Молодіжний центр
Дніпропетровщини” Дніпропетровської обласної ради”;
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ради” здійснити державну реєстрацію закладу в порядку, встановленому 
чинним законодавством України.

4.3. Рекомендувати департаменту фінансів облдержадміністрації 
передбачити фінансування новоствореного закладу за рахунок коштів 
обласного бюджету.

5. Керівникам зазначених комунальних підприємств та закладів 
провести реєстрацію статутів у новій редакції в порядку, встановленому 
чинним законодавством.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 
комісію обласної ради з питань комунальної власності, житлово- 
комунального господарства.

Голова обласної ради Г. ПРИГУНОВ



ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 

ВОСЬМА СЕСІЯ

Проект

Р І Ш Е Н Н Я
Про деякі питання управління майном, що належить 

до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст
Дніпропетровської області

Керуючись статтями 43, 60 Закону України „Про місцеве 
самоврядування в Україні”, Законом України „Про передачу об’єктів права 
державної та комунальної власності”, Положенням про відчуження об’єктів 
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської 
області, затвердженим рішенням Дніпропетровської обласної ради від 
06 серпня 2004 року № 439-18/ХХІУ „Про вдосконалення управління 
майном, що належить до спільної власності територіальних громад області”, 
ураховуючи висновки та рекомендації постійної комісії обласної ради з 
питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, обласна 
рада в и р і ш и л а :

1. Передати майно, що належить до спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської області:

1.1. З балансу департаменту житлово-комунального господарства та 
будівництва облдержадміністрації:

1.1.1. Об’єкт завершеного будівництва „Водопостачання с. Петрове 
смт Софіївка до межі Запорізької сільської ради Софіївського району 
Дніпропетровської області -  будівництво” до комунальної власності 
територіальної громади смт Софіївки за умови прийняття відповідного 
рішення Софіївською селищною радою згідно з чинним законодавством 
України.

1.1.2. Об’єкт завершеного будівництва „Реконструкція водогону 
Марганець -  Томаківка Дніпропетровської області ( III черга)” у
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господарське віддання комунального підприємства „Марганецьке виробниче 
управління водопровідно-каналізаційного господарства” Дніпропетровської 
обласної ради”.

1.1.3. Об’єкт завершеного будівництва „Реконструкція магістрального 
водопроводу на Голубівські очисні споруди від водозабору до станції 
очистки смт Гвардійське Новомосковського району” до спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Новомосковського району.

1.1.4. Об’єкт незавершеного будівництва „Реконструкція системи 
теплопостачання мікрорайонів „Північний”, „Західний”, „Новий” 
м. Павлоград. Локальна система № 1, мрн. „Північний”. Котельня № 1” до 
спільної власності територіальних громад міста Павлоград, за умови 
прийняття відповідного рішення Павлоградської міської ради згідно з 
чинним законодавством України.

1.1.5. Об’єкт завершеного будівництва „Реконструкція швидких 
безнапірних фільтрів та системи відбору освітленої води з відстійників цеху 
очисних споруд КП ДОР „Аульський водовід” Криничанського району 
Дніпропетровської області (І черга)” у господарське відання комунального 
підприємства Дніпропетровської обласної ради „Аульський водовід”.

1.1.6. Об’єкт завершеного будівництва „Будівництво трубопроводу 
водопостачання по сел. Південне та сел. Залізничників, м. Павлоград” до 
спільної власності територіальних громад міста Павлоград, за умови 
прийняття відповідного рішення Павлоградської міської ради згідно з 
чинним законодавством України.

1.1.7. Об’єкт завершеного будівництва „Реконструкція котельні 
Царичанської районної лікарні, смт Царичанка” до спільної власності 
територіальних громад, сіл, селищ Царичанського району за умови 
прийняття відповідного рішення Царичанської районної ради згідно з 
чинним законодавством України.

1.2. З балансу управління капітального будівництва 
облдержадміністрації:

1.2.1. Реконструйований об’єкт „Реконструкція теплових мереж з 
влаштуванням модульної котельні ОКЗ Дніпропетровське медичне училище 
за адресою: вул. Героїв Сталінграду, 23, м. Дніпропетровськ” в оперативне 
управління комунального вищого навчального закладу „Дніпровський 
базовий медичний коледж” Дніпропетровської обласної ради”.



з
1.2.2. Введений в експлуатацію об’єкт „Реконструкція суміщеного 

покриття з м’якою покрівлею шляхом влаштування горищного скатного 
покриття з метало черепичною покрівлею поліклініки головного корпусу 
ОКЗ „Криворізький шкірно-венерологічний диспансер” в оперативне 
управління обласного комунального закладу „Криворізький шкірно- 
венерологічний диспансер”.

1.2.3. Введений в експлуатацію об’єкт „Реконструкція споруди 
пульмосанаторія по вул. Глагол єва, 14 під дошкільний навчальний заклад 
м. Кривий Ріг” до комунальної власності територіальної громади міста 
Кривого Рогу за умови прийняття відповідного рішення Криворізької міської 
ради згідно з чинним законодавством України.

1.2.4. Введений в експлуатацію об’єкт „Дитячий сад-ясла на 220 місць 
на ж/м Лівобережний-3 у м. Дніпропетровську-будівництво” до комунальної 
власності територіальної громади міста Дніпра за умови прийняття 
відповідного рішення Дніпровської міської ради згідно з чинним 
законодавством України.

1.2.5. Введений в експлуатацію об’єкт „Капітальний ремонт 
Марганецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 з поглибленим 
навчанням англійської мови з першого класу” до комунальної власності 
територіальної громади міста Марганець за умови прийняття відповідного 
рішення Марганецької міської ради згідно з чинним законодавством України.

1.2.6. Введений в експлуатацію об’єкт „Реконструкція приміщень 
будівлі школи під навчально-виховний комплекс в с. Почино-Софіївка 
Магдалинівського району Дніпропетровської області, вул. Центральна, 61” 
до спільної власності територіальних громад Магдалинівського району.

1.2.7. Введений в експлуатацію об’єкт „Регіональний перинатальний 
центр. Реконструкція будівлі поліклініки (блок № 5) під неонатальний блок 
на 60 ліжок КЗ ДОДКЛ по вул. Космічній, 13 в м. Дніпропетровськ” в 
оперативне управління комунального закладу „Дніпропетровська обласна 
дитяча лікарня” Дніпропетровської обласної ради”.

1.3. Реконструйований об’єкт нерухомого майна -  споруду модульної 
котельні з інженерними мережами, розташований за адресою: просп. Богдана 
Хмельницького, 23, м. Дніпро з оперативного управління комунального 
вищого навчального закладу „Дніпровський базовий медичний коледж” 
Дніпропетровської обласної ради” в господарське відання дочірнього



підприємства „Північтепломережа” комунального підприємства 
„Дніпротеплоенерго” Дніпропетровської обласної ради”.

1.4. Ваги торгові зважуванням до 15 кг, інвентарний номер 104900113, 
балансовою вартістю 2000 (дві тисячі) грн 00 коп., ваги торгові зважуванням 
до 15 кг, інвентарний номер 104900114, балансовою вартістю 2000 (дві 
тисячі) грн, скриня морозильна, інвентарний номер 104900111, балансовою 
вартістю 6000 (шість тисяч) грн 00 коп., закріплені на праві оперативного 
управління за комунальним закладом „Дитячий санаторій № 1” 
Дніпропетровської обласної ради”, в оперативне управління комунального 
закладу „Дитячий протитуберкульозний санаторій № 5” Дніпропетровської 
обласної ради”.

1.5. Ультразвуковий лічильник тепла ШгаЬеаі 2WR5 2006 року 
випуску, серія № 65334516, з оперативного управління комунального закладу 
„Нікопольський дитячий санаторій” ДОР” до оперативного управління 
комунального закладу „Нікопольська міська лікарня № 1” ДОР”.

1.6. Паркан металевий висотою 1,8 м загальною довжиною 511,53 м, 
розташований у м. Павлоград, відповідно, на: вул. Шевченко, 63 -  212,53 м, 
вул. Соборна, 114 -  146,0 м, вул. Ковальська, 47/1 -  153,0 м , закріплений на 
праві оперативного управління за комунальним закладом „Павлоградська 
міська лікарня № 1” Дніпропетровської обласної ради, до комунальної 
власності територіальної громади міста Павлограда.

1.7. Зелені насадження та споруди згідно додатка 1, розташовані за 
адресою: вул. Йосипа Манаєнкова, 24, м Кам’янське, Дніпропетровська 
область, закріпленні на праві оперативного управління за комунальним 
закладом „Дитяча лікарня міста Кам’янське” Дніпропетровської обласної 
ради”, до комунальної власності територіальної громади міста Кам’янське, за 
умови прийняття відповідного рішення Кам’янської міської ради згідно з 
чинним законодавством України.

1.8. Комунальному підприємству „Агропроекттехбуд” 
Дніпропетровської обласної ради, із закріпленням на праві господарського 
відання, нерухоме майно, розташоване за адресою: Дніпропетровська 
область, Петропавлівський район, смт Петропавлівка, вул. Жовтнева, 48, 
пров. Жовтневий, 40, та майно згідно з додатком 2 з балансу відокремленого 
структурного підрозділу „Першотравенський міський відділ лабораторних 
досліджень ДУ „Міністерство охорони здоров’я України”.

1.9. Комунальному підприємству „Агропроекттехбуд” 
Дніпропетровської обласної ради, із закріпленням на праві господарського
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відання, нерухоме майно, розташоване за адресою: Дніпропетровська 
область, Дніпровський район, смт Слобожанське, вул. Фрунзе, 3.

2. Прийняти до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, 
міст Дніпропетровської області:

2.1. З комунальної власності територіальної громади м. Марганець 
інвалідні коляски (4 шт.) загальною балансовою вартістю 14782, 0 
(чотирнадцять тисяч сімсот вісімдесят два) грн з оперативного управління 
Марганецького територіального центру соціального обслуговування (надання 
соціальних послуг), із закріпленням на праві оперативного управління за 
комунальним закладом „Марганецька центральна міська лікарня” 
Дніпропетровської обласної ради”.

3. Дозволити комунальним підприємствам, установам, закладам, які 
належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
Дніпропетровської області, передати на договірній основі в безоплатне 
тимчасове користування майно, що належить до спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської області:

3.1. Строком на 1 (один) рік:

3.1.1. Нежитлове приміщення площею 23,3 кв. м, розташоване за 
адресою: м. Дніпро, вул. Старокозацька, 56 та закріплене на праві 
господарського відання за комунальним підприємством „Агропроекттехбуд” 
Дніпропетровської обласної ради”, для розміщення Спілки національно- 
культурних товариств „Єдність” (за умови відшкодування витрат за 
комунальні послуги).

3.1.2. Нежитлове приміщення площею 30,57 кв. м., розташоване за 
адресою: м. Дніпро, просп. Олександра Поля, 2, каб. 3-10/2, закріплене на 
праві оперативного управління за комунальною установою 
„Адміністративне управління Дніпропетровської обласної ради”, для 
розміщення комунального підприємства „Єдина обласна театрально- 
концертна дирекція” Дніпропетровської обласної ради” (за умови 
відшкодування витрат за комунальні послуги).

3.1.3. Погодити підписання ' додаткової угоди між комунальною 
установою „Адміністративне управління Дніпропетровської обласної ради” 
та громадською спілкою „Агенція місцевої демократії у Дніпропетровській 
області” до договору безоплатного користування об’єктом нерухомості 
від 01 грудня 2015 року № 200 щодо продовження терміну дії договору до 31 
березня 2017.



3.2. Строком на 2 роки 11 місяців (два роки одинадцять місяців):

3.2.1. Нежитлове приміщення площею 46,32 кв. м, розташоване за 
адресою: м. Дніпро, вул. Богданова, 2а та закріплене на праві оперативного 
управління за комунальним закладом „Дніпропетровський протиту
беркульозний диспансер” Дніпропетровської обласної ради, для розміщення 
релігійної громади „На честь ікони Божої Матері „Милуюча” парафії 
Дніпропетровської єпархії Української православної церкви у місті Дніпро 
(за умови відшкодування витрат за комунальні послуги).

3.2.2. Нежитлове приміщення площею 28,58 кв. м, розташоване за 
адресою: м. Дніпро, просп. Олександра Поля, 2, каб. 545/1, та закріплене на 
праві оперативного управління за комунальною установою 
„Адміністративне управління Дніпропетровської обласної ради”, для 
розміщення місцевої асоціації органів місцевого самоврядування 
„Дніпропетровська обласна асоціація органів місцевого самоврядування” (за 
умови відшкодування витрат за комунальні послуги).

3.2.3. Нежитлове приміщення площею 19,1 кв. м, розташоване за 
адресою: м. Дніпро, просп. Олександра Поля, 2 (Парк ракет) та закріплене на 
праві оперативного управління за комунальним підприємством „Агенція з 
управління проектами” Дніпропетровської обласної ради”, для розміщення 
громадської організації „Агенція регіонального розвитку та інвестицій 
Дніпропетровської області” (за умови відшкодування витрат за комунальні 
послуги).

3.2.4. Нежитлове приміщення площею 46,8 кв. м, розташоване за 
адресою: м. Дніпро, просп. Олександра Поля, 2 (Парк ракет) та закріплене на 
праві оперативного управління за комунальним підприємством „Агенція з 
управління проектами” Дніпропетровської обласної ради”, для розміщення 
громадської організації „Центр соціальних технологій” РЯ простір” (за умови 
відшкодування витрат за комунальні послуги).

4. Скасувати пункт 1.6. рішення обласної ради від 02 грудня 2016 року 
№ 144-7ЛШ „Про деякі питання управління майном, що належить до спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської 
області”.

5. Внести зміни:

5.1. До рішення обласної ради від 28 жовтня 2016 року № 107-6 „Про 
деякі питання управління майном, що належить до спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської області”, 
замінивши у пункті 4 слова „майновий комплекс дитячого оздоровчого 
табору „Орлятко” на „ дитячий оздоровчий табір „Орлятко”, що складається
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5.2. До рішення обласної ради від 28 жовтня 2016 року № 107-6 „Про 
деякі питання управління майном, що належить до спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської області”, 
скасувати пункт 2 у розділі 1 „Дніпропетровське обласне комунальне 
підприємство „Спецавтобаза”” додатка 7.

5.3. До рішення обласної ради від 28 жовтня 2017 року № 107-6 „Про 
деякі питання управління майном, що належить до спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської області”, 
виклавши додаток 2 у новій редакції згідно з додатка 3.

5.4. До рішення обласної ради від 19 лютого 2016 року № 22-2 „Про 
деякі питання управління майном, що належить до спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської області”, 
скасувати пункти 1, 12, 13, 14, 38 додатка 4.

6. Затвердити розпорядження голови обласної ради від 26 січня 
2017 року № 11-Р „Про закріплення майна, що належить до спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської області.

7. Визначити виконавцем послуг з централізованого водопостачання та 
водовідведення комунальне підприємство „Верхньодніпровське виробниче 
управління водопровідно-каналізаційного господарства” Дніпропетровської 
обласної ради”.

8. Встановити вартість послуг з централізованого водопостачання та 
водовідведення комунального підприємства „Верхньодніпровське виробниче 
управління водопровідно-каналізаційного господарства” Дніпропетровської 
обласної ради” згідно додатку 4.

9. Визначити виконавцем послуг з теплопостачання Дніпропетровське 
обласне комунальне підприємство „Межівський комунсервіс”.

9.1. Установити вартість 1 гігакалорії на послуги з теплопостачання для 
бюджетних організацій у сумі 1556,04 (одна тисяча п’ятьсот п’ядесят шість) 
грн 04 коп. без ПДВ.

10. Визначити виконавцями послуг з постачання теплової енергії 
комунальне підприємство „Дніпротеплоенерго” Дніпропетровської обласної 
ради” та установити вартість 1 гігакалорії теплової енергії для надання 
послуг бюджетним закладам та іншим суб’єктам господарювання згідно 
додатка 5.

7
із групи інвентарних об’єктів та іншого окремого індивідуально визначеного
майна”
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11. Погодити інвестиційну програму комунального підприємства 
„Марганецьке виробниче управління водопровідно-каналізаційного 
господарства” Дніпропетровської обласної ради”.

11.1. Доручити комунальному підприємству „Марганецьке виробниче 
управління водопровідно-каналізаційного господарства” Дніпропетровської 
обласної ради” здійснити заходи щодо виконання зазначеної програми.

12. Погодити інвестиційні програми на 2017 рік наступним 
підприємствам:

комунальне підприємство „Дніпротеплоенерго” Дніпропетровської 
обласної ради

дочірнє підприємство „Західтеплоенерго” комунального підприємства 
„Дніпротеплоенерго” Дніпропетровської обласної ради

дочірнє підприємство „Східтеплоенерго” комунального підприємства 
„Дніпротеплоенерго” Дніпропетровської обласної ради

дочірнє підприємство „Південьтепломережа” комунального 
підприємства „Дніпротеплоенерго” Дніпропетровської обласної ради

дочірнє підприємство „Північтепломережа” комунального 
підприємства „Дніпротеплоенерго” Дніпропетровської обласної ради

дочірнє підприємство „Васильківкатеплоенерго” комунального 
підприємства „Дніпротеплоенерго” Дніпропетровської обласної ради

дочірнє підприємство „Верхньодніпровськтеплоенерго” комунального 
підприємства „Дніпротеплоенерго” Дніпропетровської обласної ради

дочірнє підприємство „Петриківкатеплоенерго” комунального 
підприємства „Дніпротеплоенерго” Дніпропетровської обласної ради

дочірнє підприємство „Покровкатеплоенерго” комунального 
підприємства „Дніпротеплоенерго” Дніпропетровської обласної ради

дочірнє підприємство „Солонетеплоенерго” комунального 
підприємства „Дніпротеплоенерго” Дніпропетровської обласної ради

дочірнє підприємство „Софіївкатеплоенерго” комунального 
підприємства „Дніпротеплоенерго” Дніпропетровської обласної ради

13. Надати згоду комунальному закладу „Центральна міська лікарня м. 
Покров” Дніпропетровської обласної ради” на проведення переобладнання, 
перепланування, поліпшення, капітального ремонту об’єкта, проведення 
будівельних робіт на при будинковій території, розташованого за адресою: 
вул. Медична, 19, м. Покров, Дніпропетровська область для розміщення 
котельні на твердому паливі.

14. Надати згоду на прийняття до спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ міст Дніпр області із закріпленням на праві оперативного 
управління за комунальним закладом „Центральна міська лікарня м. Покров”



Дніпропетровської обласної ради” матеріальних цінностей згідно додатку 6 
з комунальної власності територіальної громади м. Покров з оперативного 
управління комунального закладу „Центр первинної медико-санітарної 
допомоги м. Покров” за умови прийняття відповідного рішення Покровської 
міської ради згідно з чинним законодавством України.

15. Надати дозвіл на реконструкцію об’єкта „Реконструкція другого 
поверху терапевтичного корпусу під відділення реанімації та інтенсивної 
терапії для хворих з полі травмою КЗ „Дніпропетровське клінічне об’єднання 
швидкої медичної допомоги” Дніпропетровської обласної ради”.

16. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 
комісію обласної ради з питань комунальної власності, житлово- 
комунального господарства

9

Голова обласної ради Г. ПРИГУНОВ



ПЕРЕЛІК
майна, що передається з оперативного управління 

комунального закладу „Дитяча лікарня міста Кам’янське” 
Дніпропетровської обласної ради” до комунальної власності 

територіальної громади міста Кам’янське

10
Додаток 1
до рішення обласної ради

№ з/п Перелік
матеріальних

цінностей

Інвентарний
номер

Одиниці
виміру

кількість Первісна
балансова
вартість

(грн.)
Рахунок-103

1 Проїзди і площі 10300015 - 69198 -

2 Тротуари 10300015 - 13191 -

3 Стіни підпорні 10300017 - 14462 943,52
4 Сходи 10300018 - 5941 -

Рахунок-104
1 Декоративні та 

фруктові дерева
10800001-
10800090

87 27840 -

2 Кущі
декоративні
листяні

10800091 123 п/м 1230

3 Кущ бузку 10800092 1 9 -

4 Дерево Тополя 10800093-
10800095

2 272 -

5 Квітники 10800095 58 м.кв. 1160 -

6 Кущі «Спірея» 10800096-
10800116

20 300 -

Перший заступник голови 
обласної ради С. ОЛІЙНИК
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ПЕРЕЛІК
майна, яке передається з балансу відокремленого структурного 

підрозділу „Першотравенський міський відділ лабораторних досліджень 
ДУ „Міністерства охорони здоров’я України”

Додаток 2
до рішення обласної ради

№
з/п

Інвентарний номер Найменування Кількість

1. 10480019 Котел колвитерн 100СР 1

2. 10480020 Насос САЬР N1150 БЕ/2 1

3. 1136093 Клапан отсекатель 1

4. 1136092 Лічильник газовий 2

5. 1136111 РДГ-25 1

6. 1136112 Сигналізатор р загаз. 1

7. 1136122 Колосники 2

Перший заступник голови 
обласної ради С. ОЛІЙНИК



ПЕРЕЛІК
спецтехніки, яка належить до спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської області й 
передається до комунальної власності територіальних громад міст 

та спільної власності територіальних громад районів 
Дніпропетровської області

12
Додаток З
до рішення обласної ради

Найменування Кількість 
комплектів, од.

