ПРОТОКОЛ №24
засідання постійної комісії з питань планування, бюджету, фінансів та децентралізації
06 вересня 2021 року
Місце проведення: зелена зала.
Всього: 6 членів комісії.
Присутні: Я. Каюк, Василишин, Л. Головко, В. Пекарський, А. Ярова.
Відсутні: Б. Лукашук.
Запрошені: С.Ямчук –начальник фінансового управління

13.00

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1.
Про розгляд звернення фінансового управління щодо внесення змін до бюджету
Хмельницької міської територіальної громади на поточний рік.
1.СЛУХАЛ:
Я. Каюка голову комісії
ВИСТУПИЛИ:
С.Ямчук
–
начальник
фінансового
управління

На розгляд комісії надійшло звернення фінансового управління щодо
внесення змін до бюджету Хмельницької міської територіальної громади на
поточний рік, пропоную надати слово начальнику фінансового управління
С.Ямчуку, немає заперечень? (Немає).
У відповідності до пунктів 15 та 20 рішення 2-ї сесії Хмельницької міської
ради від 23.12.2020 року № 14 «Про бюджет Хмельницької міської
територіальної громади на 2021 рік», згідно розпорядження Кабінету
Міністрів України від 01.09.2021 року № 1023-р, розпоряджень обласної
державної адміністрації від 26.08.2021 року № 676/2021-р та № 677/2021-р,
від 30.08.2021 року № 685/2021-р, звернень Департаменту освіти та науки
Хмельницької міської ради від 13.08.2021 року № 01-22/1786, від 28.08.2021
року № 01-22/1888, від 01.09.2021 року № 01-22/1913, звернення управління
транспорту та зв’язку Хмельницької міської ради від 19.08.2021 року № 0109-442, звернення управління житлової політики і майна Хмельницької
міської ради від 19.08.2021 року № 428/03-15, звернення управління
комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради від 19.08.2021 року
№ 461, звернення управління екології Хмельницької міської ради від
01.09.2021 року № 01-14-0813, звернення виконавчого комітету
Хмельницької міської ради від 25.08.2021 року № Л-35-51-21, з метою
ефективного використання бюджетних коштів, просимо розглянути та
погодити внесення змін до бюджету громади на поточний рік, а саме:
1. Збільшити доходи загального фонду бюджету громади на суму
19 825 237,53 гривень, а саме:

41033800

41050400

Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам
на
створення
навчальнопрактичних центрів сучасної професійної
(професійно-технічної) освіти
Субвенція з місцевого бюджету на виплату
грошової компенсації за належні для
отримання жилі приміщення для сімей осіб,
визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10
Закону України «Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту», для осіб з
інвалідністю I - II групи, яка настала
внаслідок поранення, контузії, каліцтва або
захворювання,
одержаних
під
час

2 520 000,00

11 298 891,53

безпосередньої участі в антитерористичній
операції,
забезпеченні
її
проведення,
здійсненні
заходів
із
забезпечення
національної безпеки і оборони, відсічі і
стримування збройної агресії Російської
Федерації у Донецькій та Луганській
областях, забезпеченні їх здійснення,
визначених пунктами 11 - 14 частини другої
статті 7 Закону України «Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту», та які потребують поліпшення
житлових умов за рахунок відповідної
субвенції з державного бюджету
Субвенція з місцевого бюджету на проєктні,
будівельно-ремонтні роботи, придбання
житла та приміщень для розвитку сімейних
та інших форм виховання, наближених до
41050900 сімейних, підтримку малих групових 3 577 034,00
будинків та забезпечення житлом дітейсиріт, дітей, позбавлених батьківського
піклування, осіб з їх числа, за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету
Субвенція з місцевого бюджету на виплату
грошової компенсації за належні для
отримання жилі приміщення для сімей осіб,
визначених у абзаці чотирнадцятому пункту
1 статті 10 Закону України «Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту», для осіб з інвалідністю І – ІІ групи,
які стали особами з інвалідністю внаслідок
41054200 поранень, каліцтва, контузії чи інших 2 429 312,00
ушкоджень здоров’я, одержаних під час
участі у Революції Гідності, визначених
пунктом 10 частини другої статті 7 Закону
України «Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту», та які
потребують поліпшення житлових умов, за
рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету
2. Збільшити видатки спеціального фонду бюджету громади на суму
19 271 337,53 гривень, а саме:

КПКВК
МБ
0611222
КЕКВ
3110

Головному розпоряднику бюджетних коштів
–
Департаменту
освіти
та
науки
Хмельницької міської ради, з них на:
Виконання
заходів
щодо
створення
навчально-практичних центрів сучасної
професійної (професійно-технічної) освіти за
рахунок субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам
Головному розпоряднику бюджетних коштів
– Управлінню праці та соціального захисту
населення Хмельницької міської ради, з них
на:

1 966 100,00

1 966 100,00

17 305 237,53

КПКВК
МБ
0813221
КЕКВ
3240

КПКВК
МБ
0813224
КЕКВ
3240

КПКВК
МБ
0816083
КЕКВ
3240

Грошова компенсація за належні для
отримання жилі приміщення для сімей осіб,
визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10
Закону України «Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту», для осіб з
інвалідністю I-II групи, яка настала
внаслідок поранення, контузії, каліцтва або
захворювання,
одержаних
під
час
безпосередньої участі в антитерористичній
операції,
забезпеченні
її
проведення,
здійсненні
заходів
із
забезпечення
національної безпеки і оборони, відсічі і
стримування збройної агресії Російської
Федерації у Донецькій та Луганській
областях, забезпеченні їх здійснення,
визначених пунктами 11-14 частини другої
статті 7 Закону України «Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту», та які потребують поліпшення
житлових умов
Грошову компенсацію за належні для
отримання жилі приміщення для сімей осіб,
визначених у абзаці чотирнадцятому пункту
1 статті 10 Закону України «Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи,
які стали особами з інвалідністю внаслідок
поранень, каліцтва, контузії чи інших
ушкоджень здоров’я, одержаних під час
участі у Революції Гідності, визначених
пунктом 10 частини другої статті 7 Закону
України «Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту», та які
потребують поліпшення житлових умов
Проектні,
будівельно-ремонтні
роботи,
придбання житла та приміщень для розвитку
сімейних та інших форм виховання,
наближених до сімейних, та забезпечення
житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування, осіб з їх числа

11 298 891,53

2 429 312,00

3 577 034,00

3. Збільшити видатки загального фонду бюджету громади на суму
553 900,00 гривень, а саме:
Головному розпоряднику бюджетних коштів
–
Департаменту
освіти
та
науки
553 900,00
Хмельницької міської ради, з них на:
КПКВК Виконання
заходів
щодо
створення
МБ
навчально-практичних центрів сучасної
0611222 професійної (професійно-технічної) освіти за
553 900,00
КЕКВ
рахунок субвенції з державного бюджету
2210
місцевим бюджетам
4. По головному розпоряднику бюджетних коштів – Департаменту

