
 

 

 

ВЕЛИКОДИМЕРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Про внесення змін до Програми «Відшкодування  

витрат на утримання тимчасово вільних об’єктів  

комунальної власності Великодимерської  

територіальної громади» 
 

З метою забезпечення відшкодування витрат балансоутримувачам майна 

комунальної власності на утримання об’єктів комунальної власності 

Великодимерської територіальної громади, які не використовуються 

балансоутримувачами та тимчасово не перебувають в оренді, керуючись 

пунктом 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійних 

депутатських комісій з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-

економічного розвитку, промисловості, підприємництва, інвестицій та 

зовнішньоекономічних зв’язків; з питань комунальної власності, 

інфраструктури, транспорту, житлово-комунального господарства, архітектури, 

містобудування та благоустрою, Великодимерська селищна рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Внести зміни до розділу ІІІ Програми «Відшкодування витрат на 

утримання тимчасово вільних об’єктів комунальної власності 

Великодимерської територіальної громади», затвердженої рішенням селищної 

ради від 04 лютого 2021 року № 162 VIII-VIII, а саме: збільшити обсяги 

фінансування програми на 2021 рік на суму 200,0 тис.грн, викласти в формі, 

згідно з додатком. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

депутатську комісію Великодимерської селищної ради VIII скликання з питань 

планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, 

промисловості, підприємництва, інвестицій та зовнішньоекономічних зв’язків. 

 

Селищний голова     Анатолій БОЧКАРЬОВ 
смт Велика Димерка 

від 09 вересня 2021 року 

№ 528 ХVІI-VIIІ  



 

Додаток 

рішення селищної ради  

від 09 вересня 2021 року № 528 XVII-VIII 

 
ІІІ. Фінансування заходів Програми 

 

Фінансування Програми здійснюється в межах кошторису.  

 

Рік затверджене  

фінансування, грн. 

зміни до 

фінансування 

вересень 2021 

усього 

2021 100 000,00 +200,0 +300,0 

2022 0,00   

2023 0,00   

2024 0,00   

2025 0,00   

 

 

 

 

Секретар ради                       Антоніна СИДОРЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснювальна записка до проекту рішення 

«Провнесення змін до   Програми відшкодування витрат на утримання 

тимчасово вільних об’єктів комунальної власності Великодимерської 

територіальної громади» 

 

З метою  забезпечення відшкодування витрат балансоутримувачам майна 

комунальної власності на утримання об’єктів комунальної власності 

Великодимерської територіальної громади, які не використовуються 

балансоутримувачами та тимчасово не перебувають в оренді, керуючись 

пунктом 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань планування 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості, 

підприємництва, інвестицій та зовнішньоекономічних зв’язків, було вирішено 

подати до розгляду чергової сесії  проект даного рішення. 

 

 

В.о. начальника відділу 

капітального будівництва, 

житлово-комунального 

господарства, комунальної 

власності 

та розвитку інфраструктури                                      К. СУВОРІНА-ПОТЄХІНА 

 