1 2
Компактор SHANTUI SR28MR-3 5
м. Кам’янське 1
КП „Дніпропетровський обласний центр поводження з 
відходами” Дніпропетровської обласної ради

4

Бульдозер SHANTUI SD16R 5
м. Кам’янське 1
КП „Дніпропетровський обласний центр поводження з 
відходами” Дніпропетровської обласної ради

4

Автопідйомник КТ-285.25-28М 4
м. Кам’янське 1
м. Нікополь 1
м. Павлоград 1
м. Дніпро 1
Сміттєвоз ARS HSCK 10 М3 4
Комунальне підприємство „Дніпропетровський обласний 
центр поводження з відходами” Дніпропетровської обласної 
ради”

4

Сміттєвоз ARS HSCK 13 М3 3
м. Жовті Води 1
Солонянський район 1
Томаківський район 1
Міні-навантажувач Bobcat S770 (зворотня лопата)
м. Кам’янське 1
м. Вільногірськ 1
м. Покров 1
м. Нікополь 1
Васильківський район 1
Солонянський район 1
Царичанський район 1
Міні-навантажувач Bobcat S770 (подрібнювач пнів) 6



м. Кам’янське 
м. Павлоград 
м. Жовті Води 
Дніпровський район 
Межівський район 
Софіївський район 
Разом:

13

34

Перший заступник голови 
обласної ради С. ОЛІЙНИК
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Додаток 4
до рішення обласної ради

Вартість послуг з централізованого водопостачання 
та водовідведення для 

КП „Верхньодніпровське виробниче управління водопровідно- 
каналізаційного господарства» Дніпропетровської обласної ради”

№
з/п

Категорія
споживачів

Вид послуг Вартість

1. Населення Централізоване водопостачання 13,945

Централізоване водовідведення 16, 408

Усього: 30,353

2. Бюджетні
установи

Централізоване водопостачання 20, 667

Централізоване водовідведення 39,014

Усього: 59, 681

3. Інші Централізоване водопостачання 20, 667

Централізоване водовідведення 39,014

Усього: 59, 681

Перший заступник голови 
обласної ради С. ОЛІЙНИК
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ПЕРЕЛІК
підприємств -  виконавців послуг з постачання теплової енергії, яким 

встановлюється вартість 1 Гкал (без ПДВ) теплової енергії для надання 
послуг бюджетним установам та іншим суб’єктам господарювання

Додаток 5
до рішення обласної ради

№
з/п

Назва підприємства Вид послуг Вартість 1 Гкал 
теплової енергії 
(без ПДВ) для 

надання послуг 
бюджетним 

установам, грн

Вартість ІГкал 
теплової енергії (без 
ПДВ) для надання 

послуг іншим 
суб’єктам 

господарювання, грн.

1 2 3 4 5

1. КП „Дніпротеплоенерго” 
ДОР”

Виробництво 1837,89 2134,82
Транспортування 24,23 24,23
Постачання 19,69 19,69

Усього: 1881,81 2178,74
2. ДП „Західтеплоенерго” 

КП „Дніпротеплоенерго” 
ДОР”

Виробництво 1596,98 2032,56
Т ранспортування 90,64 90,64
Постачання 8,33 8,33

Усього: 1695,95 2131,53
3. ДП „Східтеплоенерго” 

КП „Дніпротеплоенерго” 
ДОР”

Виробництво 1774,30 -

Т ранспортування 100,58 -

Постачання 8,79 -

Усього: 1883,67 -

4. ДП
„Південьтепломережа” 
КП „Дніпротеплоенерго” 
ДОР”

Виробництво 1554,00 1954,07
Транспортування 122,03 122,03
Постачання 25,16 25,16

Усього: 1701,19 2101,26
5. ДП

„Північтепломережа”
КП „Дніпротеплоенерго” 
ДОР”

Виробництво 1574,80 1823,86
Т ранспортування 62,61 62,61
Постачання 30,92 30,92

Усього: 1668,33 1917,39
6. ДП

„Васильківкатеплоенерго” 
КП „Дніпротеплоенерго” 
ДОР”

Виробництво 1666,79 -
Транспортування 74,77 -
Постачання 5,68 -

Усього: 1747,24 -

7. ДО
„Верхньодніпровськ-
теплоенерго”
КП „Дніпротеплоенерго” 
ДОР”

Виробництво 3047,28 -

Т ранспортування 194,83 -

Постачання 41,61 -

Усього: 3283,72 -

8. ДП
„Перещепинетеплоенерго
” КП
„Дніпротеплоенерго”
ДОР”

Виробництво 1647,85 2040,00
Транспортування 18,16 9,60
Постачання 10,37 10,40

Усього: 1676,38 2060,00
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1 2 3 4 5

9. ДП Виробництво 1827,16 -
„Петриківкатеплоенерго Транспортування 36,54 -

Постачання 16,63 -
КП „Дніпротеплоенерго” 
ДОР”

Усього: 1880,33 -

10. ДП Виробництво 2058,91 2490,05
„Покровкатеплоенерго” Т ранспортування 98,40 98,40
КП „Дніпротеплоенерго” Постачання 65,52 65,52
ДОР” Усього: 2222,83 2653,97

11. № Виробництво 2390,15 2822,25
„П’ятихаткитеплоенерго Т ранспортування 215,52 215,52

КП „Дніпротеплоенерго” 
ДОР”

Постачання 40,95 40,95
Усього: 2646,62 3078,72

12. ДП „Солонетеплоенерго” Виробництво 3603,66 -
КП „Дніпротеплоенерго” Транспортування 13,07 -
ДОР” Постачання 40,92 -

Усього: 3657,65 -

13. ДП Виробництво 2273,92 2681,03
„Софіївкатеплоенерго” Т ранспортування 190,15 174,32
КП „Дніпротеплоенерго” Постачання 28,16 25,93
ДОР” Усього: 2492,23 2881,28

Перший заступник голови 
обласної ради С. ОЛІЙНИК
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Додаток 6
до рішення обласної ради

Майно, що закріпленне на праві оперативного управління за 
комунальним закладом „Дитяча лікарня міста Кам’янське” 

Дніпропетровської обласної ради” та передається до комунальної 
власності територіальної громади міста Кам’янське

№
з/п

Перелік
матеріальних

цінностей

Інвентарн
ий

номер

Одини
ЦІ

виміру

Кіль
кість

Первісна
балансов

а
вартість

(грн.)

Ізнос

1 2 3 4 5 6 7
Основні засоби

1 Автомобіль УАЗ 
3962 АЕ25-10ЕТ

10510086 шт 1 32992,00 32992,00

2 Компьютер 10480020 шт 1 2255,00 2255,00
Туберкульозний кабінет

3 Опромінювач
бактерицидний
пересуви.

10470717 шт. 1 191,00 191,00

4 Шафа для 
медикаментів

10471712 шт. 1 2000,00 1050,00

5 Лампа
бактерицидна

10471713 шт. 1 1650,00 866,00

6 Лампа
бактерицидна

10471714 шт. 1 1650,00 866,00

7 Кушетка медична 10471715 шт. 1 1350,00 708,00

8 Негатоскоп 
медичний НМр-2

10470051 шт. 1 4500,00 2250,00

9 Рециркулятор 10470052 шт. 1 2600,00 1300,00

10 Монітор 10480027 шт 1 800,00 800,00

11 Холодильник
"Саратов"

10490126 шт 1 338,00 338,00

12 Водонагрівач" 
NOVA ТЕС"

10491175 шт. 1 1000,00 702,00
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13 Куллєр 10491200 шт. 1 1600,00 840,00

14 Стіл письмовий 10631205 шт. 1 1000,00 525,00

15 Шафа для одягу 10631206 шт. 1 1525,00 802,00

Кабінет „Довіри”
16 Комп'ютер в зборі 10480053 шт. 1 3635,00 2119,00

17 Багато
функціональний
пристрій

10480051 шт. 1 1830,00 1067,00

18 Комп'ютер "Everest 
Enterprise"

10480022 шт. 1 10464,00 1046,40

19 Холодильник
"Кристал"

10491201 шт. 1 2669,00 1267,80

20 Телефон- факс 10491190 шт. 1 1400,00 816,00

Кабінет лікаря онколога
21 Апарат

високочастотної
хірургії

10470485 шт 1 2502,00 2502,00

22 Стіл операційний 10470845 шт 1 989,00 989,00
23 Освітлювач

безтіньовий
10471150 шт. 1 228,00 228,00

24 Шафа
інструментальна

10621016 шт. 1 118,00 118,00

25 Столи письмові 10631106-
107

шт 2 234,00 234,00

26 Шафа книжна 10631109 шт 1 255,00 255,00

Кабінет лікаря хірурга,уролога
27 Опромінювач

бактерицидний
потолочи.

10471412 шт. 1 92,00 92,00

28 Цистоскоп 10471519 шт. 1 4691,00 4691,00

Кабінет лікаря хірурга дитячого
29 Світильник 4-х 

рефлекторний
10470250 шт. 1 229,00 229,00

ЗО Апарат
високочастотної
хірургії

10470586 шт. 1 775,00 775,00
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31 Ректоскоп Ре-Вс-3- 
1

10470427 шт. 1 1521,00 1521,00

32 Стіл
маніпуляційний

10621002 шт. 1 93,00 93,00

Кабінет лікаря травматолога
33 Опромінювач 4-х 

рефлекторний
10470811 шт. 1 246,00 246,00

34 Стіл операційний 10470846 шт. 1 931,00 931,00
35 Шафа медична 10621043 шт. 1 96,00 96,00

Кабінет лікаря офтальмолога
36 Лампа щільова 10470226 шт. 1 818,00 818,00
37 Периметр

настільний
10470662 шт. 1 310,00 310,00

38 Набір скла для 
окулярів

10610077 шт. 1 230,00 230,00

Кабінет лікаря офтальмолога дитячого
39 Набір очкових лінз 10610106 шт 1 165,00 165,00

Кабінет лікаря гінеколога
40 Крісло

гінекологічне
Ю471441 шт 1 380,00 380,00

41 Кушетка медична 10631032 шт 1 61,00 61,00

42 Шафа для 
медсестри

10631047 шт 1 74,00 74,00

43 Трильяж 10630377 шт 1 59,00 59,00

44 Крісло
гінекологічне

Ю470449 шт 1 456,00 456,00

Кабінет лікаря психіатра
45 Шафа книжна 10631091 шт 1 244,00 244,00

Ка(5інет лікаря кардіолога
46 Шафа книжна 10631136 шт 1 278,00 278,00

Кабінет лікаря невропатолога
47 Шафа книжна 10631102 шт 1 176,00 176,00

Всього 48 91700,00 69052,20
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Інші необоротні матеріальні активи
1 2 3 4 5 6 7
1 Компьютер «LG 

Magnat»
1137016 шт 1 1500,00 1500,00

2 Монітор 1137032 шт 1 600,00 600,00
3 Монітор

«Samsung»
1137026 шт 1 520,00 520,00

Ърберкульозний кабінет
4 Бікси 1136560 шт. 3 169,00 169,00
5 Ваги медичні 1137062 шт. 1 450,00 450,00
6 Ємкість для 

дез.розчину
1136385 шт. 1 300,00 300,00

7 Лоток 1136386 шт. 1 50,00 50,00
8 Стіл

стоматологічний
1136561 шт. 1 48,00 48,00

9 Тонометри 1134019;
026

шт. 2 122,00 122,00

10 Стерилізатор 1136562 шт. 1 67,00 67,00
11 Флюроскоп 1136379 шт. 1 58,00 58,00
12 Підгардиники 1136622 шт. 4 48,00 48,00
13 Стула напівм’які 1136623 шт. 6 102,00 102,00
14 Стула жорсткі 1136624 шт. 2 12,00 12,00
15 Стіл з металевими 

полицями
1136625 шт. 1 32,00 32,00

16 Відра пластмасові 1136626 шт. 12 60,00 60,00
17 Відро педальне 1136627 шт. 1 15,00 15,00
18 Кастрюля 

нержав. сталі
1136628 шт. 1 49,00 49,00

19 Кушетка 1136629 шт. 1 48,00 48,00
20 Стіл кухоний 1136630 шт. 1 32,00 32,00
21 Тумбочки медичні 1136144 шт. 3 118,00 118,00
22 Телефони 1136631 шт. 2 146,00 146,00
23 Стіл письмовий 1136632 шт. 2 194,00 194,00
24 Стіл 1-но тумбовий 1136633 шт. 1 45,00 45,00
25 Шафа 12-ти місна 1136166 шт. 2 46,00 46,00
26 Вішалка стояча 1136634 шт. 1 7,00 7,00
27 Підставки для 

квітів
1136288 шт. 2 56,00 56,00

28 Ваги напольні 1136635 шт. 1 73,00 73,00
29 Банкетки 1136031 шт. 2 200,00 200,00
30 Шафа для одягу 1136032 шт. 1 200,00 200,00
31 Шафа 1136033 шт. 1 100,00 100,00
32 Системний блок 1137016 шт. 1 1100,0 1100,00
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Кабінет „Довіри”

1 2 3 4 5 6 7
33 Опромінювач

бактерицидний
ОБП-1-ЗО

1136029 шт. 1 300,00 300,00

34 Опромінювач
бактерицидниц
ОБП-2-ЗО

1136582 шт 1 380,00 380,00

35 Ваги для дорослих 
елекрон.

1136684 шт. 1 833,00 833,00

36 Бікси 1136520 шт. 4 147,00 147,00
37 Лампа

бактерицидна ТЦУ
1136523

;029
шт. 2 240,00 240,00

38 Опромінювач ОБП 
2-15

1136524 шт. 1 60,00 60,00

39 Т ермоконтейнер 1136377
;025

шт. 2 1000,0
0

1000,00

40 Стіл
маніпуляційний

1136525 шт. 1 45,00 45,00

41 Шафа медична 1136526 шт. 1 21,00 21,00
42 Відра педальні 1136506 шт. 2 121,00 121,00
43 Відра пластмасові 1136505

;021
шт. 11 141,00 141,00

44 Вішалка стояча 1136504 шт. 1 33,00 33,00
45 Водонагрівач 1137080 шт. 1 550,00 550,00
46 Вогнегасник 1136489 шт. 1 153,00 153,00
47 Жалюзі 1136507 шт. 2 620,00 620,00
48 Калькулятор 1136510 шт. 1 35,00 35,00
49 Крісла 1136508 шт. 3 167,00 167,00
50 Кушетки медичні 1136509

;553
шт. 3 196,00 196,00

51 Стіл комп’ютерний 1136513 шт. 1 200,00 200,00
52 Стіл журнальний 1136515 шт. 1 23,00 23,00
53 Столи металеві 1136516

;354
шт. 3 200,00 200,00

54 Стіл обідній 1136518 шт. 1 80,00 80,00
55 Стула напівм’які 1136511 ;5 

55
шт. 7 254,00 254,00

56 Стула ІЗО-А 1136512 шт. 2 350,00 350,00
57 Тумбочка медична 1136519 шт. 1 24,00 24,00
58 Сейф 1136527 шт. 1 700,00 700,00
59 Шафа книжна 1136528 шт. 3 900,00 900,00
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60 Шафа кухона 1136558 шт. 1 200,00 200,00
61 UPS (пристрій 

безпереб.живлення)
1136705 шт. 1 972,00 972,00

62 Монітор РК 
«Samsung» 22 
Logicpower

1136706 шт. 1 2880.0
0

2880.00

63 Миска пластмасова 1136022 шт. 1 20,00 20,00
64 Дзеркало 1136026 шт. 1 30,00 30,00
65 Шафа платяна 1136028 шт. 1 200,00 200,00
66 БФП Brother

лазерний
DCP1512R1

1137098 шт 1 3087,0
0

3087,00

67 Стіл офісний 1136091 шт 2 2830,0
0

2830,00

68 Стілець 1136092 шт 1 415,00 415,00
69 Шафа металева 1136093 шт 1 3073,6

8
3073,68

Кабінет ліка ря онколога
70 Бікси 1136465 шт 2 92,00 92,00
71 Лотки нержавіючі 1136368 шт 4 96,00 96,00
72 Стіл приліжковий 1136374 шт 3 210,00 210,00
73 Стіл операційної 

медсестри
1136375 шт 1 82,00 82,00

74 Стерилізатори 1136467 шт 2 154,00 154,00
75 Лампа

бактерицидна
1136468 шт 1 50,00 50,00

76 Негатоскоп 1136369 шт. 1 80,00 80,00
77 Вішалка стояча 1136099 шт 1 7,00 7,00
78 Відра пластмасові 1136101 шт 10 28,00 28,00
79 Г одинник 1136161 шт 1 10,00 10,00
80 Стіл з металевими 

полками
1136132 шт 2 64,00 64,00

81 Стіл письмовий 1136140 шт 2 194,00 194,00
82 Стула напівм’які 1136129 шт 3 52,00 52,00
83 Кушетка 1136108 шт 1 55,00 55,00

Кабінет лікаря хірурга,уролога
84 Бікси 1136465 шт. 2 92,00 92,00
85 Стерилізатори 1136585 шт. 2 154,00 154,00
86 Підставка для 

біксів
1136471 шт. 1 30,00 30,00

87 Стіл
перев’язувальний

1136472 шт. 1 80,00 80,00

88 Відра пластмасові 1136098 шт 5 30,00 30,00
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89 Г одинник 1136161 шт 1 10,00 10,00
90 Полка книжна 1136119 шт 1 34,00 34,00
91 Стула напівм’які 1136129 шт 3 52,00 52,00
92 Кушетка 1136108 шт 1 48,00 48,00
93 Стіл письмовий 1136533 шт 2 194,00 194,00

Кабінет лікаря хірурга дитячого
94 Опромінювач

бактерицидний
1136481 шт. 1 200,00 200,00

95 Бікси 1136596 шт. 1 46,00 46,00
96 Стерилізатори 1136600 шт. 2 154,00 154,00
97 Підставка для 

біксів
1136597 шт. 1 62,00 62,00

98 Підставка для тазів 1136598 шт. 1 37,00 37,00
99 Стіл

перев’язувальний
1136605 шт. 1 70,00 70,00

100 Стіл
інструментальний

1136432 шт. 3 78,00 78,00

101 Шафа
інструментальна

1136599 шт. 1 34,00 34,00

102 Відро педальне 1136186 шт. 3 33,00 33,00

103 Стула напівм’які 1136205 шт. 3 30,00 30,00

104 Стіл для лікаря 1136209 шт. 1 42,00 42,00
105 Полка для книг 1136202 шт 1 27,00 27,00
106 Відра пластмасові 1136188 шт 3 22,00 22,00

Кабінет лікаря травматолога
107 Бікси 1136465 шт 3 138,00 138,00
108 Негатоскоп 1136466 шт. 1 80,00 80,00
109 Стіл хірургічний 1136372 шт. 3 247,00 247,00
110 Стерилізатори 1136467 шт. 3 233,00 233,00
111 Лампа

бактерицидна
1136468 шт. 1~І 50,00 50,00

112 Лампа кварцева 
БОД-9

1136469 шт. 1 150,00 150,00

113 Підставка для 
біксів

1136597 шт 1 62,00 62,00

114 Підгардинники 1136118 шт. 2 24,00 24,00
115 Стула напівм'які 1136129 шт. 5 87,00 87,00
116 Відра пластмас 1136098 шт. 9 30,00 30,00
117 Столи письмові 1136533 шт. 2 194,00 194,00
118 Кушетка 1136108 шт. 2 96,00 96,00
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119 Холодильник 1137043 шт 1 50,00 50,00
120 Шафа медична 

гіпсовочна
1136167 шт 1 65,00 65,00

121 Тумбочка медична 
біла

1136145 шт 1 20,00 20,00

122 Стіл 1-но тумбовий 1136133 шт 1 45,00 45,00
123 Стул жорсткий 1136130 шт 1 6,00 6,00
124 Зеркало 1136105 шт 1 9,00 9,00

Кабінет лікаря отоларинголога
125 Крісло Барані 1136366 шт. 1 31,00 31,00
126 Відсмоктувач

медичний
1134025 шт 1 1000,00 1000,00

127 Бікси 1136565 шт. 2 92,00 92,00
128 Лоток нержавіючий 1136368 шт. 1 24,00 24,00
129 Дзеркала гортанні 1136403 шт. 14 84,00 84,00
130 Дзеркала носові 1136404 шт. зо 1540,00 1540,00
131 Щипці для 

видалення 
інородних тіл

1136405 шт. 2 320,00 320,00

132 Шприц гортанний 1136406 шт. 1 160,00 160,00
133 Стерилізатори 1136467 шт. 462,00 462,00
134 Апарат для 