освіти та науки Хмельницької міської ради здійснити перерозподіл
призначень:
4.1 загального фонду:
- за КПКВК МБ 0611010, у зв’язку із підвищенням вартості
природного газу, за рахунок зменшення економії призначень по КЕКВ 2273
в сумі 82 300,00 грн, передбачених на оплату електроенергії, збільшити
призначення на аналогічну суму по КЕКВ 2274 для ЗДО № 2 «Соколятко» на
закупівлю природного газу;
- за КПКВК МБ 0611021, у зв’язку із виробничою необхідністю, за
рахунок зменшення економії призначень СЗОШ № 19 І-ІІІ ступенів імені
академіка Михайла Павловського по КЕКВ 2240 в сумі 29 060,64 грн,
передбачених на поточний ремонт системи електропостачання, збільшити
призначення на аналогічну суму по КЕКВ 2240 для проведення поточного
ремонту приміщення закладу (заміна козирка над приямками біля їдальні
школи);
4.2 спеціального фонду:
- за КПКВК МБ 0611021, враховуючи локальний експертний
висновок по проєктній документації, здійснити перерозподіл шляхом
зменшення призначень по КЕКВ 3142 в сумі 500 000,00 грн, передбачених на
реконструкцію існуючого приміщення Хмельницького НВК № 4 по вул.
Перемоги, 9 під спортивну залу для початкових класів та шкільний буфет (в
тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації), та
збільшення призначень на відповідну суму по КЕКВ 3132 на капітальний
ремонт існуючого приміщення Хмельницького НВК № 4 по вул. Перемоги, 9
під спортивну залу для початкових класів та шкільний буфет (в тому числі
виготовлення проєктно-кошторисної документації);
5. По головному розпоряднику бюджетних коштів – управлінню
транспорту та зв’язку Хмельницької міської ради, у зв’язку із необхідністю
формування постанов про накладення адміністративного стягнення,
здійснити перерозподіл призначень загального фонду за КПКВК МБ 1910160
по КЕКВ 2240 шляхом зменшення економії призначень в сумі 40 000,00 грн,
яка утворилась в результаті проведення тендерних закупівель послуг із
заправки та відновлення картриджів, створення та розміщення рекламної та
інформаційної продукції, програмного забезпечення для організації та
контролю паркування транспортних засобів, а також перегляду необхідності
закупівлі послуг з обстеження місць де планується відкриття нових або
перегляд діючих маршрутів, збільшити призначення на відповідну суму по
КЕКВ 2240 для оплати послуг з надання доступу до інформаційної системи
Центральної обробки даних;
6. По головному розпоряднику бюджетних коштів – управлінню
житлової політики Хмельницької міської ради, у зв’язку із виробничою
необхідністю, здійснити перерозподіл призначень загального фонду за
КПКВК МБ 1210160:
- по КЕКВ 2210: за рахунок зменшення призначень в сумі 10 878,00
грн, передбачених на придбання паливно-мастильних матеріалів, збільшити
призначення на відповідну суму для придбання канцелярських товарів;
- по КЕКВ 2240: за рахунок зменшення призначень в сумі 10 050,00
грн, передбачених на оплату послуг страхування службового автомобіля та
оплату стаціонарного телефонного зв’язку, збільшити призначення на
відповідну суму для оплати послуг з публікації оголошень в засобах масової
інформації, які пов’язані із специфікою діяльності відділу оренди та
приватизації майна;
7. По головному розпоряднику бюджетних коштів – управлінню
комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, у зв’язку із

виробничою необхідністю, здійснити перерозподіл призначень загального
фонду за КПКВК МБ 1410160 по КЕКВ 2240 шляхом зменшення економії
призначень в сумі 9 000,00 грн, передбачених на оплату послуг з заправки та
відновлення картриджів, збільшити призначення на відповідну суму для
оплати послуг стаціонарного телефонного зв’язку;
8. По головному розпоряднику бюджетних коштів – управлінню
екології та контролю за благоустроєм Хмельницької міської ради, у зв’язку
із необхідністю оплати відрядження працівника до м. Запоріжжя відповідно
до розпорядження міського голови від 19.08.2021 року № 238-в, здійснити
перерозподіл призначень загального фонду за КПКВК МБ 2810160 шляхом
зменшення призначень по КЕКВ 2800 в сумі 1 000,00 грн передбачених на
оплату судових зборів та збільшення на відповідну суму призначень по
КЕКВ 2250;
9. По головному розпоряднику бюджетних коштів – виконавчому
комітету Хмельницької міської ради, з метою забезпечення належних умов
роботи структурних підрозділів виконавчого комітету, підготовки
автомобілів до зимового періоду, здійснити перерозподіл економії
призначень загального фонду за КПКВК МБ 0210150 по КЕКВ 2240 в сумі
115 478,20 грн, отриманої за результатами проведених відкритих торгів за
предметами закупівель «Охоронні послуги», «Послуги по впровадженню
інформаційної системи «Контакт-Центр» та «Послуги по впровадженню
інформаційної системи «Чат-бот»», збільшивши призначення:
- по КЕКВ 2210 на суму 97 750,00 грн на придбання: шин для
автомобілів – 49 900,00 грн; дисків для автомобіля – 4 000,00 грн; стелажів
архівних – 35 000,00 грн; лічильників електроенергії – 5 400,00 грн;
автоматів електричних – 1 500,00 грн; щитків електричних – 1 400,00 грн;
щиту накладного для трифазного лічильника – 550,00 грн;
- по КЕКВ 2240 на суму 17 728,20 грн на оплату: послуг з
прибирання – 9 278,20 грн; поточного ремонту: пластикових вікон – 3 000,00
грн, стендів – 2 450,00 грн, воріт – 3 000,00 гривень.
В обговоренні взяли участь: Я.Каюк, О.Василишин, Л.Головко, В.Пекарський, А.Ярова.
Я. Каюк –
Які будуть запитання? (Немає). Поставив на голосування пропозицію
голова комісії
підтримати звернення фінансового управління та погодити внесення змін до
бюджету міської територіальної громади на поточний рік.
ГОЛОСУВАЛИ: За – 5, Проти – 0, Утрим. – 0, Не голос. – 0. ПРИЙНЯТО.
ВИРІШИЛИ:

Погодити внесення змін до бюджету громади на поточний рік, а саме:
1. Збільшити доходи загального фонду бюджету громади на суму
19 825 237,53 гривень, а саме:

41033800

41050400

Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам
на
створення
навчальнопрактичних центрів сучасної професійної
(професійно-технічної) освіти
Субвенція з місцевого бюджету на виплату
грошової компенсації за належні для
отримання жилі приміщення для сімей осіб,
визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10
Закону України «Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту», для осіб з
інвалідністю I - II групи, яка настала
внаслідок поранення, контузії, каліцтва або

2 520 000,00

11 298 891,53

захворювання,
одержаних
під
час
безпосередньої участі в антитерористичній
операції,
забезпеченні
її
проведення,
здійсненні
заходів
із
забезпечення
національної безпеки і оборони, відсічі і
стримування збройної агресії Російської
Федерації у Донецькій та Луганській
областях, забезпеченні їх здійснення,
визначених пунктами 11 - 14 частини другої
статті 7 Закону України «Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту», та які потребують поліпшення
житлових умов за рахунок відповідної
субвенції з державного бюджету
Субвенція з місцевого бюджету на проєктні,
будівельно-ремонтні роботи, придбання
житла та приміщень для розвитку сімейних
та інших форм виховання, наближених до
41050900 сімейних, підтримку малих групових 3 577 034,00
будинків та забезпечення житлом дітейсиріт, дітей, позбавлених батьківського
піклування, осіб з їх числа, за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету
Субвенція з місцевого бюджету на виплату
грошової компенсації за належні для
отримання жилі приміщення для сімей осіб,
визначених у абзаці чотирнадцятому пункту
1 статті 10 Закону України «Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту», для осіб з інвалідністю І – ІІ групи,
які стали особами з інвалідністю внаслідок
41054200 поранень, каліцтва, контузії чи інших 2 429 312,00
ушкоджень здоров’я, одержаних під час
участі у Революції Гідності, визначених
пунктом 10 частини другої статті 7 Закону
України «Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту», та які
потребують поліпшення житлових умов, за
рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету
2. Збільшити видатки спеціального фонду бюджету громади на
суму 19 271 337,53 гривень, а саме:

КПКВК
МБ
0611222
КЕКВ
3110

Головному розпоряднику бюджетних коштів
–
Департаменту
освіти
та
науки
Хмельницької міської ради, з них на:
Виконання
заходів
щодо
створення
навчально-практичних центрів сучасної
професійної (професійно-технічної) освіти за
рахунок субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам
Головному розпоряднику бюджетних коштів
– Управлінню праці та соціального захисту
населення Хмельницької міської ради, з них
на:

1 966 100,00

1 966 100,00

17 305 237,53

КПКВК
МБ
0813221
КЕКВ
3240

КПКВК
МБ
0813224
КЕКВ
3240

КПКВК
МБ
0816083
КЕКВ
3240

Грошова компенсація за належні для
отримання жилі приміщення для сімей осіб,
визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10
Закону України «Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту», для осіб з
інвалідністю I-II групи, яка настала
внаслідок поранення, контузії, каліцтва або
захворювання,
одержаних
під
час
безпосередньої участі в антитерористичній
операції,
забезпеченні
її
проведення,
здійсненні
заходів
із
забезпечення
національної безпеки і оборони, відсічі і
стримування збройної агресії Російської
Федерації у Донецькій та Луганській
областях, забезпеченні їх здійснення,
визначених пунктами 11-14 частини другої
статті 7 Закону України «Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту», та які потребують поліпшення
житлових умов
Грошову компенсацію за належні для
отримання жилі приміщення для сімей осіб,
визначених у абзаці чотирнадцятому пункту
1 статті 10 Закону України «Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи,
які стали особами з інвалідністю внаслідок
поранень, каліцтва, контузії чи інших
ушкоджень здоров’я, одержаних під час
участі у Революції Гідності, визначених
пунктом 10 частини другої статті 7 Закону
України «Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту», та які
потребують поліпшення житлових умов
Проектні,
будівельно-ремонтні
роботи,
придбання житла та приміщень для розвитку
сімейних та інших форм виховання,
наближених до сімейних, та забезпечення
житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування, осіб з їх числа

11 298 891,53

2 429 312,00

3 577 034,00

3. Збільшити видатки загального фонду бюджету громади на суму
553 900,00 гривень, а саме:
Головному розпоряднику бюджетних коштів
–
Департаменту
освіти
та
науки
553 900,00
Хмельницької міської ради, з них на:
КПКВК Виконання
заходів
щодо
створення
МБ
навчально-практичних центрів сучасної
0611222 професійної (професійно-технічної) освіти за
553 900,00
КЕКВ
рахунок субвенції з державного бюджету
2210
місцевим бюджетам
4. По головному розпоряднику бюджетних коштів – Департаменту

освіти та науки Хмельницької міської ради здійснити перерозподіл
призначень:
4.1 загального фонду:
- за КПКВК МБ 0611010, у зв’язку із підвищенням вартості
природного газу, за рахунок зменшення економії призначень по КЕКВ 2273
в сумі 82 300,00 грн, передбачених на оплату електроенергії, збільшити
призначення на аналогічну суму по КЕКВ 2274 для ЗДО № 2 «Соколятко» на
закупівлю природного газу;
- за КПКВК МБ 0611021, у зв’язку із виробничою необхідністю, за
рахунок зменшення економії призначень СЗОШ № 19 І-ІІІ ступенів імені
академіка Михайла Павловського по КЕКВ 2240 в сумі 29 060,64 грн,
передбачених на поточний ремонт системи електропостачання, збільшити
призначення на аналогічну суму по КЕКВ 2240 для проведення поточного
ремонту приміщення закладу (заміна козирка над приямками біля їдальні
школи);
4.2 спеціального фонду:
- за КПКВК МБ 0611021, враховуючи локальний експертний
висновок по проєктній документації, здійснити перерозподіл шляхом
зменшення призначень по КЕКВ 3142 в сумі 500 000,00 грн, передбачених на
реконструкцію існуючого приміщення Хмельницького НВК № 4 по вул.
Перемоги, 9 під спортивну залу для початкових класів та шкільний буфет (в
тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації), та
збільшення призначень на відповідну суму по КЕКВ 3132 на капітальний
ремонт існуючого приміщення Хмельницького НВК № 4 по вул. Перемоги, 9
під спортивну залу для початкових класів та шкільний буфет (в тому числі
виготовлення проєктно-кошторисної документації);
5. По головному розпоряднику бюджетних коштів – управлінню транспорту
та зв’язку Хмельницької міської ради, у зв’язку із необхідністю формування
постанов про накладення адміністративного стягнення, здійснити
перерозподіл призначень загального фонду за КПКВК МБ 1910160 по КЕКВ
2240 шляхом зменшення економії призначень в сумі 40 000,00 грн, яка
утворилась в результаті проведення тендерних закупівель послуг із заправки
та відновлення картриджів, створення та розміщення рекламної та
інформаційної продукції, програмного забезпечення для організації та
контролю паркування транспортних засобів, а також перегляду необхідності
закупівлі послуг з обстеження місць де планується відкриття нових або
перегляд діючих маршрутів, збільшити призначення на відповідну суму по
КЕКВ 2240 для оплати послуг з надання доступу до інформаційної системи
Центральної обробки даних;
6. По головному розпоряднику бюджетних коштів – управлінню житлової
політики Хмельницької міської ради, у зв’язку із виробничою необхідністю,
здійснити
перерозподіл
призначень
загального
фонду
за
КПКВК МБ 1210160:
по КЕКВ 2210: за рахунок зменшення призначень в сумі 10 878,00
грн, передбачених на придбання паливно-мастильних матеріалів, збільшити
призначення на відповідну суму для придбання канцелярських товарів;
- по КЕКВ 2240: за рахунок зменшення призначень в сумі 10 050,00
грн, передбачених на оплату послуг страхування службового автомобіля та
оплату стаціонарного телефонного зв’язку, збільшити призначення на
відповідну суму для оплати послуг з публікації оголошень в засобах масової
інформації, які пов’язані із специфікою діяльності відділу оренди та
приватизації майна;
7. По головному розпоряднику бюджетних коштів – управлінню
комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, у зв’язку із

