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ПРЕАМБУЛА 

Підстава для проведення аудиту: стаття 98 Конституції України, 
статті 4, 7 і 15 Закону України від 02.07.2015 № 576 "Про Рахункову палату", 
План роботи Рахункової палати на 2019 рік. 

Мета аудиту: встановлення фактичного стану справ щодо правильності 
визначення та розподілу, своєчасності і повноти перерахування, законності та 
ефективності використання коштів субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад. 

Предмет аудиту: кошти субвенції за КПКВК 2761130 "Субвенція з 
державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури 
об’єднаних територіальних громад" (далі − субвенція) за 2017−2018 роки та планові 
показники на 2019 рік; нормативно-правові, розпорядчі акти та інші документи, які 
регламентують порядок планування, розподілу та використання коштів на 
відповідну мету, виконання повноважень органами місцевого самоврядування 
об’єднаних територіальних громад; бюджетна, статистична та фінансова звітність, 
інформація про стан надання та використання відповідних коштів. 

Масштаб аудиту: аналіз правильності визначення та розподілу, 
своєчасності і повноти перерахування та освоєння коштів субвенції – 
3400,0 млн грн, у тому числі з проведенням перевірки законності та 
ефективності використання в регіонах 333,1 млн гривень. 

Об’єкти аудиту:  
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України (далі – Мінрегіон); по Волинській області: 
Любешівська селищна об’єднана територіальна громада; по Дніпропетровській 
області: виконавчі комітети Раївської сільської ради Синельниківського району, 
Новоолександрівської сільської ради Дніпровського району, Криничанської 
селищної ради; по Донецькій області: Лиманська міська об’єднана територіальна 
громада, КП "Управління капітального будівництва Дружківської міської ради"; 
по Житомирській області: Баранівська міська рада, відділ освіти та відділ 
культури, сім’ї, молоді та спорту Баранівської міської ради, Брусилівська селищна 
рада, Олевська міська рада, відділ освіти Олевської міської ради, виконавчий 
комітет Хорошівської селищної ради, Хорошівський навчально-виховний 
комплекс "Дошкільний навчальний заклад − загальноосвітній навчальний заклад 
І−ІІІ ступенів" № 1, Хорошівський центр розвитку дитини "Веселка"; 
по Львівській області: Мостиська міська об’єднана територіальна громада, 
Жовтанецька сільська об’єднана територіальна громада; по Одеській області: 
Куяльницька та Шабівська сільські об’єднані територіальні громади, Вилківська 
та Балтська міські об’єднані територіальні громади; по Полтавській області: 
виконавчі комітети Засульської сільської ради Засульської об’єднаної 
територіальної громади, Мачухівської сільської ради Мачухівської об’єднаної 
територіальної громади, гуманітарний відділ виконавчого комітету Мачухівської 
сільської ради Мачухівської об’єднаної територіальної громади; по Рівненській 
області: Миляцька сільська об’єднана територіальна громада; по Сумській 
області: Миколаївська сільська рада Миколаївської об’єднаної територіальної 
громади, Краснопільська селищна рада Краснопільської об’єднаної територіальної 
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громади, відділ освіти Краснопільської селищної ради; по Тернопільській області: 
Золотниківська сільська об’єднана територіальна громада; по Харківській області: 
Зачепилівська селищна рада Зачепилівської об’єднаної територіальної громади, 
Оскільська сільська рада Оскільської об’єднаної територіальної громади; 
по Херсонській області: Каланчацька та Чаплинська селищні об’єднані 
територіальні громади; по Чернігівській області: Сновська міська рада, управління 
освіти, сім’ї, молоді та спорту Сновської міської ради, Коропська селищна рада, 
відділ освіти Коропської селищної ради. 

Направлення запитів до Міністерства охорони здоров’я України, 
Міністерства освіти і науки України, Міністерства соціальної політики України, 
Міністерства фінансів України, Національної поліції України, Служби безпеки 
України, Національної академії державного управління при Президентові 
України, Національного агентства України з питань державної служби, 
Державної казначейської служби України, 24 обласних державних 
адміністрацій, директора Програми "Децентралізація приносить кращі 
результати та ефективність" (DOBRE), директора Програми "U-LEAD з 
Європою" від GIZ, директора Швейцарсько-українського проєкту "Підтримка 
децентралізації в Україні" (DESRPO), Ради Реанімаційного пакета реформ, 
Асоціації об’єднаних територіальних громад, Української асоціації районних та 
обласних рад, Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад, Асоціації 
малих міст України. 

Критерії оцінки:  
ефективності використання коштів: 
законність – дотримання нормативно-правових актів при ухваленні 

управлінських рішень уповноваженими органами державної влади та органами 
місцевого самоврядування в процесі розподілу та використання коштів 
субвенції, 

продуктивність – співвідношення між результатами діяльності 
розпорядників коштів субвенції і використаними для досягнення таких 
результатів коштами державного бюджету, 

економність – досягнення розпорядниками коштів субвенції максимального 
результату при використанні визначеного бюджетом обсягу коштів,  

результативність – повнота досягнення запланованих результатів з 
формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад; поліпшення 
якості послуг, що надають бюджетні установи та комунальні заклади; 

законності ухвалення управлінських рішень – відповідність вимогам 
законодавства управлінських рішень, що ухвалювались уповноваженими 
органами в процесі планування, розподілу і використання бюджетних коштів на 
формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад.  