пневмомасажа
1136473 шт. 1 50,00 50,00

135 Рефлектор лобний 1136395 шт. 1 98,00 98,00
136 Апарат для вушних 

барабан, перепонок
1136388 шт. 1 54,00 54,00

137 Ніж Беланжера 1136407 шт 1 160,00 160,00
138 Відро пластмасове 1136101 шт. 16,00 16,00
139 Стуло напівм'яке 1136129 шт. 1 17,00 17,00
140 Лампа настільна 1136113 шт. 1 18,00 18,00
141 Стіл письмовий 1136140 шт. 2 194,00 194,00
142 Кушетка 1136108 шт. 1 48,00 48,00

Кабінет лікаря офтальмолога
143 Бікси 1136465 шт. 2 92,00 92,00
144 Офтальмоскопи 1136371 шт. 2 43,00 43,00

145 Стерилізатори 1136467 шт. 2 154,00 154,00

146 Відро пластмасові 1136098 шт. 3 15,00 15,00

147 Полка книжна 1136119 шт. 1 34,00 34,00
148 Лампа настільна 1136113 шт. 1 18,00 18,00
149 Г одинник 1136161 шт. 1 10,00 10,00
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150 Стіл з металевими 
полками

1136132 шт. 1 32,00 32,00

151 Шафа
медінструментальна

1136164 шт. 1 17,00 17,00

152 Стіл 1-но тумбовий 1136133 шт. 2 90,00 90,00
153 Стула напівм'які 1136129 шт 3 51,00 51,00
154 Кушетка 1136108 шт 1 48,00 48,00

Кабінет лікаря офтальмолога дитячого
155 Стіл

інструментальний
1136398 шт 1 26,00 26,00

156 Відро педальне 1136186 шт 1 11,00 11,00
157 Стула напівм'які 1136205 шт 2 21,00 21,00
158 Стіл 1-но тумбовий 1136211 шт 1 46,00 46,00

Кабінет лікаря нарколога
159 Відро 1136098 шт 1 15,00 15,00
160 Підгардинники 1136118 шт 2 24,00 24,00
161 Стула напівм'які 1136129 шт 3 52,00 52,00
162 Стілаж 1136128 шт 2 46,00 46,00
163 Столи письмові 1136533 шт 2 195,00 195,00
164 Зеркало 1136105 шт 1 10,00 10,00
165 Вішалка 1136099 шт 1 7,00 7,00

Кабінет лікаря психіатра
166 Підгардинники 1136118 шт 2 24,00 24,00
167 Стула напівм’які 1136129 шт 2 34,00 34,00
168 Відра пластмасові 1136101 шт 2 10,00 10,00
169 Відро педальне 1136098 шт 1 15,00 15,00
170 Годинник 1136161 шт 1 10,00 10,00

171 Стілаж 1136128 шт 1 23,00 23,00
172 Дзеркало 1136105 шт 1 9,00 9,00
173 Сейф 1136127 шт 1 55,00 55,00
174 Стіл для медсестри 1136139 шт 2 136,00 136,00

175 Тумбочка
приліжкова

1136147 шт 1 75,00 75,00

Кабінет лікаря невропатолога
176 Відро педальне 1136098 шт 2 28,00 28,00

177 Стіл для медсестри 1136139 шт 3 204,00 204,00

178 Кушетка 1136108 шт 1 48,00 48,00

179 Ступа напівм’які 1136129 шт 6 102,00 102,00
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180 Вішалка 1136276 шт 2 14,00 14,00
181 Тумба 1136147 шт 1 70,00 70,00

Кабінет лікаря ендокринолога
182 Ваги медичні з 

ростоміром
1137061 шт 1 70,00 70,00

183 Відро пластмасове 1136098 шт 1 15,00 15,00
184 Полка книжна 1136119 шт 1 34,00 34,00
185 Стула напівм’які 1136129 шт 3 51,00 51,00
186 Стіл для медсестри 1136139 шт 2 136,00 136,00

Кабінет лікаря кардіолога
187 Відро педальне 1136098 шт 1 15,00 15,00
188 Г одинник 1136161 шт 1 10,00 10,00
189 Підгардинник 1136118 шт 1 12,00 12,00
190 Дзеркало 1136105 шт 1 9,00 9,00
191 Стула напівм’які 1136129 шт 3 51,00 51,00
192 Стіл письмовий 1136140 шт 1 97,00 97,00
193 Кушетка 1136108 шт 1 48,00 48,00

Кабінет лікаря гінеколога
194 Бікси 1136585 шт 2 92,00 92,00
195 Стерилізатори 1136600 шт 2 154,00 154,00
196 Столи

інструментальні
1136432 шт 2 52,00 52,00

197 Підставка для 
біксів

1136393 шт 1 63,00 63,00

198 Стіл 1-но тумбовий 1136211 шт 46,00 46,00
199 Стіл 2-х тумбовий 1136459 шт 1 81,00 81,00
200 Стула напівм’які 1136206 шт 42,00 42,00
201 Вішалка стояча 1136187 шт 1 7,00 7,00
202 Тумбочка

полірована
1136222 шт 1 20,00 20,00

203 Стіл журнальний 1136212 шт 1 71,00 71,00
204 Шафа книжна 1136223 шт 1 60,00 60,00
205 Ваги напольні 1137075 шт 1 60,00 60,00
206 Тумбочка під 

телевізор
1136462 шт 1 92,00 92,00

207 Лампа настільна 1136197 шт 1 18,00 18,00
208 Г одинник 1136461 шт 1 30,00 30,00

209 Відра пластмасові 1136188 шт 6 45,00 45,00

210 Відро педальне 1136186 шт 1 11,00 11,00
211 Підноси

пластмасові
1136460 шт 2 20,00 20,00
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212 Бікс 1136530 шт 1 25,00 25,00
213 Стерилізатори 1136529 шт 2 62,00 62,00
214 Стула напім’які 1136643 шт 2 44,00 44,00
215 Кушетка медична 1136656 шт 1 54,00 54,00
216 Ваги напольні 1136648 шт 1 73,00 73,00
217 Жалюзі 1136649 шт 148,00 148,00
218 Відро педальне 1136650 шт 1 15,00 15,00
219 Вішалка стояча 1136653 шт 1 7,00 7,00
220 Дзеркало 1136652 шт 18,00 18,00
221 Картина 1136280 шт 1 15,00 15,00
222 Піднос

пластмасовий
1136654 шт 1 10,00 10,00

223 Мікрохвильова піч 1137053 шт 1 350,00 350,00
224 Столи письмові 1136658 шт 194,00 194,00
225 Холодильник 1137088 шт 1 50,00 50,00
226 Тумбочки

приліжкові
1136647 шт 1 75,00 75,00

227 Шафа медична 
дерев’яна

1136646 шт 1 64,00 64,00

Всього 451 41364,68 41364,68

Білизна , постільні речі
Тірберкульозний кабінет

1 2 3 4 5 6 7
1 Портьєри капронові 1142085 шт. 2 46,00 46,00

Кабінет „Довіри”
2 Ковдра байова

1142075
шт. 1 12,00 12,00

3 Портьєри капронові
1142072

шт. 5 147,00 147,00

Кабінет травматолога
4 Портьєра 1142031 шт. 1 19,00 19,00
5 Портьєри капронові 1142032 шт. 2 47,00 47,00
6 Подушка клиновидна 1142065 шт 1 78.00 78.00
7 Ковдра байова 1142028 шт 1 17,00 17,00

Кабінет лікаря нарколога
8 Портьєри капронові 1142032 шт 2 47,00 47,00

Кабінет лікаря психіатра
9 Портьєри капронові 1142032 шт 2 47,00 47,00
10 Портьєра 1142031 шт 1 19,00 19,00
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Кабінет лікаря невропатолога
11 Портьєра капронова 1142032 шт 1 23,00 23,00

Кабінет лікаря ендокринолога
12 Портьєра капронова 1142032 шт 1 23,00 23,00

Кабінет лікаря кардіолога
13 Портьєра капронова 1142032 шт 1 23,00 23,00

Всього 21 548.00 548.00

Малоцінні та швидкозношувані предмети
Туберкульозний кабінет

1 Гігрометр шт. 1 60,00 -

2 Термометр шт. 1 5,00 -

3 Шпателі шт. 21 210,00 -

4 Лотки ниркоподібні шт. 3 30,00 -
5 Рушникотримачі шт. 2 20,60 -
6 Ємкість Зл. шт. 1 12,50 -

7 Ємкість 1л. шт. 1 15,00 -
Кабінет „Довіри”

8 Дозатори шт. 2 71,00 -

9 Гігрометри шт. 2 132,25 -
10 Рушникотримач шт. 1 86,80 -

11 Автомат
електричний

шт. 1 20,00 -

12 Клавіатура
«Genius»

шт. 1 154,50 -

13 Миша «Genius» шт. 1 102.90 -

14 Навушники
«Logitech»

шт. 1 555,00 -

Кабінет лікаря онколога
15 Пінцети анатомічні шт. 14 164,36 -
16 Затискач

кровозупинний
шт. 5 31,45 -

17 Затискач «Москіт» шт. 3 12,90 -

18 Лотки ниркоподібні шт. 6 74,28 -

19 Корцанг шт. 1 15,00 -

20 Ножиці шт. 4 44,00 -

21 Гігрометр шт. 1 60,00 -

22 Термометр шт 1 5,00 -

23 Крючки гострі шт 3 30,00 -

24 Рушникотримачі шт. 2 20,70 -
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25 Дозатори шт. 2 20,75 -
Кабінет лікаря хірурга, 5фолога

26 Пінцети шт 17 152,60 -

27 Ложка костна шт 5 32,90 -

28 Затискач
кровозупинний

шт 7 42,80 -

29 Затискач «Москіт» шт 5 21,20 -

ЗО Лотки ниркоподібні шт 7 86,60 -

31 Корцанг шт 1 15,00 -

32 Ножиці шт 7 77,40 -

33 Гігрометр шт. 1 60,00 -

34 Термометр шт 1 5,00 -

35 Зонди пуговчаті шт 3 55,80 -

36 Кювет шт 1 7,50 -

37 Рушникотримачі шт 2 20,70 -

38 Дозатори шт 4 41,50 -

39 Лоток для паперів шт 1 16,60 -

Кабінет лікаря хірурга дитячого
40 Щипці-кусачки шт 1 9,80 -

41 Щіпці для 
відгинання гіпсових 
пов'язок

шт 1 9,60

42 Ножниці для зняття 
гіпсових пов'язок

шт 1 7,50 -

43 Ножниці шт 7 77,56 -

44 Пінцети шт 12 140,88 -

45 Зажими
кровозупинні

шт 6 37,20 -

46 Зажими "Кохера" шт 4 40,00 -

47 Зонд желобоватий шт 4 66,50 -

48 Ложка костна шт 4 26,30 -

49 Зонд пуговчатий шт 2 37,20 -

50 Ручка до 
скальпелю

шт 1 10,00 -

51 Лотки ниркоподібні шт 8 99,04 -

52 Зажим "Москіт" шт 4 17,20 -

53 Дозатори шт 4 59,00 -

54 Рушникотримач шт 2 22,00 -

55 Ємності
пластмасові

шт 7 70,00

Кабінет лікаря травматолога
56 Пінцети хірургічні шт 20 196,90 -

57 Ложка костна шт 6 39,48 -



зо
1 2 3 4 5 6 7
58 Затискач

кровозупинний
шт 18 113,22

59 Затискач "Москіт" шт 9 38,70 -

60 Підставка для тазів шт 1 12,60 -

61 Щіпці для 
відгібання гіпсов 
.пов'язок

шт 1 9,60

62 Щипці- кусачки шт 2 19,60 -

63 Лотки ниркоподібні шт 10 123,80 -

64 Корцанг шт 2 30,00 -

65 Ножиці шт 5 55,40 -

66 Г олкоутримувачі шт 6 120,00 -

67 Гігрометри шт 1 60,00 -

68 Термометри шт 1 5,00 -

69 Милиці пар 1 15,00 -

70 Дозатори шт 3 31,10 -

71 Рушникотримач шт 2 23,80 -

Кабінет лікаря отоларинголога
72 Кювет шт 1 7,50 -

73 Набір вушний шт 1 2,00 -

74 Дзеркало носове шт 2 8,50 -

75 Воронки вушні шт. 27 282,20 -

76 Зонди вушні шт 10 160,00 -

77 Пінцети анатомічні шт 2 23,48 -

78 Шпателя шт 23 130,00 -

79 Пінцети носові шт 4 25,40 -

80 Камертон шт 1 8,15 -

81 Шприц Жане шт 2 59,32 -

82 Лотки ниркоподібні шт 5 61,90 -

83 Гігрометр шт 1 60,00 -

84 Стул вертушка шт 1 14,50 -

85 Елеватор для експ. 
кістки носа

шт 1 10,00 -

86 Рушникотримачі шт 2 20,70 -

87 Дозатори шт 4 41,20 -

Кабінет лікаря офтальмолога
88 Пінцети анатомічні шт 2 23,40 -

89 Лінійка
скіоскопічна

шт 2 19,20 -

90 Таблиця Рабкіна шт 1 3,44 -

91 Лупа бінокулярна шт 1 9,00 -

92 Вікопіднімач шт 1 4,56 -
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93 Тонометр
"Маклакова"'

шт 2 6,00 -

94 Лотки ниркоподібні шт 2 24,70 -
95 Дозатор шт 1 10,30 -

96 Рушникотримач шт 1 10,40 -

Кабінет лікаря офтальмолога дитячого
97 Лупа бінокулярна шт 1 9,00 -

98 Лінійка
скіоскопічна

шт 1 9,73 -

99 Стул вертушка шт 1 14,50 -

100 Дозатори шт 2 29,50 -

101 Рушникотримач шт 1 11,90 -
Кабінет нарколога

102 Рушникотримач шт 1 10,40 -
103 Дозатор шт 1 10,30 -

Кабінет психіатра
104 Рушникотримач шт 1 10,40 -
105 Дозатор шт 1 10,30 -

106 Лоток для паперів шт 1 16,60 -
Кабінет нев ропатолога

107 Рушникотримач шт 2 20,80 -
108 Дозатор щт 2 20,60 -

109 Ємність для ветоші шт 2 20,00
Кабінет ендокринолога

110 Комплект 
аналізаторів крові 
«Clover »

1 11989,
00

111 Рушникотримач шт 1 10,40 -
112 Дозатор шт 1 10,30 -

Кабінет лікаря кардіолога
113 Рушникотримач шт 1 10,40 -
114 Дозатор шт 1 10,30 -

Кабінет лікаря гінеколога
115 Зеркало Куско шт 25 145,00 -

116 Дзеркало
ложкоподібне

шт 4 16,00 -

117 Зажими «Кохера» шт 2 20,00 -
118 Зажими

кровозупинні
шт 3 18,80 -

119 Ємкість
пластмасова

шт 6 44,00 -

120 Швабра шт 1 3,00 -
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121 Дозатори шт 4 49,50 -

122 Рушникотримач шт 2 21,90 -

123 Зеркало Куско шт 21 121,80 -

124 Зеркало Сімса шт 3 12,00 -

125 Тазомір шт 1 12,00 -

Всього 493 17927,8
5

Разом 1013 151540,
53

110964,88

Перший заступник голови 
обласної ради С. ОЛІЙНИК



І
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ВОСЬМА СЕСІЯ

Проект

Р І Ш Е Н Н Я

Про списання майна, що належить 
до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
Дніпропетровської області й перебуває на балансі обласних 

комунальних підприємств, закладів та установ

Керуючись статтями 43, 60 Закону України „Про місцеве 
самоврядування в Україні”, розглянувши клопотання відповідних 
управлінь облдержадміністрації, комунального закладу „Зеленопільський 
психоневлогічний інтернат” Дніпропетровської обласної ради”, 
комунального закладу культури „Дніпропетровська обласна універсальна 
наукова бібліотека імені Первоучителів слов’янських Кирила і Мефодія” 
Дніпропетровської обласної ради”, комунального закладу 
„Дніпропетровський спеціалізований будинок дитини” Дніпропетровської 
обласної ради”, комунального закладу „Нікопольська станція швидкої 
медичної допомоги” Дніпропетровської обласної ради”, державної 
установи „Дніпропетровський обласний лабораторний центр 
Держсанепідслужби України”, комунального закладу „Дніпропетровська 
обласна клінічна лікарня імені II. Мечникова”, комунального закладу 
„Криворізька міська лікарня № 4” Дніпропетровської обласної ради”, 
комунального закладу „Дніпропетровський обласний госпіталь ветеранів 
війни”, комунального закладу „Нікопольський медичний спеціалізований 
центр медико-соціальної реабілітації дітей” Дніпропетровської обласної 
ради”, комунального закладу „Центр післядипломної освіти молодших 
спеціалістів з медичною та фармацевтичною освітою” Дніпропетровської 
обласної ради”, комунального закладу „Перещепинська районна 
лікарня № 2” Дніпропетровської обласної ради”, комунального закладу 
„Вшюдимирівський психоневрологічний інтернат” Дніпропетровської 
обласної ради”, комунального закладу „Дніпропетровська обласна
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фізіотерапевтична лікарня „Солоний лиман”, комунального закладу 
„Дніпродзержинський протитуберкульозний диспансер”
Дніпропетровської обласної ради”, комунального закладу 
„Новомосковська центральна міська лікарня” Дніпропетровської обласної 
ради”, комунального закладу „Центральна міська лікарня м. Покров” 
Дніпропетровської обласної ради”, комунального закладу „Криворізький 
протитуберкульозний диспансер № 2” Дніпропетровської обласної ради”, 
комунального закладу „Покровська центральна районна лікарня” 
Дніпропетровської обласної ради” комунального закладу „Павлоградська 
міська лікарня № 1” Дніпропетровської обласної ради”, про списання 
майна, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст Дніпропетровської області, ураховуючи висновки і 
рекомендації постійної комісії обласної ради з питань комунальної 
власності, житлово-комунального господарства, обласна рада в 
и р і ш и л а:

1. Надати дозволи, згідно з додатком, на списання майна, що 
належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
Дніпропетровської області й перебуває на балансі:

комунального закладу „Зеленопільський психоневлогічний інтернат” 
Дніпропетровської обласної ради”;

комунального закладу культури „Дніпропетровська обласна 
універсальна наукова бібліотека імені Первоучителів слов’янських Кирила 
і Мефодія” Дніпропетровської обласної ради”;

комунального закладу „Дніпропетровський спеціалізований будинок 
дитини” Дніпропетровської обласної ради”;

комунального закладу „Нікопольська станція швидкої медичної 
допомоги” Дніпропетровської обласної ради”;

державної установи „Дніпропетровський обласний лабораторний 
центр Держсанепідслужби України”;

комунального закладу „Дніпропетровська обласна клінічна лікарня 
імені І.І. Мечникова”;

комунального закладу „Криворізька міська лікарня № 4” 
Дніпропетровської обласної ради”;

комунального закладу „Дніпропетровський обласний госпіталь 
ветеранів війни”

комунального закладу „Нікопольський медичний спеціалізований 
центр медико-соціальної реабілітації дітей” Дніпропетровської обласної 
ради”;

комунального закладу „Центр післядипломної освіти молодших 
спеціалістів з медичною та фармацевтичною освітою” Дніпропетровської 
обласної ради”;
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комунального закладу „Перещепинська районна лікарня № 2” 
Дніпропетровської обласної ради”;

комунального закладу „Володимирівський психоневрологічний 
інтернат” Дніпропетровської обласної ради”;

комунального закладу „Дніпропетровська обласна фізіотерапевтична 
лікарня „Солоний лиман”;

комунального закладу „Дніпродзержинський протитуберкульозний 
диспансер” Дніпропетровської обласної ради”;

комунального закладу „Новомосковська центральна міська лікарня” 
Дніпропетровської обласної ради”;

комунального закладу „Центральна міська лікарня м. Покров” 
Дніпропетровської обласної ради”;

комунального закладу „Криворізький протитуберкульозний 
диспансер № 2” Дніпропетровської обласної ради”;

комунального закладу „Покровська центральна районна лікарня” 
Дніпропетровської обласної ради;

комунального закладу „Павлоградська міська лікарня № 1” 
Дніпропетровської обласної ради”;

2. Здійснити списання майна з додержанням вимог, викладених у 
рішенні обласної ради від 26 вересня 2014 року № 573-27АГ (із змінами та 
доповненнями від 15 червня 2016 року № 59-4/УІІ) „Про затвердження 
Порядку списання майна спільної власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст Дніпропетровської області”.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 
комісію обласної ради з питань комунальної власності, житлово- 
комунального господарства.

Голова обласної ради Г. ПРИГУНОВ



Додаток
до рішення обласної ради

ПЕРЕЛІК
майна, що належить до спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської області й 
підлягає списанню з балансів обласних комунальних 

підприємств, закладів та установ

1. Комунальний заклад „Зеленопільський психоневлогічний 
інтернат” Дніпропетровської обласної ради”

№
з/п

Найменування 
основних засобів

Інвентарний
номер

Рік
випуску

Первісна
вартість,

грн

Зношення,
грн

Відсоток
зношення

1. Шафа холодильна 
ШХ-1,12 10490461 2007 7150,00 7150,00 100

2. Центрифуга Ц-25 10490449 2003 12276,00 12276,00 100

3. М’ясорубка
МИМ-300 10490463 2007 4450,00 4450,00 100

4. Холодильник
^апшБІ” 10490470 2007 3530,00 3530,00 100

2. Комунальний заклад культури Дніпропетровська обласна 
універсальна наукова бібліотека імені Первоучителів слов’янських Кирила 
і Мефодія” Дніпропетровської обласної ради”

№
з/п

Найменування 
основних засобів

Інвентарний
номер

Рік
випуску

Первісна
вартість,

грн

Зношення,
грн

Відсоток
зношення

1.
Комп’ютер 

386 8Х (системний 
блок, монітор)

01380115 1991 20803,00 20803,00 100

2.