виробничою необхідністю, здійснити перерозподіл призначень загального
фонду за КПКВК МБ 1410160 по КЕКВ 2240 шляхом зменшення економії
призначень в сумі 9 000,00 грн, передбачених на оплату послуг з заправки та
відновлення картриджів, збільшити призначення на відповідну суму для
оплати послуг стаціонарного телефонного зв’язку;
8. По головному розпоряднику бюджетних коштів – управлінню екології та
контролю за благоустроєм Хмельницької міської ради, у зв’язку із
необхідністю оплати відрядження працівника до м. Запоріжжя відповідно до
розпорядження міського голови від 19.08.2021 року № 238-в, здійснити
перерозподіл призначень загального фонду за КПКВК МБ 2810160 шляхом
зменшення призначень по КЕКВ 2800 в сумі 1 000,00 грн передбачених на
оплату судових зборів та збільшення на відповідну суму призначень по
КЕКВ 2250;
9. По головному розпоряднику бюджетних коштів – виконавчому комітету
Хмельницької міської ради, з метою забезпечення належних умов роботи
структурних підрозділів виконавчого комітету, підготовки автомобілів до
зимового періоду, здійснити перерозподіл економії призначень загального
фонду за КПКВК МБ 0210150 по КЕКВ 2240 в сумі 115 478,20 грн,
отриманої за результатами проведених відкритих торгів за предметами
закупівель «Охоронні послуги», «Послуги по впровадженню інформаційної
системи «Контакт-Центр» та «Послуги по впровадженню інформаційної
системи «Чат-бот»», збільшивши призначення:
- по КЕКВ 2210 на суму 97 750,00 грн на придбання: шин для
автомобілів – 49 900,00 грн; дисків для автомобіля – 4 000,00 грн; стелажів
архівних – 35 000,00 грн; лічильників електроенергії – 5 400,00 грн;
автоматів електричних – 1 500,00 грн; щитків електричних – 1 400,00 грн;
щиту накладного для трифазного лічильника – 550,00 грн;
- по КЕКВ 2240 на суму 17 728,20 грн на оплату: послуг з
прибирання – 9 278,20 грн; поточного ремонту: пластикових вікон – 3 000,00
грн, стендів – 2 450,00 грн, воріт – 3 000,00 гривень.
Голова комісії

Я.КАЮК

Секретар комісії

О.ВАСИЛИШИН