Методи проведення аудиту: аналіз нормативно-правових актів, що 
регулюють питання будівництва, реконструкції, капітального ремонту об'єктів 
інфраструктури, планування, розподілу та використання коштів на цю мету; 
перевірка й аналіз фінансових і статистичних документів об’єктів контролю та 
показників статистичної, бюджетної і фінансової звітності, що стосується 
предмета аудиту; аналіз результатів діяльності об'єктів аудиту; аналіз інформації, 
одержаної на запити; огляд придбаних товарно-матеріальних цінностей, об’єктів 
капітального ремонту, реконструкції та будівництва; обговорення тематики 
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аудиту з представниками програм "Децентралізація приносить кращі результати 
та ефективність" (DOBRE), "U-LEAD з Європою" від GIZ, Асоціації об’єднаних 
територіальних громад; опрацювання матеріалів засобів масової інформації.  

Початкові обмеження щодо проведення аудиту: часові –                               
2017−2018 роки (планові показники на 2019 рік); географічні: Волинська, 
Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Львівська, Одеська, Полтавська, 
Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Чернігівська 
області.  

ВСТУП 
З 2014 року в Україні розпочалося реформування місцевого 

самоврядування та територіальної організації влади на засадах децентралізації.  
Станом на липень 2019 року створено 924 об'єднані територіальні 

громади (далі – ОТГ), до складу яких увійшло 4330 територіальних громад. 
Кількість жителів в цих ОТГ становить 10,4 млн осіб. Відповідно до 
перспективних планів формування територій громад передбачається створення 
1356 ОТГ, які мають об'єднати 9702 місцевих рад та населення чисельністю 
32,8 млн осіб (83,8 відс. загальної чисельності населення України).1 

З метою фінансової підтримки добровільного об'єднання територіальних 
громад з 2016 року в державному бюджеті щорічно передбачається субвенція 
місцевим бюджетам на формування інфраструктури ОТГ. За 2016–2018 роки на 
місцях освоєно більше 4 млрд грн2 такої субвенції. 

У 2018 році отримали субвенцію на формування інфраструктури 
бюджети 665 ОТГ, з них 159 почали отримувати кошти з 2016 року, 207 – з 
2017 року та 299 – з 2018 року.  

Особливістю субвенції, що вивчається, є її наближеність до потреб ОТГ: 
перелік проєктів, які реалізуються за рахунок субвенції, формують 
безпосередньо виконавчі органи сільських, селищних, міських рад; 
бюджети ОТГ отримують ці кошти безпосередньо з державного бюджету. 

Результати попереднього аудиту використання коштів субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури ОТГ 
у 2016 році та протягом І кварталу 2017 року3, а також аналізу формування та 
використання міжбюджетних трансфертів з Державного бюджету України 
місцевим бюджетам у 2016–2017 роках4 засвідчили низку проблемних питань 
при визначенні підходів до об'єднання громад та виділення коштів на 
формування їх інфраструктури. 

Фактично протягом 2015–2017 років об’єднувалися насамперед ті 
громади, на території яких зареєстровані найбільші платники податку на 
доходи фізичних осіб. Це призвело до "точкового вимивання" потужної 
податкової бази з районних бюджетів до бюджетів ОТГ та негативно вплинуло 
на зацікавленість в об’єднанні інших громад району. 
                                                 

1 Результати моніторингу Мінрегіоном процесу децентралізації влади та 
реформування місцевого самоврядування станом на 10 липня 2019 року. Режим доступу: 
www.decentralization.gov.ua. 

2 2016 рік – 944,7 млн грн, 2017 рік – 1434,1 млн грн, 2018 рік – 1860,8 млн гривень. 
3 Звіт затверджений рішенням Рахункової палати від 27.06.2017 № 13-2. 
4 Звіт затверджений рішенням Рахункової палати від 24.04.2018 № 11-1. 
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Незважаючи на закріплення додаткових джерел доходів та надання з 
державного бюджету медичної, освітньої субвенцій та субвенцій на здійснення 
державних програм соціального захисту населення, переважна більшість ОТГ 
у 2015−2017 роках виконувала повноваження лише у сфері надання 
загальної середньої освіти. Повноваження з надання первинної медичної 
допомоги мешканцям громад у лікувальних закладах, нарахування і виплати 
державних допомог, пільг, субсидій за програмами державного соціального 
захисту населення через відсутність на території ОТГ необхідної мережі 
медичних закладів, органів соціального захисту, програмного забезпечення і 
кадрового потенціалу фактично більшістю місцевих рад ОТГ не 
виконувалися та були передані на районний рівень з відповідним фінансовим 
ресурсом. 