Комп’ютер 
ПДС ПЄВМ 
комп’ютер 

(монітор, принтер)

01380114 1991 12505,00 12505,00 100

3. КМА Яісоп 1018 Б 10490238 2000 12505,00 12505,00 100
4. Модуль системи 

автомат 01380108 1988 11352,00 11352,00 100
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3. Комунальний заклад „Дніпропетровський спеціалізований

будинок дитини” Дніпропетровської обласної ради”

№
з/п

Найменування 
основних засобів

Інвентарний
номер

Рік
випуску

Первісна
вартість,

грн

Зношення,
грн

Відсоток
зношення

1. Пральна машина 
МСТ-25 10490040 2000 12959,00 12959,00 100

2. Центрифуга 10490053 1992 12276,00 12276,00 100

4. Комунальний заклад „Нікопольська станція швидкої медичної 
допомоги” Дніпропетровської обласної ради”

№
з/п Найменуван

ня основних 
засобів

Державний
номер

Рік
випу
ску

Первіс
на вар
тість, 
грн

Загаль
ний

пробіг,
км

Зношення
на

09.03.2016,
грн

Залиш
кова
вар

тість,
грн

Відсо
ток
зно

шення

1. Автомобіль 
УАЗ 39629 АЕ7487СМ 1997 32161,00 917977 32161,00 0,0 100

2. Автомобіль 
УАЗ 39629 АЕ7486СМ 1997 32161,00 79711 32161,00 0,0 100

5. Державна установа „Дніпропетровський обласний лабораторний 
центр Держсанепідслужби України”

Найменування 
основного засобу

Інвентарний
номер

Рік
побудови

Первісна
вартість,

грн

Зношення,
грн

Відсоток
зношення

Теплохід Т-46 150005 1969 44775,00 44775,00 100

6. Комунальний заклад „Дніпропетровська обласна клінічна лікарня 
імені І.І. Мечникова”

№
з/п

Найменування основних 
засобів

Інвентарний
номер

Рік
випуску

Первісна
вартість,

грн

Зношення,
грн

Відсоток
зношення

1. Кабінети для
рентгенофлюорографічних 
та маммографічних 
досліджень, що 
перевозяться 
АНІФ.941212.005

10411687Д 2004 628697,78 628697,78 100

2. Стерилізатор паровий 
ГК-100 10410286 1998 13107,78 13107,78 100
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7. Комунальний заклад „Криворізська міська лікарня № 4”

Дніпропетровської обласної ради”

№
з/п

Найменування основних 
засобів

Інвентарний
номер

Рік
випуску

Первісна
вартість,

грн

Зношення,
грн

Відсоток
зношення

1. Флюрограф 12Ф5МЦ 10471224 1989 32381,00 32381,00 100
2. Рентгенапарат РУМ-20 10471197 1980 43863,00 43863,00 100

8. Комунальний заклад „Дніпропетровський обласний госпіталь 
ветеранів війни”

№
з/п

Найменування 
основних засобів

Інвентарний
номер

Рік
побудови

Первісна
вартість,

грн

Зношення,
грн

Відсоток
зношення

1. Апаратно- програмний 
комплекс для добового 
мониторировання 
„Тонопорт IV (е)”

10470733 1997 34922,22 34922,22 100

2. Робоче місце лор 10470312 1999 83520,00 83520,00 100
3. Стоматологічна 

установка 
„Хірадент 654 Ц 1”

10470193 1995 11977,78 11977,78 100

9. Комунальний заклад „Нікопольський медичний спеціалізований 
центр медико-соціальної реабілітації дітей” Дніпропетровської обласної 
ради”

Найменування 
основного засобу

Інвентарний
номер

Рік
народження

Первісна
вартість,

грн

Зношення,
грн

Відсоток
зношення

Поні по кличці 
„Хаммер”

10710001 2009 15000,00 13929,71 92,86

10. Комунальний заклад „Центр післядипломної освіти молодших 
спеціалістів з медичною та фармацевтичною освітою” Дніпропетровської 
обласної ради”

Найменування
основного

засобу

Держав
ний номер

Рік
випу
ску

Первісн
а

вартість
,грн

Загаль
ний

пробіг,
км

Зношення
на

23.11.2016,
грн

Залиш
кова
вар

тість,
грн

Відсо
ток
зно

шення

Автомобіль 
ВАЗ 22193 09275АВ 1997 24491,00 372782 24491,00 0,0 100
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11. Комунальний заклад „Перещепинська районна лікарня № 2”

Дніпропетровської обласної ради”

№
з/п

Найменування основних 
засобів

Інвентарний
номер

Рік
випуску

Первісна
вартість,

грн

Зношення,
грн

Відсоток
зношення

1. Пересувний 
рентгендіагностичний 
апарат 12 ГІВ+

10471607 1978 7809,00 7809,00 100

2. Комплекс
рентгендіагностичний
стаціонарний
„Рентген-30”

10470177 1978 38450,00 38450,00 100

3. Рентгентрубка 10470205 2000 3538,00 3538,00 100

12. Комунальний заклад „Володимирівський психоневрологічний 
інтернат” Дніпропетровської обласної ради”

Найменування 
основного засобу

Інвентарний
номер

Рік
побудови

Первісна
вартість,

грн

Зношення,
грн

Відсоток
зношення

2-во квартирной 
житловий будинок 10320018 1953 106294,00 106294,00 100

13. Комунальний заклад „Дніпропетровська обласна 
фізіотерапевтична лікарня „Солоний лиман”

Найменування 
основного засобу

Інвентарний
номер

Рік
побудови

Первісна
вартість,

грн

Зношення,
грн

Відсоток
зношення

Фінський будинок 
№ 7 10310015 1962 27608,00 27608,00 100

№
з/п

Найменування основних 
засобів

Інвентарний
номер

Рік
випуску

Первісна
вартість,

грн

Зношення,
грн

Відсоток
зношення

1. Стоматологічна установка 
УС -  02-01 10470166 1991 13007,00 13007,00 100

2. Апарат УЗД „Радмір” 10470205 2000 63688,00 63688,00 100
3. Апарат „Юкард-100” 10470434 2004 9369,00 9369,00 100
4. Апарат „Поліграф” 10470142 1992 7267,00 7267,00 100
5. Візок для перевезення 

хворих 10470446 2000 2552,00 2552,00 100
6. Апарат „Ам плі пульс-5” 10470303 2003 3631,00 3631,00 100
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14. Комунальний заклад „Дніпродзержинський протитуберкульозний

диспансер” Дніпропетровської обласної ради”

Найменування 
основного засобу

Інвентарний
номер

Рік
випуску

Первісна
вартість,

грн

Зношення,
грн

Відсоток
зношення

Пральна машина 
МСО-25 10490142 2006 21276,00 21276,00 100

15. Комунальний заклад „Новомосковська центральна міська 
лікарня” Дніпропетровської обласної ради”

Найменування 
основного засобу

Інвентарний
номер

Рік
побудови

Первісна
вартість,

грн

Зношення,
грн

Відсоток
зношення

Паркан довжиною 
335,5 м. за адресою: 
вул. Українська, 12, 
м. Новомосковськ

10310080 1954 17694,00 17694,00 100

№
з/п Найменуван

ня основних 
засобів

Державний
номер

Рік
випу

ску

Первин
на 

вартість 
, грн

Загаль
ний

пробіг,
км

Зношення
на

091.03.2016,
грн

Залиш
кова
вар

тість,
грн

Відсо
ток
зно

шення

1. Автомобіль 
У АЗ 3962-01 АЕ8535АН 1991 18453,00 472444 18453,00 0,0 100

2. Автомобіль 
ГАЗ 33021 АЕ1913Ш 1998 35205,00 533827 35205,00 0,0 100

16. Комунальний заклад „Центральна міська лікарня м. Покров” 
Дніпропетровської обласної ради”

№
з/п

Найменування основних 
засобів

Інвентарний
номер

Рік
випуску

Первісна
вартість,

грн

Зношення,
грн

Відсоток
зношення

1. Апарат мамографічний 
рентгенівський 
мікрофокусний 
„Електроніка”

10470692 1988 7198,00 7198,00 100

2. Апарат рентгенівський 
діагностичний для знімків 
АРС „РУТА”

10471199 1990 59561,00 59561,00 100

3. Апарат мамографічний 
рентгенівський 
мікрофокусний 
„Електроніка”

10471538 1996 26544,00 26544,00 100

4. Г астродуоденоскоп 
ГД-Б-ВО-4 ЛОМО 10471515 1993 15646,00 15646,00 100

5. Г астродуоденоскоп 
ГД-Б-ВО-4 ЛОМО 10471516 1993 15646,00 15646,00 100
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17. Комунальний заклад „Криворізький протитуберкульозний
диспансер № 2” Дніпропетровської обласної ради”

№
з/п

Найменування 
основних засобів

Інвентарний
номер

Рік
побудови

Первісна
вартість,

грн

Зношення,
грн

Відсоток
зношення

1. Одноповерхова будівля 
поліклініки 10310015 1909 146820,00 146820,00 100

2. Одноповерхова будівля 
рентгенкабінету з 
прибудовами, тамбуром 
та ганком „Б-1”

10310019 1913 8127,00 8127,00 100

3. Одноповерхова будівля 
гаражу 10310014 1992 3105,00 3105,00 100

18. Комунальний заклад „Покровська центральна районна лікарня” 
Дніпропетровської обласної ради”

Найменування 
основного засобу

Інвентарний
номер

Рік
побудови

Первісна
вартість,

грн

Зношення,
грн

Відсоток
зношення

Комплекс 
рентгенівський 
діагностичний 
„Emansis Digital X 
Ray System”

10471318 2008 198000,00 198000,00 100

19. Комунальний заклад „Павлоградська міська лікарня № 1” 
Дніпропетровської обласної ради”

№
з/п Найменува

ння
основних
засобів

Державний
номер

Рік
випу
ску

Первіс
на варті
сть, грн

Загаль
ний

пробіг,
км

Зношен
ня на 

31.01.2016, 
грн

Залиш
кова
вар

тість,
грн

Відсо
ток
зно

шення

1. Автомобіль 
УА3 3152 79-13 ДНА 1990 17086,00 884136 17086,00 0,0 100

2. Автомобіль 
РАФ 22031 36-88 ВМ 1987 6950,00 649561 6950,00 0,0 100

Заступник голови 
обласної ради С. ОЛІЙНИК



ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 

ВОСЬМА СЕСІЯ

Проект

Р І Ш Е Н Н Я
Про оренду нерухомого майна, що є спільною власністю 

територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської області

Керуючись законами України „Про місцеве самоврядування в 
Україні”, „Про оренду державного та комунального майна”, ураховуючи 
висновки й рекомендації постійної комісії обласної ради з питань 
комунальної власності, житлово-комунального господарства, обласна рада 
в и р і ш и л а :

1. Передати в оренду нерухоме майно, що є спільною власністю 
територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської області та 
перебуває на балансі комунальних підприємств, установ, закладів, згідно з 
додатком 1, додатком 2.

2. Внести зміни до рішення обласної ради від 02 грудня 2016 року 
№ 145-7/УІІ „Про оренду нерухомого майна, що є спільною власністю 
територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської області”, 
замінивши в пункті 2 додатка 1 до рішення цифри „1206,30” на цифри 
„1314,30”.

3. Внести зміни до рішення обласної ради від 28 жовтня 2016 року 
№ 108-6/УІІ „Про оренду нерухомого майна, що є спільною власністю 
територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської області”, 
замінивши в пункті 6 додатка 1 до рішення назву КЗ „Обласний клініший 
центр медико-соціальної допомоги” ДОР” на назву КЗ „Обласний 
клінічний центр медико-соціальної експертизи” ДОР”.



4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну
комісію обласної ради з питань комунальної власності, житлово-
комунального господарства.

Голова обласної ради Г. ПРИГУНОВ



Додаток 1
до рішення обласної ради

П Е Р Е Л І К
нерухомого майна, що є спільною власністю територіальних громад 

сіл, селищ, міст Дніпропетровської області, перебуває на балансі 
комунальних підприємств, установ, закладів та передається в оренду

№
з/п

Назва 
підприємства, 

установи, закладу 
(орендодавця)

Орен
дована 
площа, 
кв. м

Сума
базової

орендної
плати

без
пдв,
грн

Адреса
орендованого

майна

Орендар

1 2 3 4 5 6
1. Дніпропетровська 

обласна рада 
(балансоутриму- 
вач -  КЗ „Вільно- 
гірська центральна 
міська лікарня” 
ДОР”)

100,00 1 ірн
на рік

вул. ім. Ю.М. Усен- 
ка, 72,
м. Вільногірськ

КЗ „Дніпро
петровське 
обласне бюро 
судово-медичної 
експертизи” ДОР”

2. Дніпропетровська 
обласна рада 
(балансоутриму- 
вач -  КЗ „Дніпро
петровське дванад
цяте територіальне 
медичне об’єднання 
ДОР”)

12,10 1 грн 
на рік

вул. Електрична, 15, 
м. Дніпро

КЗ „Дніпро
петровська міська 
дитяча стомато
логічна поліклі
ніка № 2” ДОР”

3. Дніпропетровська 
обласна рада 
(балансоутриму- 
вач -  КЗ „Дніпро
петровське 
дванадцяте 
територіальне 
медичне об’єднання 
ДОР”)

19,70 1 грн
на рік

вул. Електрична, 15, 
м. Дніпро

КЗ „Дніпро
петровська міська 
поліклініка № 1” 
ДОР”

4. Дніпропетровська 
обласна рада 
(балансоутриму- 
вач -  КЗ „Дніпро
петровське 
дванадцяте 
територіальне 
медичне об’єднання 
ДОР”)

12,40 1 грн 
на рік

вул. Електрична, 15, 
м. Дніпро

КЗ „Обласний 
шкірно -венер о л о - 
гічний диспансер”
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1 2 3 4 5 6
5. Дніпропетровська 

обласна рада 
(балансоутриму- 
вач -  ДОКП „Спец- 
автобаза”)

114,00 1 грн на 
рік

вул. Мостова, 3, 
м. Дніпро,

Г оспо даремний 
суд Дніпро
петровської 
області

6. Дніпропетровська 
обласна рада 
(балансоутриму- 
вач -  КЗ „Крини- 
чанська центральна 
районна лікарня” 
ДОР”)

76,40 1 грн на 
рік

вул. Героїв 
Чорнобиля, 
смт Кринички

КЗ „Дніпро- 
дзержинська 
станція швидкої 
медичної 
допомоги” ДОР”

7. Дніпропетровська 
обласна рада 
(балансоутриму- 
вач -  КЗ „Ново
московська 
центральна районна 
лікарня” ДОР”)

253,76 1 грн на 
рік

вул. Радянська, 238, 
м. Новомосковськ

КЗ „Центр 
первинної медико- 
санітарної 
допомоги Ново- 
московського 
району”

8. Дніпропетровська 
обласна рада 
(балансоутриму- 
вач -  КЗ „Першо- 
травенська 
центральна міська 
лікарня” ДОР”)

1 026,71 1 грн на
рік

вул. Шахтарської 
Слави, 1, м. Першо- 
травенськ

КЗ „Центр 
первинної медико- 
санітарної 
допомоги м. 
Першотравенсь- 
ка”

9. Дніпропетровська 
обласна рада 
(балансоутриму- 
вач -  КЗ „Дніпро
петровська міська 
клінічна лікарня 
№ 8” ДОР”)

61,10 1 грн на 
рік

вул. Космічна, 19, 
м. Дніпро

КЗ „Обласний 
клінічний центр 
медико-соціальної 
експертизи” ДОР”

10. Дніпропетровська 
обласна рада 
(балансоутриму- 
вач -  КЗ „Магда- 
линівська централь
на районна лікарня” 
ДОР”)

435,43 1 грн на 
рік

вул. Прозорова, 1, 
смт Магдалинівка

КЗ „Ново
московська 
станція швидкої 
медичної 
допомоги” ДОР”

11. Дніпропетровська 
обласна рада 
(балансоутриму- 
вач -  КЗ „Криво
різький міський 
клінічний полого
вий будинок № 1” 
ДОР”)

61,21 1 грн на 
рік

пл. Визволення, 11, 
м. Кривий Ріг

КУ „Центр 
первинної медико- 
санітарної 
допомоги № 6” 
КМР

(
\



з

1 2 3 4 5 6
12. Дніпропетровська 

обласна рада 
(балансоутриму- 
вач -  КЗ „Нікополь
ська центральна 
районна лікарня” 
ДОР”)

18,50 1 грн на 
рік

вул. Першотравнева, 
58, м. Нікополь

КЗ „Ніко
польський 
районний центр 
первинної медико- 
санітарної 
допомоги”

13. Дніпропетровська 
обласна рада 
(балансоутриму- 
вач -  КЗ „Нікополь
ська центральна 
районна лікарня” 
ДОР”)

62,20 1 грн на 
рік

вул. Першотравнева, 
58, м. Нікополь

КЗ „Обласний 
центр медико- 
соціальної 
експертизи”

14. Дніпропетровська 
обласна рада 
(балансоутриму- 
вач -  КЗ „Нікополь
ська центральна 
районна лікарня” 
ДОР”)

30,88 1 грн на 
рік

вул. Першотравнева, 
58, м. Нікополь

КЗ „Нікопольська 
станція швидкої 
допомоги” ДОР”

15. Дніпропетровська 
обласна рада 
(балансоутриму- 
вач -  КУ „Адмі
ністративне 
управління 
Дніпропетровської 
обласної ради”

161,48 1 грн на 
рік

просп. Олександра 
Поля, 1, м. Дніпро

Управління
зовнішньо
економічної
діяльності
Дніпропетровської
обласної
державної
адміністрації

16. Дніпропетровська 
обласна рада 
(балансоутриму- 
вач -  КУ „Адмі
ністративне 
управління 
Дніпропетровської 
обласної ради”

123,18 1 грн на 
рік

просп. Олександра 
Поля, 2, м. Дніпро

КЗ „Обласний 
інформаційно- 
аналітичний центр 
медичної ста
тистики” ДОР”

17. Дніпропетровська 
обласна рада 
(балансоутриму- 
вач -  КУ „Адмі
ністративне 
управління 
Дніпропетровської 
обласної ради”

187,46 1 грн на 
рік

просп. Олександра 
Поля, 2, м. Дніпро

КЗ „Дніпро
петровське 
регіональне 
інвестиційне 1 
агентство” ДОР”
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18. Дніпропетровська 

обласна рада 
(балансоутриму- 
вач -  КУ „Адмі
ністративне 
управління 
Дніпропетровської 
обласної ради”

3 359,06 1 грн на 
рік

вул. Набережна 
Перемоги, 26, 
м. Дніпро

Г оловне 
управління 
Пенсійного фонду 
України в 
Дніпропетровські 
й області

19. Дніпропетровська 
обласна рада 
(балансоутриму- 
вач -  КУ „Адмі
ністративне 
управління 
Дніпропетровської 
обласної ради”

425,15 1 грн на 
рік

просп. Олександра 
Поля, 1, м. Дніпро

Управління 
взаємодії з право
охоронними 
органами та 
оборонної роботи 
Дніпропетровської 
обласної 
державної 
адміністрації

20. Дніпропетровська - 
обласна рада 
(балансоутриму- 
вач -  КУ „Адмі
ністративне 
управління 
Дніпропетровської 
обласної ради”

787,42 1 грн на 
рік

просп. Олександра 
Поля, 2, м. Дніпро

Департамент 
житлово- 
комунального 
господарства та 
будівництва 
Дніпропетровської 
обласної держав
ної адміністрації

21. Дніпропетровська 
обласна рада 
(балансоутриму- 
вач -  КУ „Адмі
ністративне 
управління 
Дніпропетровської 
обласної ради”

243,52 1 грн на 
рік

просп. Олександра 
Поля, 1, м. Дніпро

Дніпро
петровський 
обласний 
контактний центр

22. Дніпропетровська 
обласна рада 
(балансоутриму- 
вач -  КУ „Адмі
ністративне 
управління 
Дніпропетровської 
обласної ради”

193,71 1 грн на 
рік

просп. Олександра 
Поля, 1, м. Дніпро

Управління 
інформаційних 
технологій та 
електронного 
управління 
Дніпропетровської 
обласної держав
ної адміністрації

23. Дніпропетровська 
обласна рада 
(балансоутриму- 
вач -  КУ „Адмі
ністративне 
управління 
Дніпропетровської 
обласної ради”

137,36 1 грн на 
рік

просп. Олександра 
Поля, 2, м. Дніпро

Управління 
містобудування та 
архітектури 
Дніпро
петровської 
обласної держав
ної адміністрації
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24. Дніпропетровська 

обласна рада 
(балансоутриму- 
вач -  КУ „Адмі
ністративне 
управління 
Дніпропетровської 
обласної ради”

145,31 1 грн на 
рік

просп. Олександра 
Поля, 2, м. Дніпро

Департамент 
охорони здоров’я 
Дніпропетровської 
обласної 
державної 
адміністрації, 
відділ технічного 
нагляду

25. Дніпропетровська 
обласна рада 
(балансоутриму- 
вач -  КУ „Адмі
ністративне 
управління 
Дніпропетровської 
обласної ради”

661,04 1 грн на 
рік

просп. Олександра 
Поля, 2, м. Дніпро

Департамент
охорони здоров’я
Дніпропетровської
обласної
державної
адміністрації

26. Дніпр опетровська 
обласна рада 
(балансоутриму- 
вач -  КУ „Адмі
ністративне 
управління 
Дніпропетровської 
обласної ради”

71,11 1 грн на 
рік

просп. Олександра 
Поля, 2, м. Дніпро

Департамент 
охорони здоров’я 
(контрольно- 
ревізійнний 
відділ) Дніпро
петровської 
обласної 
державної 
адміністрації

27. Дніпропетровська 
обласна рада 
(балансоутриму- 
вач -  КУ „Адмі
ністративне 
управління 
Дніпропетровської 
обласної ради”

138,96 1 грн на 
рік

просп. Олександра 
Поля, 1, м. Дніпро

Управління 
внутрішнього 
аудиту Дніпро
петровської 
обласної 
державної 
адміністрації

28. Дніпропетровська 
обласна рада 
(балансоутриму- 
вач -  КУ „Адмі
ністративне 
управління 
Дніпропетровської 
обласної ради”

438,16 1 грн на 
рік

просп. Олександра 
Поля, 2, м. Дніпро

Дніпропетровське
обласне
територіальне
відділення
Антимонопольног
о комітету
України

29. Дніпропетровська 
обласна рада 
(балансоутриму- 
вач — КЗ „Широ- 
ківська центральна 
районна лікарня” 
ДОР”)

140,10 1 грн на 
рік

вул. Казбек, 176, 
смт Широке

КЗ „Криворізька 
станція швидкої 
медичної 
допомоги” ДОР”
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зо. Дніпропетровська 

обласна рада 
(балансоутриму- 
вач -  КЗ „Широ- 
ківська центральна 
районна лікарня” 
ДОР”)

876,48 1 грн на 
рік

вул. Казбек, 176, 
смт Широке

КЗ „Широ- 
ківський центр 
первинної медико- 
санітарної 
допомоги”

31. Дніпропетровська 
обласна рада 
(балансоутриму- 
вач -  КЗ „Дніпро
петровська міська 
клінічна лікарня 
№ 2” ДОР”)

32,30 1 грн на 
рік

просп. Сергія 
Нігояна, 53, 
м. Дніпро

КЗ „Дніпро
петровська 
стоматологічна 
поліклініка № 2” 
ДОР”

32. Дніпропетровська 
обласна рада 
(балансоутриму- 
вач -  КЗ „Новомос
ковська центральна 
районна лікарня” 
ДОР”)

155,00 1 грн на 
рік

вул. Гетьманська, 
238, м. Ново
московськ

КЗ „Новомо
сковська районна 
стоматологічна 
поліклініка” ДОР”

33. Дніпропетровська 
обласна рада 
(балансоутриму- 
вач -  КЗ „Новомос
ковська центральна 
міська лікарня” 
ДОР”)

58,23 1 грн на 
рік

вул. Українська, 12, 
м. Новомосковськ

КЗ „Новомос
ковська районна 
стоматологічна 
поліклініка” ДОР”

34. Дніпропетровська 
обласна рада 
(балансоутриму- 
вач-К З „Тома- 
ківська центральна 
районна лікарня” 
ДОР”)

164,00 1 грн на 
рік

вул. Шосейна, 22, 
смт Томаківка

КЗ „Нікопольська 
станція медичної 
допомоги” ДОР”

35. Дніпропетровська 
обласна рада 
(балансоутриму- 
вач -  КЗ „Марга
нецька центральна 
міська лікарня” 
ДОР”)

105,52 1 грн на 
рік

вул. Паркова. 15, 
м. Марганець

КЗ „Дніпро
петровське 
обласне бюро 
судово-медичної 
експертизи” ДОР”
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36. Дніпропетровська 

обласна рада 
(балансоутриму- 
вач -  КУ „Адмі
ністративне 
управління 
Дніпропетровської 
обласної ради”)

793,35 1 грн на 
рік

просп. Олександра 
Поля, 2, м. Дніпро

Г оловне 
управління 
Держгеокадастру 
у Дніпро
петровської 
області

37. Дніпропетровська 
обласна рада 
(балансоутриму- 
вач -  КУ „Адмі
ністративне 
управління 
Дніпропетровської 
обласної ради”)

403,94 1 грн на
рік

просп. Олександра 
Поля, 1, м. Дніпро

Департамент
інформаційної
діяльності та
комунікацій з
громадськістю
Дніпропетровської
обласної
державної
адміністрації

38. Дніпропетровська 
обласна рада 
(балансоутриму- 
вач -  КУ „Адмі
ністративне 
управління 
Дніпропетровської 
обласної ради”)

1 024,53 1 грн на 
рік

просп. Олександра 
Поля, 1, 2, м. Дніпро

Департамент 
економічного 
розвитку Дніпро
петровської 
обласної 
державної 
адміністрації

39. Дніпропетровська 
обласна рада 
(балансоутриму- 
вач -  КУ „Адмі
ністративне 
управління 
Дніпропетровської 
обласної ради”)

1 650,05 1 грн на 
рік

просп. Олександра 
Поля, 1, м. Дніпро

Управління 
протокольних та 
масових заходів 
Дніпро
петровської 
обласної 
державної 
адміністрації

40. Дніпропетровська 
обласна рада 
(балансоутриму- 
вач -  КУ „Адмі
ністративне 
управління 
Дніпропетровської 
обласної ради”)

172,43 1 грн на 
рік

просп. Олександра 
Поля, 1, м. Дніпро

Управління 
протокольних та 
масових заходів 
Дніпро
петровської 
обласної 
державної 
адміністрації

41. Дніпропетровська 
обласна рада 
(балансоутриму- 
вач -  КЗО „Дніпро
петровський 
навчально-реабі
літаційний центр 
„ШАНС” ДОР”)

1 450,20 1 грн на 
рік

вул. Батумська, 2а, 
м. Дніпро

КЗО „Дніпро
петровський 
навчально-реабі
літаційний центр 
„КОЛОСОК” 
ДОР”

'А
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42. Дніпропетровська 

обласна рада 
(балансоутриму- 
вач -  КЗ „Криво
різька міська 
лікарня № 5” ДОР”)

652,94 1 грн на 
рік

вул. Поперечна, 1а, 
м. Кривий Ріг

КУ „Центр 
первинної медико- 
санітарної 
допомоги № 4” 
КМР”

43. Дніпропетровська 
обласна рада 
(балансоутриму- 
вач -  КЗ „Дніпро
петровська міська 
лікарня № 15” 
ДОР”)

88,20 1 грн на 
рік

вул. Перемоги, 113, 
м. Дніпро

КЗ „Дніпровський 
центр первинної 
медико-санітарної 
допомоги № 2”

44. Дніпропетровська 
обласна рада 
(балансоутриму- 
вач -  КЗ „Широ- 
ківська центральна 
районна лікарня” 
ДОР”)

52,18 1 грн на 
рік

вул. Казбек, 176, 
смт Широке

КЗ „Дніпровське 
обласне бюро 
судово-медичної 
експертизи” ДОР”

45. Дніпропетровська 
обласна рада 
(балансоутриму- 
вач -  КЗ „Цари- 
чанська центральна 
районна лікарня” 
ДОР”)

214,00 1 грн на 
рік

вул. Кірова, 134а, 
смт Царичанка

КЗ „Дніпро- 
дзержинська 
станція швидкої 
медичної 
допомоги” ДОР”

46. Дніпропетровська 
обласна рада (ба- 
лансоутримувач -  
КЗ „Кам’янська 
міська лікарня № 1 ” 
ДОР”)

25,00 1 грн на 
рік

вул. Коваленка, 1, 
м. Кам’янське

КЗ „Кам’янська 
міська стома
тологічна полі
клініка” ДОР”

47. Дніпропетровська 
обласна рада (ба- 
лансоутримувач -  
КЗ „Криворізька 
міська лікарня 
№ 17” ДОР”)

97,20 1 грн на 
рік

вул. Каткова, 2, 
м. Кривий Ріг

КЗ „Криворізький 
психоневрологіч
ний диспансер” 
ДОР”

48. Дніпропетровська 
обласна рада 
(бал ан соутриму- 
вач -  КУ „Адмі
ністративне 
управління 
Дніпропетровської 
обласної ради”)

6 890,98 1 грн на 
рік

просп. Олександра 
Поля, 2, м. Дніпро

Дніпропетровська 
обласна рада
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49. Дніпропетровська 

обласна рада 
(балансоутриму- 
вач -  КУ „Адмі
ністративне 
управління 
Дніпропетровської 
обласної ради”)

5 853,36 1 грн на 
рік

просп. Олександра 
Поля, 1, м. Дніпро

Дніпропетровська 
обласна державна 
адміністрація

Перший заступник 
голови обласної ради С. ОЛІЙНИК



Додаток 2
до рішення обласної ради

П Е Р Е Л І К
нерухомого майна, що є спільною власністю територіальних громад 

сіл, селищ, міст Дніпропетровської області, перебуває на балансі 
комунальних підприємств, установ, закладів та передається в оренду

№
з/п

Назва 
підприємства, 

установи, закладу 
(орендодавця)

Орен
дована 
площа, 
кв. м

Сума
базової

орендної
плати

без
ВДВ,
грн

Адреса
орендованого

майна

Орендар

1 2 3 4 5 6
1. Дніпропетровська 

обласна рада 
(балансоутримувач 
-  КЗ „Дніпро
петровська обласна 
клінічна офтальмо
логічна лікарня”)

5,22 355,00 пл. Соборна, 14. 
м. Дніпро

ФОП Олійник В.В.

і

2. Дніпропетровська 
обласна рада 
(балансоутримувач 
-  ОКП „Фармація”)

331,00 6 300.00 просп. Богдана 
Хмельницького, 
171, м. Дніпро

ТОВ „Рік-Фарм”

3. КЗ „Криворізька 
міська лікарня № 7” 
ДОР”

25,50 3 500,00 вул. Маршака, 1а, 
м. Кривий Ріг

ТОВ „Регіональна 
аптечка мережа 
„РУАН”

4. Дніпропетровська 
обласна рада 
(балансоутримувач 
-  КЗ „Дніпро
петровська міська 
багатопрофільна 
клінічна лікарня 
№ 4” ДОР”)

49,00 7 500,00 вул. Ближня, 31, 
м. Дніпро

ТОВ „Регіональна 
аптечна мережа 
„РУАН”

5. Дніпропетровська 
обласна рада 
(балансоутримувач 
-  КЗ „Дніпро
петровська міська 
багатопрофільна 
клінічна лікарня 
№ 4” ДОР”)

66,37 4 850,00 вул. Ближня, 31, 
м. Дніпро

ТОВ „АР ДИ ПИ 
ЮКРЕЙН”
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6. КЗ „Дніпро

петровська міська 
лікарня № 5” ДОР”

20,00 1 900,00 вул. Велика 
Діївська, 111, 
м. Дніпро

ТОВ „ОЛФАРМ- 
МЕД”

7. КЗ „Васильківська 
центральна районна 
лікарня” ДОР”

18,48 140,00 вул. Крупської, 76, 
смт Васильківка

ФОП Олійник Н.В.

8. Дніпропетровська 
обласна рада 
(балансоутримув ач 
-  КЗ „Дніпро
петровська шоста 
міська клінічна 
лікарня” ДОР”)

179,30 22 515,00 вул. Батумська, 
13, м. Дніпро

ТОВ „ЄВРО 
СЕРВІС УКРАЇНА”

9. Дніпропетровська 
обласна рада 
(балансоутримувач 
-  КЗ „Криворізька 
міська лікарня 
№ 11” ДОР”)

95,40 5 600,00 вул. Добролюбо
ва, 6, м. Кривий 
Ріг

ТОВ „ЄВРО 
СЕРВІС УКРАЇНА 
КРИВИЙ РІГ”

10. КЗ „Дніпро
петровська шоста 
міська клінічна 
лікарня” ДОР”

2,00 102,00 вул. Батумська, 
13, м. Дніпро

ФОП Півторак В.О.

11. Дніпропетровська 
обласна рада 
(балансоутримувач 
-  ОКП „Фармація”

30,70 16 666,67 вул. Батумська, 
13, м. Дніпро

ТОВ фірма „Мед- 
сервіс ”

12. КЗ „Кам’янська 
міська стомато
логічна поліклініка” 
ДОР”

22,80 1 650,00 вул. Січеславсь- 
кий шлях, 18, 
м. Кам’янське

ФОП Чепурко O.A.

13. КЗ „Криворізька
міська лікарня № 4” 
ДОР”

2,31 100,00 вул. Володимира 
Великого, 21, 
м. Кривий Ріг

ФОП Поно
марь A.B.

14. КЗ „Криворізька 
міська лікарня № 4” 
ДОР”

23,50 1 550,00 вул. Володимира 
Великого, 21, 
м. Кривий Ріг

ФОП Головіна І.І.

15. КЗ „Солонянська 
центральна районна 
лікарня” ДОР”

6,00 2 200,00 вул. Усенка, 13а, 
смт Солоне

ТОВ „лайфселл ”

16. КЗ „Обласний 
шкірно-венеро логіч
ний диспансер”

21,70 2 671,63 вул. Байкальська, 
9а, м. Дніпро

КП „САНАДЕРМ”

17. КЗ „Обласний 
шкірно-венерологіч- 
ний диспансер”

17,40 12,94 
за годину

вул. Байкальська, 
9 а, м. Дніпро

КП „САНАДЕРМ”

18. КЗ „Обласний 
шкірно-венерологіч
ний диспансер”

16,50 2 265,05 вул. Байкальська, 
9а, м. Дніпро

ПП „ВІС МЕДІК”
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19. КЗ „Царичанська 

центральна районна 
лікарня” ДОР”

29,70 7 000,00 вул. Кірова, 134а ТОВ фірма „Мед- 
сервіс”

20. КЗ „Криворізький 
онкологічний 
диспансер” ДОР”

і—* о о 50,00 вул. Дніпровське 
шосе, 41, Кривий 
Ріг

ФОП Ковален
ко Л.М.

21. КЗ „Дніпро
петровська шоста 
міська клінічна 
лікарня” ДОР”

1,00 50,00 вул. Батумська, 
13, м. Дніпро

ФОП Кревенчен- 
ко В.В.

22. КЗ „Дніпро
петровська шоста 
міська клінічна 
лікарня” ДОР”

14,50 1 000,00 вул. Батумська, 
13, м. Дніпро

ФОП Кревенчен- 
ко В.В.

23. КЗ „Дніпро
петровська дитяча 
міська клінічна 
лікарня № 5” ДОР”

31,10 8 000,00 вул. Івана 
Акінфієва, 5, 
м, Дніпро

ТОВ фірма „Мед- 
сервіс”

24.

L

КЗ „Дніпро
петровський 
спеціалізований 
клінічний медичний 
центр матері та 
дитицшм. проф.
М. Ф. Руднєва” 
ДОР”

30,70 12 000,00 просп. Пушкіна, 
26, м. Дніпро

ОКП „Фармація”

25. КЗ „Дніпро
петровський 
обласний 
перинатальний 
центр зі стаціонар- 
ром” ДОР”

1,50 250,00 вул. Космічна, 17, 
м. Дніпро

ФОП Гомілко B.C.

26. КЗ „Дніпро
петровська міська 
клінічна лікарня 
№ 11” ДОР”

22,00 900,00 вул. Ганни 
Барвінок, 1, 
м. Дніпро

ТОВ „лайфселл”

27. КЗ „Обласна
стоматологічна
поліклініка”

45.10 6 693,61 ВУЛ. Михайла 
Грушевського, 65, 
м. Дніпро

ТОВ „ЕФФЕКТ”

28. КЗ „Обласна
стоматологічна
поліклініка”

90.30 3 435,13 ВУЛ. Михайла 
Грушевського, 65, 
м. Дніпро

ТОВ „ЕФФЕКТ”

29. КЗ „Солонянська 
центральна районна 
лікарня” ДОР”

13,00 800,00 вул. Усенка, 13а, 
смт Солоне

ФОП Дев’ятко І. С.

30. КЗ „Криворізький 
шкірно-венерологіч- 
ний диспансер” |

1,40 160,00 вул. Володимира 
Великого, 25. 
м. Кривий Ріг

ПАТ Акціонерний 
Банк „Південний”
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31. КЗ „Криворізький 

онкологічний 
диспансер” ДОР”

6,00 600,00 вул. Дніпровське 
шосе, 41. 
м. Кривий Ріг

ФОП Сеніна Ї.Ю.

32. Дніпропетровська 
обласна рада 
(балансоутримувач 
-  КЗ „Дніпро
петровська обласна 
клінічна офтальмо
логічна лікарня”)

2,50 425,00 пл. Соборна, 14, 
м. Дніпро

ФОП Півторак В. О.

33. Дніпропетровська 
обласна рада 
(балансоутримувач 
-  КЗ „Дніпро
петровська обласна 
клінічна офтальмо
логічна лікарня”)

18,50 4 300,00 пл. Соборна, 14, 
м. Дніпро

ФОП Киянсь- 
кий О.Л.

Перший заступник 
голови обласної ради С. ОЛІЙНИК



ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 

ВОСЬМА СЕСІЯ

Проект

Р І Ш Е Н Н Я

Про короткострокову оренду нерухомого майна, 
що є спільною власністю територіальних громад 

сіл, селищ, міст Дніпропетровської області

Керуючись законами України „Про місцеве самоврядування в 
Україні”, „Про оренду державного та комунального майна”, згідно з 
Положенням про порядок передачі в оренду нерухомого майна, що 
належить до спільної власності територіальних громад області, 
затвердженим рішенням обласної ради від 27 грудня 2011 року 
№ 200-10/УІ, ураховуючи висновки й рекомендації постійної комісії 
обласної ради з питань комунальної власності, житлово-комунального 
господарства, обласна рада в и р і ш и л а :

1. Надати право обласному комунальному підприємству культури 
„Дніпропетровський академічний театр опери та балету” на передачу в 
короткострокове платне користування протягом 2017 року нерухомого 
майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст 
Дніпропетровської області, розташованого за адресою: просп. . Дмитра 
Яворницького, 72а, м. Дніпро. .

2. Надати право комунальному підприємству культури 
„Дніпровський академічний театр драми та комедії” ДОР” на передачу в 
короткострокове платне користування протягом 2017 року нерухомого 
майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст 
Дніпропетровської області, розташованого за адресою: просп. Дмитра 
Яворницького, 97, м. Дніпро.
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3. Надати право комунальному закладу культури 

„Дніпропетровський національний історичний музей 
ім. Д.І. Яворницького” ДОР” на передачу в короткострокове платне 
користування протягом 2017 року нерухомого майна, що є спільною 
власністю територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської 
області, розташованого за адресою: просп. Дмитра Яворницького, 18, 
м. Дніпро.

4. Надати право комунальному підприємству „Дніпропетровська 
філармонія імені Л.Б. Когана” ДОР” на передачу в короткострокове платне 
користування протягом 2017 року нерухомого майна, що є спільною 
власністю територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської 
області, розташованого за адресою: вул. Воскресенська, 6, м. Дніпро.

5. Надати право обласному комунальному закладу культури 
„Дніпропетровський академічний український музично-драматичний театр 
ім. Т.Г. Шевченка” на передачу в короткострокове платне користування 
протягом 2017 року нерухомого майна, що є власністю територіальних 
громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської області, розташованого за 
адресою: вул. Воскресенська, 5, м. Дніпро.

6. Надати право комунальному закладу „Дніпропетровський коледж 
культури і мистецтв” ДОР”, заснованому на спільній власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст області, на передачу в 
короткострокове платне користування протягом 2017 року нерухомого 
майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст 
Дніпропетровської області, розташованого за адресою: просп. Дмитра 
Яворницького, 47, м. Дніпро.

7. Надати право комунальному закладу культури 
„Дніпропетровський художній музей” ДОР” на передачу в 
короткострокове платне користування протягом 2017 року нерухомого 
майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст 
Дніпропетровської області, розташованого за адресою: вул. Шевченка, 21, 
м. Дніпро.

8. Надати право комунальному вищому навчальному закладу 
„Криворізький обласний музичний коледж” ДОР” на передачу в 
короткострокове платне користування протягом 2017 року нерухомого 
майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст 
Дніпропетровської області, розташованого за адресою: вул. Грабовського,
12, м. Кривий Ріг.
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9. Надати право комунальному вищому навчальному закладу 

„Дніпропетровська академія музики ім. М. Глінки” ДОР” на передачу в 
короткострокове платне користування протягом 2017 року нерухомого 
майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст 
Дніпропетровської області, розташованого за адресою: вул. Ливарна, 10, 
м. Дніпро.

10. Надати право обласному комунальному вищому навчальному 
закладу „Дніпропетровський театрально-художній коледж” на передачу в 
короткострокове платне користування протягом 2017 року нерухомого 
майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст 
Дніпропетровської області, розташованого за адресою: вул. Глінки, 11, 
м. Дніпро.

11. Надати право обласному комунальному підприємству „Агенція з 
управління проектами” ДОР” на передачу в короткострокове платне 
користування протягом 2017 року нерухомого майна, що є спільною 
власністю територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської 
області, розташованого за адресою: проси, Олександра Поля, 2в, м. Дніпро.

12. Надати право вищому комунальному навчальному закладу 
„Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної 
освіти” на передачу в короткострокове платне користування протягом 
2017 року нерухомого майна, що є спільною власністю територіальних 
громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської області, розташованого за 
адресою: вул. Володимира Антоновича, 70, м. Дніпро.

13. Підприємства, установи та заклади спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст області, які мають намір укласти 
договори на короткострокове платне використання об’єкта (об’єктів) 
нерухомого майна, подають на погодження до обласної ради підписані 
сторонами примірники договорів.

14. Договори на короткострокове платне використання об ’ єкта 
(об’єктів) нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст Дніпропетровської області оформляються в письмовій формі і 
набувають чинності після погодження Дніпропетровською обласною 
радою.

15. Уповноважити заступника голови обласної ради по виконавчому 
апарату -  начальнику управління житлово-комунального господарства та 
комунальної власності виконавчого апарату обласної ради погоджувати 
договори на короткострокове платне використання об’єкта (об’єктів)
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нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, 
міст Дніпропетровської області.

16. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 
комісію обласної ради з питань комунальної власності, житлово- 
комунального господарства.

Голова обласної ради Г. ПРИГУНОВ



ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 

ВОСЬМА СЕСІЯ

Проект

Р І Ш Е Н Н Я

Про заходи щодо відвідування відділу КЗК „Дніпропетровський 
національний історичний музей імені Д.І. Яворницького” ДОР” 

„Громадянський подвиг Дніпропетровщини в подіях АТО” у 2017 році

Відповідно до законів України „Про місцеве самоврядування в 
Україні”, „Про культуру”, „Про правовий статус та вшанування пам’яті 
борців за незалежність України у XX столітті”, указів Президента України 
від 13 жовтня 2015 року № 580/2015 „Про Стратегію національно- 
патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 -  2020 роки”, від 
12 червня 2015 року №334/2015 „Про заходи щодо поліпшення 
національно-патріотичного виховання дітей та молоді”, рішення обласної 
ради від 02 грудня 2016 року № 123-7/УІІ „Про регіональну цільову 
Програму патріотичного виховання населення Дніпропетровщини на 
2017-2021 роки”, з метою патріотичного виховання, виховання у 
мешканців Дніпропетровської області, моральної підготовки молодого 
покоління до виконання громадянського та конституційного обов’язку 
щодо захисту національних інтересів, цілісності, незалежності України, 
підвищення обізнаності про події, які відбуваються у зоні проведення 
АТО, ураховуючи звернення депутатів усіх рівнів, громадських 
організацій, волонтерів, політично активних громадян, висновки й 
рекомендації постійної комісії обласної ради з питань забезпечення 
правоохоронної діяльності, обласна рада в и р і ш и л а :

1. Установити безоплатне відвідування музейної експозиції відділу 
КЗК „Дніпропетровський національний історичний музей імені 
Д.І. Яворницького” ДОР” „Громадянський подвиг Дніпропетровщини в 
подіях АТО” для всіх відвідувачів у 2017 році.



2. Рекомендувати головам райдержадміністрацій, районних рад та 
міським головам розглянути питання здійснення транспортного 
перевезення працівників бюджетної сфери, які мешкають у сільській 
місцевості та малих містах області, соціально незахищених категорій 
верств населення, дітей старшого шкільного віку, учнів професійно- 
технічних училищ, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, для відвідування музейної експозиції.

3. Управлінню житлово-комунального господарства та комунальної 
власності виконавчого апарату обласної ради спільно з управлінням 
культури, національностей і релігій облдержадміністрації переглянути та 
відкоригувати фінансовий план для КЗК „Дніпропетровський 
національний історичний музей імені Д.І. Яворницького” ДОР” на 
2017 рік.

4. Координацію роботи з виконання цього рішення покласти на 
управління культури, національностей і релігій облдержадміністрації й 
управління з питань гуманітарної, соціально-культурної сфери та освіти 
виконавчого апарату обласної ради, контроль -  на постійну комісію 
обласної ради з питань забезпечення правоохоронної діяльності.
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Голова обласної ради Г. ПРИГУНОВ



ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 

ВОСЬМА СЕСІЯ

Проект

Р І Ш Е Н Н Я
Про прийняття земельної ділянки з державної до 
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, 
міст Дніпропетровської області для передачі її у постійне 
користування КП „Дніпроприродресурс” Дніпропетровської

обласної ради”

Відповідно до підпункту 21 ч.І, ч. 2 ст. 43 Закону України про 
„Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 8, 92, 117, 122, 123 
Земельного кодексу України, Кодексу України „Про надра”, Закону 
України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
розмежування земель державної та комунальної власності”, законів 
України „Про державний земельний кадастр”, „Про землеустрій”, 
„Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень”, ураховуючи звернення КП „Дніпроприродресурс” 
Дніпропетровської обласної ради” та висновки й рекомендації постійної 
комісії обласної ради з питань використання природних ресурсів, обласна 
рада в и р і ш и л а :

1. Прийняти з державної до спільної власності територіальних 
громад області земельну ділянку площею 14,5 га (кадастровий номер -  
1223780800:03:904:0501; землі промисловості, транспорту, зв’язку, 
оборони та іншого призначення: землі автомобільного транспорту), яка 
розташована за межами населеного пункту на території Єлизаветівської 
сільської ради Петриківського району Дніпропетровської області, та 
надати її у постійне користування КП „Дніпроприродресурс” 
Дніпропетровської обласної ради” після підписання відповідного акта 
прийому-передачі.

2. Уповноважити заступника голови обласної ради по виконавчому 
апарату, начальника управління з питань використання природних ресурсів 
Кумановського A.B. підписати акт приймання-передачі земельної ділянки.
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3. Уповноважити тимчасово виконуючого обов’язки директора 
КП „Дніпроприродресурс” Дніпропетровської обласної ради” 
Грешних Б.С. здійснити заходи щодо проведення державної реєстрації 
права постійного користування земельною ділянкою за 
КП „Дніпроприродресурс” Дніпропетровської обласної ради”.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 
комісію обласної ради з питань використання природних ресурсів.

Голова обласної ради Г. ПРИГУНОВ



ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 

ВОСЬМА СЕСІЯ

Проект

Р І Ш Е Н Н Я
Про збереження полезахисних 

лісових смуг та тимчасову заборону вирубки дерев 
у лісах і лісових масивах Дніпропетровської області 

на період до 01 квітня 2018 року

Відповідно до статті 16 Конституції України, статті ЗО Лісового 
кодексу України, пункту „а” частини першої статті 15 Закону України 
„Про охорону навколишнього середовища”, статей 43, 59 Закону України 
„Про місцеве самоврядування в Україні”, ураховуючи пропозицію фракції 
Радикальної партії Олега Ляшка у Дніпропетровській обласній раді, 
висновки й рекомендації постійної комісії обласної ради з питань 
використання природних ресурсів, обласна рада в и р і ш и л а :

1. Рекомендувати органам місцевого самоврядування, місцевим 
органам виконавчої влади провести організаційну роботу щодо 
закріплення полезахисних лісових смуг за землекористувачами і 
землевласниками, угіддя яких межують з ними.

2. Рекомендувати обласному управлінню лісового та мисливського 
господарства у межах наданих повноважень в установленому 
законодавством порядку вирішити питання тимчасового припинення 
проведення рубок, у тому числі вибірково-санітарних, суцільних 
санітарних, лісовідновних, рубок реконструкції тощо, на території лісових 
господарств Дніпропетровської області.

3. Рекомендувати Дніпропетровській обласній державній 
адміністрації припинити погодження санітарних вирубок та видачу будь- 
яких інших дозвільних документів, що надають право на здійснення 
суцільної вирубки лісів та заготівлю деревини у Дніпропетровській 
області, на період до 01 квітня 2018 року.



4. Рекомендувати Дніпропетровській обласній державній 
адміністрації спільно з управлінням лісового та мисливського 
господарства Дніпропетровської області підготувати та подати на 
затвердження проект обласної програми „Ліси Дніпропетровщини”.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 
комісію обласної ради з питань використання природних ресурсів.

2

Голова обласної ради Г. ПРИГУНОВ



ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 

ВОСЬМА СЕСІЯ

Проект

Р І Ш Е Н Н Я

Про надання гірничого відводу 
приватному підприємству „КБ МЕТРАТЕКС” на розробку 
Дніпровської ділянки Дніпродзержинського родовища

Відповідно до статті 43 Закону України „Про місцеве 
самоврядування в Україні”, статті 9і Кодексу України про надра, 
Постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 59 
„Про затвердження Положення про порядок надання гірничих відводів”, 
ураховуючи подання приватного підприємства „КБ МЕТРАТЕКС” та 
висновки й рекомендації постійної комісії обласної ради з питань 
використання природних ресурсів, обласна рада в и р і ш и л а :

1. Надати приватному підприємству „КБ МЕТРАТЕКС” гірничий 
відвід площею 79,1 га на розробку Дніпровської ділянки 
Дніпродзержинського родовища, розташованого у Дніпропетровській 
області.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 
комісію обласної ради з питань використання природних ресурсів.

Голова обласної ради Г. ПРИГУНОВ



ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 

ВОСЬМА СЕСІЯ

Проект

Р І Ш Е Н Н Я

Про надання гірничого відводу 
приватному підприємству „Фрюлинг” на розробку 

Карнаухівського родовища будівельних пісків

Відповідно до статті 43 Закону України „Про місцеве 
самоврядування в Україні”, статті 9і Кодексу України про надра, 
Постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 59 
„Про затвердження Положення про порядок надання гірничих відводів”, 
ураховуючи подання приватного підприємства „Фрюлинг” та висновки й 
рекомендації постійної комісії обласної ради з питань використання 
природних ресурсів, обласна рада в и р і ш и л а :

1. Надати приватному підприємству „Фрюлинг” гірничий відвід 
площею 3,36 га на розробку Карнаухівського родовища будівельних пісків.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 
комісію обласної ради з питань використання природних ресурсів.

Голова обласної ради Г. ПРИГУЛОВ



ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 

ВОСЬМА СЕСІЯ

Проект

Р І Ш Е Н Н Я

Про погодження надання спеціального дозволу 
на користування надрами ТОВ „Восток 6”

Відповідно до статті 43 Закону України „Про місцеве 
самоврядування в Україні”, статті 9 і Кодексу України про надра, 
Постанови Кабінету Міністрів України від ЗО травня 2011 року № 615 
„Про затвердження Порядку надання спеціальних дозволів на 
користування надрами”, ураховуючи подання товариства з обмеженою 
відповідальністю „Восток 6”, висновки й рекомендації постійної комісії 
обласної ради з питань використання природних ресурсів, обласна рада 
в и р і ш и л а :

Погодити надання товариству з обмеженою відповідальністю 
„Восток 6” спеціального дозволу на користування надрами з метою 
видобування мінеральних природних столових вод Межирічського 
родовища (свердловина № 1), що розташоване в Дніпропетровській 
області.

Голова обласної ради Г. ПРИГУЛОВ



ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 

ВОСЬМА СЕСІЯ

Проект

Р І Ш Е Н Н Я

Про погодження надання спеціального дозволу 
на користування надрами ПАТ „Укргазвидобування”

Відповідно до статті 43 Закону України „Про місцеве 
самоврядування в Україні”, статті 9і Кодексу України про надра, 
Постанови Кабінету Міністрів України від ЗО травня 2011 року № 615 
„Про затвердження Порядку надання спеціальних дозволів на 
користування надрами”, ураховуючи подання ПАТ „Укргазвидобування” 
та висновки й рекомендації постійної комісії обласної ради з питань 
використання природних ресурсів, обласна рада в и р і ш и л а :

Погодити надання ПАТ „Укргазвидобування” спеціального дозволу 
на користування надрами з метою геологічного вивчення, у тому числі 
дослідно-промислової розробки з подальшим видобуванням нафти, газу 
(промислова розробка родовищ), газу природного, конденсату, нафти 
Східно-Голубівської площі, що розташована в Новомосковському районі 
Дніпропетровської області.

Голова обласної ради Г. ПРИГУНОВ



ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 

ВОСЬМА СЕСІЯ

Проект

Р І Ш Е Н Н Я

Про погодження надання спеціального дозволу 
на користування надрами ТОВ „Українська бурова компанія”

Відповідно до статті 43 Закону України „Про місцеве 
самоврядування в Україні”, статті 9і Кодексу України про надра, 
Постанови Кабінету Міністрів України від ЗО травня 2011 року № 615 
„Про затвердження Порядку надання спеціальних дозволів на 
користування надрами”, ураховуючи подання ТОВ „Українська бурова 
компанія” та висновки й рекомендації постійної комісії обласної ради з 
питань використання природних ресурсів, обласна рада в и р і ш и л а :

Погодити надання ТОВ „Українська бурова компанія” спеціального 
дозволу на користування надрами з метою геологічного вивчення, у тому 
числі дослідно-промислової розробки з подальшим видобуванням нафти, 
газу (промислова розробка родовищ), газу природного, конденсату 
Рясківського родовища, що розташоване в Магдалинівському районі 
Дніпропетровської області.

Голова обласної ради Г. ПРИГУЛОВ



ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 

ВОСЬМА СЕСІЯ

Проект

Р І Ш Е Н Н Я
Про погодження надання спеціального дозволу 

на користування надрами ТОВ м’ясокомбінат „Ювілейний”

Відповідно до статті 43 Закону України „Про місцеве 
самоврядування в Україні”, статті 9і Кодексу України про надра, 
Постанови Кабінету Міністрів України від ЗО травня 2011 року № 615 
„Про затвердження Порядку надання спеціальних дозволів на 
користування надрами”, ураховуючи подання товариства з обмеженою 
відповідальністю м’ясокомбінат „Ювілейний”, висновки й рекомендації 
постійної комісії обласної ради з питань використання природних ресурсів, 
обласна рада в и р і ш и л а :

Погодити надання товариству з обмеженою відповідальністю 
м’ясокомбінат „Ювілейний” спеціального дозволу на користування 
надрами з метою геологічного вивчення, у тому числі дослідно- 
промислової розробки питних підземних вод водозабору 
ТОВ м’ясокомбінат „Ювілейний” (свердловини №№ 1, 2, 3), що розмішені 
в Дніпропетровській області.

Голова обласної ради Г. ПРИГУЛОВ



Про затвердження порядку призначення на посаду та звільнення 
з посади керівників підприємств, установ та закладів, що 

належать до спільної власності територіальних громад, сіл, 
селищ, міст Дніпропетровської області

Керуючись Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”, з 
метою вдосконалення системи конкурсного відбору на посади директорів 
комунальних закладів та комунальних підприємств, з урахуванням 
суспільного інтересу до питань прозорості та підзвітності органів місцевого 
самоврядування, обласна рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити порядок призначення на посаду та звільнення з посади 
керівників підприємств, установ та закладів, що належать до спільної 
власності територіальних громад, сіл, селищ, міст Дніпропетровської області

2. Затвердити порядок проведення конкурсу на зайняття посади 
керівників підприємств, установ та закладів, що належать до спільної 
власності територіальних громад, сіл, селищ, міст Дніпропетровської області(з 
Додатками).

Голова обласної ради
м. Дніпропетровськ

Г. ПРИГУЛОВ



Положення
про порядок призначення на посаду та звільнення з посади керівників 
підприємств, установ та закладів, що належать до спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської області

1. Загальні положення
1.1. Положення про порядок призначення на посаду та звільнення з посади 

керівників підприємств, установ та закладів, що належать до спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської області 
(далі -  Положення) розроблено відповідно до Кодексу законів про працю 
України, Цивільного та Господарського кодексів України, законів України 
«Про місцеве самоврядування в Україні».

1.2. Питання про призначення на посаду та звільнення з посади керівників 
підприємств, установ та закладів, що належать до спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської області вносяться 
на розгляд обласної ради за наявності вакансії або обґрунтованих підстав для 
звільнення.

1.3. Питання про призначення на посаду та звільнення з посади керівників 
підприємств, установ та закладів, що належать до спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської області, 
вирішуються виключно на сесіях обласної ради відповідно до статті 43 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», з урахуванням вимог 
Кодексу законів про працю України (далі КЗпПУ), інших законодавчих та 
нормативно-правових актів України та цього Положення.

З метою забезпечення постійного управління підприємствами, установ та 
закладів, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, 
міст Дніпропетровської області, голова обласної ради у міжсесійний період на 
підставі заяви керівника підприємства, установи, закладу про звільнення 
вирішує це питання шляхом видання відповідного розпорядження.

У разі якщо підприємства, установи та заклади у міжсесійний період 
залишились без керівників, голова обласної ради своїм розпорядженням один 
раз_ строком до трьох місяців призначає на посаду осіб, що виконують 
обов'язки керівників підприємств, установ та закладів, що належать до 
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської 
області, після чого обов’язково провести конкурс на посаду керівника 
підприємства, установи або закладу, що належать до спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської області.

Розпорядження голови обласної ради про призначення або звільнення 
призначення керівників підприємств, установ та закладів, що належать до



спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської 
області, підлягають затвердженню на сесії обласної ради.

1.4. Загальний кадровий облік керівників підприємств, установ, закладів та 
ведення їх трудових книжок здійснюється у відповідності до Постанови 
Кабінету Міністрів України від 27.04.1993 №301 «Про трудові книжки 
працівників» та статті 48 КЗпПУ відділом комунального господарства та 
комунальної власності виконавчого апарату обласної ради або іншим органом, 
уповноваженим обласною радою, спільно з особою відповідальною за 
кадровий облік на підприємстві, в установі або закладі.

Порядок ведення трудових книжок визначається Інструкцією про порядок 
ведення трудових книжок працівників, яка затверджена наказом Міністерства 
праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального 
захисту населення України від 29.07.1993 №58

Трудові книжки керівників підприємств, установ і закладів зберігаються у 
відділі комунального господарства та комунальної власності виконавчого 
апарату обласної ради або іншому органі, уповноваженому обласною радою.

1.5. З керівником підприємства, установи, закладу, що належить до спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської області, 
укладається строковий трудовий договір (контракт) у письмовій формі.

Облік строкових трудових договорів (контрактів) здійснюється відділом 
комунального господарства та комунальної власності виконавчого апарату 
обласної ради або іншим органом, уповноваженим обласною радою.

1.6. Положення визначає:
- порядок підготовки документів про призначення на посаду керівника 

підприємства, установи або закладу, що належать до спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської області;

- порядок укладання строкового трудового договору (контракту) з 
керівником підприємства, установи або закладу, що належать до спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської області;

- порядок звільнення з посади керівника підприємства, установи або 
закладу, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, 
міст Дніпропетровської області

1.7. Положення про затвердження порядку проведення конкурсу на зайняття 
посади керівника підприємства, установи або закладу, що належать до 
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської 
області затверджується окремим рішенням сесії Дніпропетровської, обласної 
ради.



2. Порядок підготовки документів для призначення на посаду керівника 
підприємства, установи або закладу, що належить до спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської області
2.1. Особа, що претендує на призначення на посаду керівника підприємства, 
установи або закладу, що належать до спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської області, подає до відділу 
комунального господарства та комунальної власності виконавчого апарату 
обласної ради заяву, пред'являє паспорт, документи про освіту, трудову 
книжку. До заяви додаються такі документи:

Особовий листок обліку кадрів;
Автобіографія;
Копія паспорта;
Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;
Копія документу про освіту;
Копія трудової книжки;
Фотокартки 6x4 (2 шт.);
Декларацію особи про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового 

характеру, що містить усю інформацію зазначену уст. 46 ЗУ “Про запобігання 
корупції”.

2.2. Для розгляду питання про призначення на посаду керівника підприємства, 
установи або закладу, що належать до спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської області, відділ комунального 
господарства та комунальної власності виконавчого апарату обласної ради 
готує пакет документів:

Проект рішення обласної ради про призначення керівника підприємства, 
установи або закладу, що належать до спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської області, кожна сторінка якого 
візується фахівцем відділу комунального господарства та комунальної 
власності виконавчого апарату обласної ради та фахівцем загального відділу 
виконавчого апарату обласної ради та вноситься на розгляд постійної комісії 
обласної ради з питань регламенту, депутатської етики, діяльності рад та 
розвитку місцевого самоврядування;

Рішення конкурсної комісії, у разі призначення на посаду керівника 
підприємства, установи або закладу, що належать до спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської області за 
конкурсом;

Пропозиції заступника голови обласної ради по виконавчому апарату -  
начальника відділу комунального господарства та комунальної власності, що 
викладені у вигляді службової записки на ім'я голови обласної ради щодо



готовності проекту рішення та відповідних документів до нього для розгляду 
на засіданнях постійних комісій обласної ради.

У разі призначення керівників підприємств, установ і закладів культури, 
науки, освіти, охорони здоров'я, спорту, сім'ї та молоді до вищезазначеного 
пакету документів може додаватись службова записка заступника голови 
обласної ради по виконавчому апарату -  начальника відділу з питань 
гуманітарної та соціально-культурної сфери.
2.3. За 2 місяці до закінчення строку дії строкового трудового договору 
(контракту), а також у разі звільнення в міжсесійний період керівника 
навчального закладу, підприємства або закладу охорони здоров'я, відділ 
комунального господарства та комунальної власності виконавчого апарату 
обласної ради інформує про це відповідне галузеве управління 
облдержадміністрації. Строк для надання подання або пропозицій щодо 
кандидата на посаду керівника становить 15 робочих днів.

У разі ненадходження у визначений строк подання або пропозицій 
галузевого управління облдержадміністрації щодо кандидатури на посаду 
керівника підприємства, установи або закладу, про це робиться позначка у 
службовій записці фахівця відділу комунального господарства та комунальної 
власності виконавчого апарату обласної ради про повноту та відповідність 
документів.

3. Процедура призначення на посаду керівника підприємства, установи 
або закладу, що належить до спільної власності територіальних громад 
сіл, селищ, міст Дніпропетровської області
3.1. Призначення на заміщення вакантної посади керівника підприємства, 
установи або закладу, що належить до спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської області відбувається виключно за 
конкурсом.
3.2. Відбір кандидата за конкурсом проводиться конкурсною комісією (далі ~ 
Комісія), склад якої затверджується розпорядженням голови обласної ради. 
Склад конкурсної комісії формується з урахувань профілю діяльності 
підприємства, установи, закладу та з можливим включенням депутатів 
обласної ради.
3.3. Оголошення про проведення конкурсу публікується відділом комуналь
ного господарства та комунальної власності виконавчого апарату обласної 
ради у друкованих засобах масової інформації обласного рівня, на офіційному 
веб-порталі Дніпропетровської обласної ради і за місцем розташування 
підприємства, установи або закладу, що належать до спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської області не пізніше 
ніж за місяць до дня проведення конкурсу. Одночасно інформація про умови, 
дату і місце проведення конкурсу доводиться до відома працівників 
підприємства, де оголошується конкурс.



3.4. Для участі у конкурсі кандидат на посаду керівника підприємства подає 
документи, визначені пунктом 2.1. цього Положення.
3.5. При проведенні конкурсу співбесіда з кожним претендентом- ведеться 
особисто.
3.6. На підставі вивчення наданих документів, співбесід з претендентами, 
комісія приймає рішення про визначення переможця конкурсу шляхом 
відкритого голосування стосовно кожного учасника конкурсу. Рішення 
вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість від загального 
складу комісії.
3.7. У разі, коли два або більше учасника конкурсу, які претендують на одну 
й ту ж посаду, отримали рівну кількість голосів, вирішальним вважається 
голос голови комісії.
3.8. У разі коли за підсумками голосування жоден з учасників конкурсу не 
набрав необхідну кількість голосів, проводиться повторна конкурсна 
процедура з можливою участю претендентів, які все брали участь у конкурсі, 
а також тих, хто додатково надав документи згідно з умовами цього 
Положення.
3.9. При проведенні конкурсу враховуються особливості, встановлені чинним 
законодавством, для окремих категорій керівників підприємств, установ або 
закладів.
ЗЛО. Рішення конкурсної комісії про визначення переможця конкурсу 
подається до відділу комунального господарства та комунальної власності 
виконавчого апарату обласної ради та додається до пакету документів щодо 
кандидатури на посаду керівника.
3.11. Проект рішення про призначення керівника підприємства, установи або 
закладу, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, 
міст Дніпропетровської області, разом з пакетом документів, передбачених в 
пункті 2.2. цього Положення, попередньо розглядається відповідними 
постійними комісіями обласної ради, в тому числі, постійної комісією 
обласної ради з питань регламенту, депутатської етики, діяльності рад та 
розвитку місцевого самоврядування. Довідки та витяги з протоколів засідання 
постійних комісій обласної роди додаються до проекту рішення обласної ради.
3.12. Рішенням обласної ради про призначення керівника підприємства, 
установи, закладу, що належать до спільної власності територіальних громад 
сіл, селищ, міст Дніпропетровської області, встановлюється строк дії трудових 
відносин з керівником.
Коли керівники підприємств, установ або закладів призначаються вперше, 
може встановлюватись випробувальний термін, який не ' повинен 
перевищувати 3 (трьох) місяців.



3.13. Контроль за виконанням рішень обласної рали щодо призначення 
керівників підприємств, установ і закладів покладається на заступників голови 
обласної ради за профілем.

4. Порядок укладання строкового трудового договору (контракту) з 
керівником підприємства або закладу, що належать до спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської області.
4.1. Рішення обласної ради про призначення на посаду керівника підприємства 
або закладу, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст Дніпропетровської області, є підставою для укладання строкового 
трудового договору (контракту) з керівником.
Контракти укладаються з керівниками у випадках передбачених чинним 
законодавством України.
4.2. Відповідно до статті 24 КЗпПУ строковий трудовий договір (контракт) 
укладається в письмовій формі і підписується особою, уповноваженою 
Дніпропетровською обласною радою, і працівником, який призначається на 
посаду керівника підприємства, установи, закладу.
У строковому трудовому договорі (контракті) визначається строк' його дії, 
дата, з якої починаються трудові відносини та дата їх закінчення, права, 
обов’язки і відповідальність сторін (у тому числі матеріальна), умови 
матеріального забезпечення і організація праці керівника, умови розірвання 
строкового трудового договору (контракту), в тому числі -  достроково.
4.3. Строковий трудовий договір (контракт) укладається за типовою формою 
(додаток 1,2) затвердженою на сесії обласної ради.
Строковий трудовий договір (контракт) оформлюється у двох примірниках, 
які мають однакову юридичну силу і зберігаються у кожної зі сторін.
Примірник обласної ради, разом з документами передбаченими пунктом 2.1. 
цього Положення, зберігаються у відділі комунального господарства та 
комунальної власності виконавчого апарату обласної ради або іншому органі, 
уповноваженому Дніпропетровською обласною радою, в особовій справі 
керівника.
4.4. Додатком до контракту можуть бути показники фінансово- господарської 
діяльності підприємства, які повинні бути реалізовані впродовж терміну дії 
контракту і є основним критерієм оцінки діяльності керівника.
4.5. Внесення змін та доповнень (окрім продовження строку дії трудового 
договору (контракту)) до чинного строкового трудового договору (контракту) 
оформлюється додатковою угодою за згодою сторін.
4.6. У стоковому трудовому договорі (контракті) можуть бути передбачені 
додаткові, крім встановлених законодавством, пільги, гарантії та компенсації.



4.7. Зволікання без поважних причин призначеним керівником з укладанням 
строкового трудового договору (контракту) або ухилення від цього протягом 
місяця з дня прийняття рішення обласною радою, є підставою для розгляду 
обласною радою питання про скасування рішення щодо призначення 
керівника.
Про невиконання рішення обласної ради стосовно призначення керівника, в 
частині укладання строкового трудового договору (контракту), відділом 
комунального господарства та комунальної власності виконавчого апарату 
обласної ради або іншим органом, уповноваженим Дніпропетровською 
обласною радою, складається відповідна службова записка.
4.8. Закінчення строку дії строкового трудового договору (контракту) є 
безумовною та остаточною підставою для звільнення, керівника підприємства, 
закладу, установи.

5. Порядок звільнення та усунення від виконання обов'язків керівника 
підприємства, установи або закладу, що належать до спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської області
5.1. Розгляд питання щодо розірвання, в тому числі -  достроково, строкового 
трудового договору (контракту) та звільнення керівника підприємства, 
установи або закладу, що належать до спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської області проводиться у разі:
5.1.1 Отримання заяви про звільнення, написаної власноруч керівником 
підприємства, установи або закладу, що належать до спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської області.
У заяві обов'язково повинна зазначатися причина звільнення (розірвання 
строкового трудового договору або контракту).
При звільненні у зв'язку з погіршенням стану здоров'я, до заяви додається 
довідка МСЕК.
Заява вважається прийнятою, починаючи з дати надходження її до 
Дніпропетровської обласної ради та присвоєння заяві вхідного номеру, про що 
на ній робиться відповідний напис.
5.1.2. Наявності підстав, передбачених статтями 40, 41 КЗпПУ.
5.1.3. Наявності підстав, передбачених контрактом.
5.1.4. Отримання рішення профспілкового комітету підприємства, установи, 
закладу з вимогою про звільнення керівника підприємства на підставі ст. 45 
КЗпПУ за порушення умов колективного договору.
До вимоги повинні додаватися документи з доказами про порушення 
законодавства України про працю та невиконання особисто керівником 
підприємства зобов'язань за колективним договором, на підставі яких



потрібно розірвати строковий трудовий договір (контракт) та звільнити його з 
посади.
До вимоги в обов'язковому порядку додаються протоколи засідань проф
спілкового комітету підприємства та зборів колективу, на яких розглядалися 
питання невиконання керівником колективного договору, порушення ним 
законодавства про працю та прийнято рішення про розірвання строкового 
трудового договору (контракту) з керівником підприємства, установи, закладу 
на підставі статті 45 КЗпПУ.
5.1.5. Закінчення терміну дії укладеного з керівником строкового трудового 
договору (контракту).
Відділ комунального господарства та комунальної власності виконавчого 
апарату обласної ради або інший орган, уповноважений Дніпропетровською 
обласною радою, за місяць до закінчення терміну дії укладеного з керівником 
підприємства, закладу, установи строкового трудового договору (контракту) 
та у разі неприйняття рішення про його переукладання, повинен направити 
керівникові письмове повідомлення про припинення трудових відносин.
5.2. Рішення про припинення трудових відносин з керівником приймається 
обласною радою на підставі пропозицій, які надаються постійними комісіями 
обласної ради, відділом комунального господарства та комунальної власності 
виконавчого апарату обласної ради, а щодо підприємств, установ та закладів 
культури, науки, освіти, охорони здоров'я, спорту, сім'ї та молоді -  відділом з 
питань соціально-культурної сфери виконавчого апарату обласної ради, з 
урахуванням подань галузевих управлінь облдержадміністрації, крім 
випадків, передбачених пунктом 1.3. цього Положення.
5.3. У разі появи на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або 
токсичного сп'ягніння, відмови або ухилення від обов'язкових медичних 
оглядів, навчання, інструктажу і перевірки знань з охорони праці, та 
протипожежної охорони, в інших випадках, передбачених законодавством, 
керівника підприємства, установи, закладу може бути відсторонено від 
виконання обов'язків. Про відсторонення керівника від роботи видається 
розпорядження голови обласної ради.
5.4. Записи в трудову книжку керівника підприємства, установи, закладу, 
здійснюються на підставі рішень обласної ради, розпоряджень голови 
обласної ради особою, відповідальною за кадровий облік на підприємстві, в 
установі, закладі, або іншою посадовою особою, уповноваженою головою 
обласної ради.

Голова обласної ради
м. Дніпропетровськ

Г. ПРИГУНОВ



Порядок проведення конкурсу на зайняття посади керівників 
підприємств, установ та закладів, що належать до спільної власності 
територіальних громад, сіл, селищ, міст Дніпропетровської області

Загальні питання

1. Цей Порядок визначає процедуру проведення конкурсу на зайняття 
вакантної посади директора комунального закладу/ директора комунального 
підприємства (далі - конкурс), метою якого є добір осіб, здатних професійно 
виконувати посадові обов’язки.

2. Проведення конкурсу здійснюється відповідно до визначених в 
установленому законом порядку вимог до професійної компетентності 
кандидата на вакантну посаду на основі оцінювання його особистих 
досягнень, знань, умінь і навичок, моральних і ділових якостей для належного 
виконання посадових обов’язків.

3. Конкурс проводиться з дотриманням принципів: 
забезпечення рівного доступу;
політичної неупередженості;
законності;
довіри суспільства;
недискримінації;
прозорості;
доброчесності;
надійності та відповідності методів тестування; 
узгодженості застосування методів тестування; 
ефективного і справедливого процесу відбору.
4. Дотримання принципу недискримінації під час проведення конкурсу не 

виключає обов’язку застосування в ході його проведення розумного 
пристосування для особи, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі та має 
інвалідність, а також можливості застосування позитивних дій відповідно до 
Закону України “Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні”.

Умови проведення конкурсу

5. Конкурс проводиться поетапно:

1) прийняття рішення про оголошення конкурсу;

2) оприлюднення рішення про оголошення конкурсу;

3) приймання документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі;

4) попередній розгляд поданих документів на відповідність встановленим 
законом вимогам;

5) проведення співбесіди та визначення її результатів;



6) проведення підрахунку результатів конкурсу та визначення переможця 
конкурсу;

7) оприлюднення результатів конкурсу.

6. Особи, які подали необхідні документи для участі у конкурсі, є 
кандидатами на зайняття посади директора комунального закладу/ директора 
комунального підприємства (далі - кандидати).

7. Документи, надіслані поштою або подані особисто в останній день 
приймання документів після закінчення робочого часу, не розглядаються.

Вимоги щодо оприлюднення інформації про вакантну посаду 
державної служби та оголошення про проведення конкурсу

8. Оголошення про проведення конкурсу на вакантну посаду державної 
служби оприлюднюється на офіційному веб-порталі Дніпропетровської 
обласної ради

З метою широкого поширення інформації про вакансію така інформація 
може бути додатково оприлюднена на інших веб-сайтах або в засобах масової 
інформації.

Склад, порядок формування і роботи та повноваження
конкурсної комісії

9. Конкурс на зайняття вакантної посади директора комунального закладу/ 
директора комунального підприємства проводить Конкурсна комісія (далі - 
Комісія), що утворюється у складі голови і членів комісії.

10. Конкурсна комісія утворюється у складі шости осіб.

11. До складу Коміссї входять: представники Дніпропетровської обласної 
державної адміністрації(не менше третини від складу Комісії), представники 
Дніпропетровської Обласної Ради(не менше третини від складу' Комісії), 
представники громадських об’єднань, що діють відповідно до Закону України 
“Про громадські об’єднання” (не менше третини від складу Комісії).

Делегування представників Дніпропетровської обласної державної 
адміністрації та половини від складу представників громадських об’єднань до 
складу Комісії затверджується розпорядженням голови Дніпропетровської 
обласної державної адміністрації.

Делегування представників Дніпропетровської Обласної Ради та половини 
від складу представників громад ськиї об’єднань до складу Комісії 
затверджується на засідані профільної постійної депутатської комісії, в 
залежності від підпорядковуванності комунального закладу/комунального 
підприємства.



12. Персональний склад Комісії затверджується окремим наказом Голови 
обласної ради.

До роботи конкурсної комісії можуть залучатися експерти у відповідній 
сфері, а також представник виборного органу первинної профспілкової 
організації за її наявності, з правом дорадчого голосу.

13. Засідання конкурсної комісії є правоможним, якщо на ньому присутні 
не менш як дві третини її членів.

14. На першому засіданні Комісії обирається Голова та Секретар зі складу 
Комісії.

Секретар веде протокол засідання конкурсної комісії, оформляє відомості 
результатів конкурсу тощо.

Прийняття та розгляд документів для участі в конкурсі

15. Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, подає (особисто 
або поштою) конкурсній комісії такі документи:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів 
до зайняття посади директора комунального закладу/ директора комунального 
підприємства (за формою згідно з Додатком 1), до якої додається резюме у 
довільній формі;

3) копію (копії) документа (документів) про освіту;

4) декларацію особи про майно, доходи, витрати і зобов'язання 
фінансового характеру, що містить усю інформацію зазначену у ст. 46 ЗУ “Про 
запобігання корупції”

16. Служба управління персоналом комунального закладу/ комунального 
підприємства, в якому оголошено конкурс, проводить перевірку документів, 
поданих кандидатами, на відповідність встановленим законом вимогам у 
триденний строк з дня їх надходження та повідомляє кандидату про 
результати такої перевірки у той самий строк.

Служба управління персоналом комунального закладу/комунального 
підприємства, в якому оголошено конкурс, надсилає декларації про майно, 
доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру усіх кандидатів до 
відділу інформаційної політики Дніпропетровської обласної ради.

Декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового 
характеру кандидатів оприлюднюються протягом двох днів від дня 
надходження їх до відділу інформаційної політики Дніпропетровської 
обласної ради, але не пізніше десяти днів до початку конкурсу, у відповідному 
розділі на офіційному веб-порталі Дніпропетровської обласної, ради, з 
урахуванням вимог Закону України “Про захист персональних данних”.



Кандидати, документи яких не відповідають встановленим вимогам, до 
конкурсу не допускаються, про що їм повідомляє служба управління 
персоналом відповідного комунального закладу/комунального підприємства.

Проведення оцінювання кандидатів на зайняття вакантних посад
державної служби

17. Для забезпечення максимальної прозорості проведення конкурсу на 
зайняття посад директора комунального закладу/ директора комунального 
підприємства проводитися відеофіксація. Додатково дозволяється вести 
відеофіксацію та/або відеотрансляцію кожному з присутніх при проведенні 
конкурсу.

18. Про фіксацію засідань конкурсної комісії за допомогою технічних 
засобів голова конкурсної комісії оголошує на початку засідання.

19. Відеозаписи засідань є невід’ємною частиною протоколів засідань.

20. Співбесіда проводиться з метою оцінки відповідності досвіду, 
досягнень, компетенції, особистих якостей вимогам до професійної 
компетентності кандидата та до відповідних посадових обов’язків.

21. Перелік вимог, відповідно до яких повинно бути проведено співбесіду, 
визначається конкурсною комісією згідно з умовами проведення конкурсу.

Співбесіду проводить конкурсна комісія.

У разі потреби можуть бути присутні залучені експерти.

22. Для оцінювання кожної окремої вимоги до професійної компетентності 
на співбесіді використовується така система:

2 бали виставляється кандидатам, які відповідають вимозі;

1 бал виставляється кандидатам, які не повною мірою відповідають вимозі;

0 балів виставляється кандидатам, які не відповідають вимозі.

Визначення результатів співбесіди здійснюється кожним членом комісії 
індивідуально та фіксується у відомості про результати співбесіди за формою 
згідно з Додатком 2.

23. Визначення остаточних результатів конкурсу здійснюється у балах як 
середнє арифметичне значення індивідуальних оцінок.

24. Служба управління персоналом комунального закладу/комунального 
підприємства, в якому проводиться конкурс, надсилають кожному кандидату, 
який не пройшов етап конкурсу, письмове повідомлення.



Складення рейтингового списку кандидатів на зайняття 
вакантних посад директора комунального закладу/ директора

комунального підприємства

25. Підсумковий рейтинг кандидатів визначається шляхом проставлених 
членами конкурсної комісії у зведеній відомості середніх оцінок за кожну 
окрему вимогу до професійної компетентності.

Сума таких оцінок є підсумковим рейтингом кандидата, що заповнюється 
за формою згідно з Додатком 3, за допомогою якого визначається переможець 
конкурсу.

26. Якщо два і більше кандидатів мають однаковий загальний рейтинг, за 
рішенням голови Комісії переможець конкурсу визначається шляхом 
відкритого голосування членів Комісії.

27. Кандидат може ознайомитись із своїми результатами оцінювання за 
письмовим зверненням до Комісії.

Оприлюднення результатів конкурсу

28. Результати конкурсу, включно з додатками 2, оприлюднюються 
протягом трьох днів з дати підписання протоколу засідання Комісії на 
офіційному веб-порталі Дніпропетровської обласної ради.

29. Результати конкурсу оприлюднюються не пізніше ніж протягом 45 
календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення такого 
конкурсу.

30. Витяг з протоколу засідання Комісії є складовою особової справи 
директора комунального закладу/ директора комунального підприємства, 
якого призначено на посаду за результатами конкурсу.

31. Рішення Комісії стосовно переможця конкурсу на посади директора 
комунального закладу/ директора комунального підприємства скасовується у 
разі:

1) встановлення факту порушення умов конкурсу під час його проведення, 
яке могло вплинути на його результати;

2) коли за результатами конкурсу не визначено кандидата на зайняття 
вакантної посади;

3) незгоди переможця конкурсу з рішенням про встановлення 
випробування під час призначення на посаду директора комунального 
закладу/ директора комунального підприємства;

Голова обласної ради
м. Дніпропетровськ

Г. ПРИГУНОВ



Додаток 1
до Порядку

Конкурсній комісії

(найменування)

(прізвище, ім’я та по батькові
кандидата в Р. в.)
який (яка) проживає за адресою:

номер телефону 

ЗАЯВА

Прошу допустити мене до участі в конкурсі на зайняття посади

з метою________________________________________________________
(зазначення основних мотивів щодо зайняття посади)

Додаток: резюме в довільній формі.

а 20___р. ________
підпис



Додаток 2 
До Порядку

ВІДОМІСТЬ 
про результати співбесіди

(готується кожним членом Комісії окремо)

Прізвище, ім’я та по Вимоги Бали
батькові кандидата

Кандидат № 1 Вимога
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Додаток 1
до рішення 
Дніпропетровської обласної 
ради від __.2017 № __

ПОЛОЖЕННЯ
про застосування системи електронних закупівель РгоХогго 

товарів, робіт і послуг у Дніпропетровській обласній раді

1. Загальні положення

1.1. Положення про застосування системи електронних закупівель 
товарів, робіт і послуг у Дніпропетровській обласній раді (далі -  Положення) 
розроблено з урахуванням Закону України "Про місцеве самоврядування в 
Україні", Закону України «Про публічні закупівлі» , Порядку “Про затвердження 
функціонування електронної системи закупівель та проведення авторизації 
електронних майданчиків ” >Гй 166 від 24.02.2016 (Далі - Порядок) та Регламенту 
переддоговірного моніторингу.

1.2. Положення встановлює рекомендаційний порядок придбання 
товарів, робіт і послуг у Дніпропетровській обласній раді, комунальних закладах 
дніпропетровської обласної ради, комунальних підприємствах дніпропетровської 
обласної ради, з використанням електронних майданчиків у рамках 
впровадження системи електронних закупівель (Рго2огго).

1.3. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:
електронний майданчик -  апаратно-програмний комплекс (програмне

забезпечення), що функціонує в мережі Інтернет, який є частиною системи 
електронних закупівель і забезпечує закупівельникам безоплатну реєстрацію та 
користування . сервісами системи електронних закупівель з автоматичним 
обміном інформацією щодо процесу закупівлі товарів на електронних 
майданчиках;

електронний реверсивний аукціон -  процес пониження ціпи пропозицій 
учасників, починаючи з найвищої до найнижчої, що проводиться в три раунди. 
Під час електронного реверсивного аукціону кожному учаснику забезпечується 
доступ до інформації стосовно цін, запропонованих учасниками, та їх 
місцезнаходження;

замовник -  Дніпропетровська обласна рада, її органи, створені відповідно 
до чинного законодавства і рішень обласної ради, а також юридичні особи



(підприємства, установи, організації) та їх об’єднання, які забезпечують потреби 
територіальної громади Дніпропетровської області, за наявності однієї з таких 
ознак:

юридична особа є розпорядником, одержувачем бюджетних коштів;
органи місцевого самоврядування або інші замовники володіють більшістю 

голосів у вищому органі управління юридичної особи;
у статутному капіталі юридичної особи комунальна частка акцій (часток, 

паїв) перевищує 50 відсотків.;
користувач системи -  будь-яка фізична або юридична особа, яка 

зареєструвалась у системі електронних закупівель;
система електронних закупівель (далі -  система) -  програмний комплекс, 

розроблений та призначений для автоматизації відбору постачальників товарів, 
визначених замовником шляхом проведення електронного реверсивного 
аукціону. Система складається з бази даних, модуля електронного реверсивного 
аукціону та електронних майданчиків, через які здійснюється доступ до системи. 
Система повинна бути загальнодоступною і гарантувати недискримінацію та 
рівний доступ до інформації всім користувачам;

закупівлі - процес здійснення закупівель товарів, робіт і послуг на 
електронних майданчиках, торги та інші форми закупівель (конкурентний діалог, 
інші форми передбачені законодавством та рішеннями Дніпропетровської 
обласної ради;

оперативна закупівля - закупівля товарів і послуг без застосування 
системи електронних закупівель, шляхом прямого укладення договорів із 
постачальниками товарів та надавачами послуг за найнижчими пропонованими 
цінами;

учасник -  фізичні та юридичні особи, що є користувачами системи, які 
подали в електронному вигляді пропозицію для участі в закупівлях, оголошених 
замовниками.

кваліфікаційні документи -  статутні, фінансові, інші документи і довідки, 
які визначені Замовником в документації про проведення закупівлі та надаються 
учасником протягом 1 робочого дня з початку етапу кваліфікації;

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі "Про публічні 
закупівлі" та Порядку.

2. Сфера застосування Положення

2.1. Це Положення застосовується Дніпропетровською обласною радою 
для закупівлі товарів, робіт і послуг, які здійснюються за кошти обласного



бюджету, коштів комунальних підприємств та закладів, підпорядкованих 
Дніпропетровській обласній раді за умови, що вартість таких товарів, робіт і 
послуг становить не менше, ніж три тисячі гривень та не перевищує межі, 
встановлені ч.І ст.2 Закону України «Про публічні закупівлі»,

2.2. Дія цього Положення не поширюється:
•  на випадки передбачені частиною 3 та частиною 5 статті 2 Закону України 

«Про публічні закупівлі»
• на оперативні закупівлі Дніпропетровської обласної ради та її виконавчих 

органів товарів, робіт та послуг, що проводяться з метою уникнення 
можливих негативних наслідків від неотримання певиих товарів і послуг у 
стислі терміни (1-2 дні), та за умови отримання письмового дозволу від 
голови або заступника голови обласної ради. В цьому випадку в системі 
оприлюднюється звіт про укладений договір, сканована копія підписаного 
договору, обґрунтування оперативності закупівлі.

•  аварійні закупівлі, вартість яких не перевищує 10 000 гривень, якщо буде 
обгрунтування їх як таких. В цьому випадку в системі оприлюднюється 
звіт про укладений договір та сканована копія підписаного договору, 
обгрунтування аварійності закупівлі.

•  послуга розрахунково-касового обслуговування при здійсненні 
банківських операцій

• банківські послуги
• адміністративні послуги (послуги, які визначені як такі відповідно до 

Закону України «Про адміністративні послуги», зокрема публічні, 
державні та муніципальні послуги, що надаються органами виконавчої 
влади, виконавчими органами місцевого самоврядування та іншими 
уповноваженими суб’єктами, і надання яких пов’язане з реалізацією 
владних повноважень)

•  товари, роботи і послуги, на які встановлено фіксовані та регульовані ціни, 
відповідно до Закону України «Про ціни і ціноутворення».

•  послуги та роботи вартість яких затверджена Рішеннями обласної ради 
(вартість послуг з утримання будинків, споруд та прибудинкових 
територій, вартість вивозу та утилізації сміття, тощо)

• послуги природних монополістів, які визначені як такі відповідно до 
Закону України «Про природні монополії».В цьому випадку в системі 
оприлюднюється звіт про укладений договір та сканована копія 
підписаного договору.

•  товари, роботи і послуги, закупівля яких здійснюється за кошти

кредиторів, позик, наданих міжнародними фінансовими організаціями, та



нерезидентами України, - у випадку, коли порядок використання таких 

коштів регламентується умовами відповідної кредитної угоди або договору 

надання позики;

послуги по супроводу та обслуговуванню програмного забезпечення, які 

надаються його власниками. В цьому випадку в системі оприлюднюється 

звіт про укладений договір та сканована копія підписаного договору*; 

товари, роботи і послуги що закуповуються на виконання Закону України 

«Про державну таємницю».

на закупівлі, пов’язані з організацією відряджень працівників, 

оформлених у встановленому законодавством порядку, а саме: 

придбання квитків, палива, послуг з бронювання та проживання в 

готелях (інших видів житла), на суму не більше 10 000 грн. В цьому 

випадку в системі оприлюднюється звіт про укладений договір та 

сканована копія підписаного договору.

міжнародні відрядження голови обласної ради, заступників голови

обласної . рад--------------------------------------------------------------------------------и

голови, керівники виконавчого апарату обласної ради з обов’язковим 

оприлюдненням документів щодо відрядження. В цьому випадку в системі 

оприлюднюється звіт про укладений договір та сканована копія 

підписаного договору;

закупівлі, які здійснюються на виконання контрактів з енергосервісу та/або 

енергоаудиту. В цьому випадку в системі оприлюднюється звіт про 

укладений договір та сканована копія підписаного договору 

закупівлі, які здійснюються щодо укладання договорів оренди приміщень 

для виконання статутних завдань комунальними підприємствами та 

комунальними закладами, виконавчими органами Дніпропетровської 

обласної ради;

юридичні, аудиторські, бухгалтерські послуги, які здійснюються на 

умовах аутсорсингу.В цьому випадку в системі оприлюднюється звіт про 

укладений договір та сканована копія підписаного договору.



Передбачене цим розділом оприлюднення звітів про укладені договори та 

розміщення сканованих копій підписаних договорів, підтверджуючих документів, 

здійснюється не пізніше І робочого дня з дати закупівлі.

3. Реєстрація в системі електронних закупівель

3.1. Дніпропетровська обласна рада та її установи, комунальні 
підприємства і комунальні заклади Дніпропетровської обласної ради 
реєструються в системі електронних закупівель (РгоЕогго) відповідно до 
регламенту роботи електронного майданчика. Дії щодо реєстрації та роботи в 
системі електронних закупівель вчиняють уповноважена(і) посадова© особа(и) 
Дніпропетровської обласної ради та її установ, комунальних підприємств і 
комунальних закладів.

4, Порядок здійснення закупівель

4.1. Дніпропетровська обласна рада та її установи, комунальні 
підприємства і комунальні заклади, з метою придбання товарів, робіт і послуг 
оприлюднюють в системі оголошення про проведення закупівель.

4.2. В оголошенні про проведення закупівель обов’язково зазначається:
- найменування замовника, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження;
- розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість 

товару чи послуги, згідно плану закупівель;
- найменування предмета закупівлі та код відповідно до класифікатора;
- місце поставки товарів чи надання послуг, робіт;
- строк та графік поставки товарів чи надання послуг, робіт;
- кількісні та якісні технічні вимоги до предмета закупівлі та спосіб їх 

підтвердження;
- вимоги до кваліфікації учасників та спосіб їх підтвердження;
- дата і час закінчення подання запитів на уточнення та/або запитань щодо 

закупівель;
- дата, час початку подання пропозицій;
- дата, час закінчення подання пропозицій;
- умови проведення електронного реверсивного аукціону (крок аукціону 

(розмір мінімального кроку пониження ціни) повинен становити 0,5 - 3% 
очікуваної вартості закупівлі);



- інша інформація, яку замовник вважає за необхідне оприлюднити.
4.3. При визначенні предмету закупівлі замовник зобов’язаний 

користуватися Національним класифікатором ДК 021:2015 “Єдиний 
закупівельний словник” (ЄЗС) затвердженого Наказом Міністерства 
економічного розвитку і торгівлі України від 23.12.2015 № 1749 та Порядком 
визначення предмета закупівлі.

4.4. Вимоги до предмета закупівлі та/або кваліфікаційні вимоги до 
учасників процедури закупівлі зі способами їх підтвердження зазначаються 
замовником в окремому документі, який одночасно публікується з оголошенням 
про проведення закупівель (документація закупівель). Вказані вимоги не повніші 
мати дискримінаційний характер та сприяти зниженню конкуренції. У разі, якщо 
технічні вимоги обґрунтовано містять посилання на конкретні торговельну марку 
чи фірму, джерело походження товару або виробника, замовник зазначає "або 
еквівалент”. Замовник не вимагає документального підтвердження інформації, 
що міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним.

4.5. Одночасно з розміщенням оголошення про проведення закупівель 
замовник повинен оприлюднити в системі документацію закупівель (за 
наявності), обов’язково проект типового договору про придбання товару, робіт 
чи послуг.

4.6. Замовник визначає строк початку періоду уточнень, що повинен 
становити не менше З робочих днів і не більше 7 робочих днів з моменту 
оприлюднення оголошення про проведення закупівель.

4.6.1. У разі, якщо протягом періоду уточнень замовник отримує 
запитання, уточнення від користувачів системи щодо технічних вимог до товару, 
роботи чи послуги та/або вимог до кваліфікації учасників, замовник повинен 
надати через систему відповідь упродовж трьох робочих днів з моменту їх 
розміщення в системі, але не пізніше закінчення періоду уточнень. У разі 
неможливості надати відповідь у встановлені строки, замовник може 
продовжувати період уточнень.

4.6.2. У разі необхідності замовник може внести відповідні зміни до 
технічних вимог до товару, роботи чи послуги та/або вимог до кваліфікації 
учасників та оприлюднити їх у системі.

4.7. Замовник визначає строк закінчення подання пропозицій, що 
повинен становити не менше ніж 3 робочих дні та не більше ніж 7 робочих днів
з моменту початку подання пропозицій.

4.8. Ранжуваикя всіх поданих пропозицій здійснюється системою 
автоматично за ціною, формуючи рейтинги позицій учасників. Ця інформація



автоматично оприлюднюються системою одразу після завершення електронного 
реверсивного аукціону.

4.9. Учасник, який подав пропозицію з найнижчою ціною, повинен 
протягом 1 наступного робочого дня після аукціону викласти у систему 
кваліфікаційні документи згідно з вимогами Замовника, Замовник не може 
відхилити пропозицію з формулюванням, шо в системі завантажені не всі 
кваліфікаційні документи, раніше ніж через 1 робочий день з часу закінчення 
аукціону. В разі відхилення пропозиції з найнижчого ціною, наступний учасник з 
найнижчою пропозицією, повинен протягом 1 робочого дня з часу 
дискваліфікації попереднього учасника з найнижчою ціною, викласти у системи 
кваліфікаційні документи згідно з вимогами замовника. Замовник не може 
відхилити пропозицію з формулюванням, що завантажені не всі документи в 
системі, раніше ніж через 1 робочий день з часу завантаження в систему 
дискваліфікації попередньої пропозиції (аналогічний при наступних 
дискваліфікаціях, учасник повинен протягом 1 робочого дня, викласти у системи 
кваліфікаційні документи згідно з вимогами замовника з часу дискваліфікації 
попереднього учасника)

Виключними підставами дискваліфікації є :
•  пропозиція учасника, який запропонував найменшу ціну, не відповідає 

умовам закупівлі;
• учасник, який запропонував найменшу ціну, відмовився від підписання 

договору;
• учасник, який запропонував найменшу ціну, протягом 2 робочих днів з 

дати закінчення процедури закупівлі не вийшов на зв’язок із замовником, 
Замовник у строк, що становить не більше ніж 5 робочих днів з дня

закінчення електронного реверсивного аукціону, аналізує визначену системою 
пропозицію з найнижчою ціною на предмет відповідності учасника, що її подав, 
вимогам до кваліфікації учасників, а запропонованого товару, роботи, послуги -  
зазначеним технічним вимогам до закупівлі в оголошенні та/або документації 
закупівель.

4.10. У разі відповідності пропозиції учасника вимогам замовника, які 
зазначені в оголошенні про проведення закупівель та/або документації 
закупівель, такий учасник визнається переможцем закупівель. Пропозиції інших 
учасників у такому випадку не розглядаються.

4.11. У разі, якщо пропозиція учасника не відповідає технічним вимогам 
до предмету закупівлі та/або вимогам до кваліфікації учасників, Замовник 
відхиляє пропозицію. Підстави відхилення оприлюднюються в системі впродовж
1 робочого дня з дня прийняття такого рішення.



4.12. У разі відхилення пропозиції учасника, який запропонував 
найнижчу ціну, у такому ж порядку розглядається наступна пропозиція з 
найнижчого ціною, визначена системою.

4.13. Якщо після відхилення не залишиться жодних пропозицій, закупівля 
визнається такою, що не відбулась.

4.14. Документи, що підтверджують відповідність вимогам до 
кваліфікації учасників та/або відповідність предмета закупівлі технічним 
вимоі'ам, надаються замовнику переможцем у разі, якщо така вимога була 
визначена в оголошенні про проведення закупівель.

4.15. Інформація про визначення переможця обов’язково 
оприлюднюється замовником у системі в день прийняття ніш рішення про 
визначення переможця.

4.16. Договір про закупівлю за результатами застосування системи 
електронних закупівель укладається між замовником і переможцем не раніше 
ніж через З робочих дні та не пізніше ніж 10 робочих днів з моменту 
оприлюднення інформації про визначення переможця з урахуванням положень 
розділу 5 цього Положення.

4.17. Після укладення договору про закупівлю замовник зобов’язаний 
його оприлюднити в системі протягом 3 робочих днів з моменту його укладання.

4.18. У випадку неукдадення договору з вини переможця протягом 
строку, визначеного в пункті 4.16, замовник проводить розгляд пропозиції 
наступного учасника, якого визначила система з тих, що залишилися, та діє в 
порядку, передбаченому пунктами 4.9 ~ 4.17 цього Положення.

4.19. Якщо замовник за власним рішенням припиняє закупівлю і призначає 
їй статус "скасована”, то зобов'язаний оприлюднювати підстави свого рішення в 
системі протягом 1 робочого дня з дня прийняття такого рішення.

4.20. Замовник зобов’язаний завершити закупівлю шляхом підписання 
договору або відмінити(пршначає їй статус "скасована") її протягом ЗО днів після 
закінчення строку подання пропозицій.

5. Порядок оскарження результатів закупівель

5.1. Оскарження результатів закупівлі здійснюється відповідно до 
законодавства України.

5.2. Комісія обласної ради з питань соціально-економічного розвитку 
області, бюджету і фінансів (далі - комісія) здійснює функцію органу 
оскарження.



5.3. Комісія здійснює контрольні функції за застосуванням системи 
електронних закупівель шляхом заслуховування звітів замовників про стан 
застосування системи електронних закупівель та розгляду скарг учасників.

5.4. Розгляд скарг учасників, фізичних та юридичних осіб, громадських 
формувань, департаменту економічного розвитку здійснюється комісією за 
умови, якщо бюджет оголошеної закупівлі для товарів та послуг перевищує 
50000 (п’ятдесят тисяч грн).

5.5. Скарга повинна містити таку інформацію:
- найменування замовника, рішення, дії або бездіяльність, якого є предметом 

скарга;

- універсальний номер повідомлення про проведення закупівлі;

- обґрунтування про допущенні замовником порушення ;

- найменування скаржника, адреса електронної пошти, контактний телефон.

5.6. Скарга повинна бути подана не пізніше 25 днів з моменту допущення 

порушення зі сторони замовника, У випадку подання скарги з пропуском строку, 

комісія приймає рішення про залишення скарги без розгляду, про що вносяться 

відомості у протокол засідання комісії. Комісія має право одним рішенням 

залишати скарги без розгляду з однієї підстави.

5.7. Розгляд скарг здійснюється відкрито. У випадку обґрунтованої 

необхідності закритого розгляду скарги, комісія, до початку розгляду скарги 

приймає відповідне рішення з занесенням його до протоколу засідання, Комісія 

самостійно визначає порядок визначення доповідача та організацію розгляду 

скарг. Строк розгляду скарг не повинен перевищувати 20 днів. У виключних 

випадках, комісія має право продовжити строк розгляд скарги на 10 днів.

5.8. При розгляді скарги комісія має право отримувати пояснення 

замовника, Учасника та інших осіб, визначених комісією. Відповідні особи 

зобов'язані надати пояснення та у випадках, визначених комісією, бути 

присутніми під час розгляду скарги. Невиконання учасником вимог комісії є 

підставою для залишення скарги без розгляду. У випадку невиконання вимог 

комісії посадовими особами замовника, а також виконавчого апарату 

Дніпропетровської обласної ради, то комісія направляє повідомлення голові або 

заступнику для вжиття заходів. Якщо посадові особи замовника, посадові особи



виконавчих органів обласної ради без поважних причин систематично (два рази і 

більше) не виконують вимоги комісії, то голова на підставі подання комісії 

повинен у 30-денний строк призначити службове розслідування.

5.9. За результатами розгляду скарги комісією приймається рішення. 

Рішення приймається простою більшістю голосів. Комісія за результатами 

розгляду скарги має право прийняти одне з таких рішень:

задовольнити скаргу та встановити порушення;
відмовити у задоволенні скарги;

- залишити скаргу без розгляду.
5.10. Рішення по суті скарги викладається в окремому документі, що 

підписується головою комісії або головуючим та повинно містити вступну, 
мотивувальну та резолютивну частину.

5.11. Рішення про задоволення скарги та встановлення порушення зі 
сторони Замовника має рекомендаційний характер. Замовиш повинен 
враховувати рекомендації, надані комісією. У випадку системних порушень зі 
сторони замовника, які встановлені двома або більше рішеннями комісії, то 
голова комісії направляє подання голові обласної ради про проведення 
службового розслідування відносно посадової особи замовника. Голова обласної 
ради на підставі подання комісії повинен у 30-денний строк призначити службове 
розслідування.

б. Прикінцеві положення,

6.1. Це Положення набирає чинності з моменту його затвердження на 
засіданні сесії Дніпропетровської обласної ради.

6.2. Вирішення питань, що не врегульовані цим Положенням, 
відбувається в порядку, визначеному чинним законодавством України.