Типову інфраструктуру формування територій ОТГ з прив’язкою до 
виділення коштів субвенції на зазначені цілі законодавчо не визначено. 
Напрями використання коштів субвенції, затверджені Кабінетом Міністрів 
України, містили перелік заходів, однак не визначали пріоритетних галузей для 
спрямування коштів (з урахуванням наявності (відсутності) інфраструктури для 
виконання отриманих повноважень у сфері освіти, охорони здоров'я, 
соціального захисту населення). 

Окремі напрями використання субвенції визначено не досить чітко. 
Насамперед це стосується редакції напряму "здійснення інших заходів щодо 
об'єктів комунальної форми власності, які є важливими для посилення 
спроможності територіальної громади, забезпечення належного рівня безпеки та 
цивільного захисту": громади можуть реалізовувати проєкти з благоустрою 
парків, ставків, будівництва скейт-парків, поточного ремонту будівель рад тощо 
навіть за наявності проблемних питань з об’єктами інфраструктури у сфері освіти 
та охорони здоров'я.  

Це зумовило ризики несистемності реалізації проєктів, що обмежує 
можливості проведення галузевих реформ на рівні громад. Як наслідок, 
сукупний ефект від використання коштів субвенції суттєво знижується. Крім 
того, зазначене спричиняє розпорошення коштів субвенції на проєкти з меншим 
соціальним ефектом або реалізація яких безпосередньо не пов’язана з 
розвитком необхідної інфраструктури ОТГ. 

Зважаючи на значущість питань, пов’язаних із реформою територіальної 
організації влади, за якої б забезпечувалося життєве середовище для громадян, 
надання високоякісних та доступних публічних послуг, проведення аудиту за 
цією тематикою є актуальним. 

І. СТАН УРАХУВАННЯ ОСНОВНИХ ПРОПОЗИЦІЙ 
ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПОПЕРЕДНЬОГО КОНТРОЛЬНО-

АНАЛІТИЧНОГО ЗАХОДУ 
За результатами аудиту використання коштів субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних 
територіальних громад (затверджено рішенням Рахункової палати від 27.06.2017 
№ 13-2) Кабінетові Міністрів України, Мінрегіону надано низку пропозицій, які 



 7 

враховано частково, зокрема Мінрегіоном разом з обласними 
держадміністраціями за результатами аудиту проведено ряд семінарів. 

На сьогодні Мінрегіоном підготовлено проєкт Закону України 
"Про внесення змін до статті 10 Закону України від 05.02.2015 № 157 
"Про добровільне об’єднання територіальних громад" щодо фінансової 
підтримки державою добровільного об’єднання територіальних громад сіл, 
селищ, міст" (реєстраційний № 8213 від 30.03.2018, далі − проєкт № 8213), яким 
передбачено при визначенні загального обсягу субвенції на поточний і наступні 
роки враховувати, що середній обсяг субвенції із розрахунку на одного 
сільського жителя щороку зменшується на 20 відсотків. Також запропоновано 
встановити термін, упродовж якого держава здійснюватиме фінансову 
підтримку добровільного об’єднання територіальних громад шляхом надання 
ОТГ коштів у вигляді субвенції на формування відповідної інфраструктури, а 
саме протягом п’яти років, починаючи з року, наступного після об’єднання. 
Крім того, передбачено щорічне зменшення обсягу такої підтримки ОТГ, які 
отримували її у попередніх роках. 

Проєкт № 8213 06.02.2019 розглянуто на засіданні Комітету Верховної 
Ради України з питань державного будівництва, регіональної політики та 
місцевого самоврядування.  

Таким чином, пропозицію Рахункової палати щодо розробки методики та 
правил обрахунку обсягу субвенції на формування інфраструктури ОТГ 
враховано частково. 

Відповідно до постанови Верховної Ради України від 07.02.2019 № 2679 
проєкт № 8213 включено до розділу ІІ "Питання, які доручається підготувати і 
доопрацювати для розгляду на сесії" Порядку денного десятої сесії Верховної 
Ради України восьмого скликання. Разом з тим згідно з частиною першою 
статті 95 Регламенту Верховної Ради України, затвердженого Законом України 
від 10.02.2010 № 1861, законопроєкти, не прийняті Верховною Радою 
попереднього скликання в першому читанні за основу, вважаються знятими з 
розгляду і не розглядаються Верховною Радою нового скликання, тобто існує 
ризик неприйняття проекту № 8213. 

Пропозицію щодо ініціювання внесення змін до Бюджетного кодексу 
України (далі – Кодекс) в частині збереження на рахунках відповідних місцевих 
бюджетів на кінець бюджетного періоду залишків коштів субвенції на 
формування інфраструктури ОТГ і можливості їх використання в наступному 
бюджетному періоді з урахуванням їх цільового призначення, Кабінетом 
Міністрів України та Мінрегіоном не реалізовано. 

ІІ. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ СУБВЕНЦІЇ НА ФОРМУВАННЯ 

ІНФРАСТРУКТУРИ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД 

● Основні засади надання субвенції 
Концепцією реформування місцевого самоврядування та 

територіальної організації влади в Україні, затвердженою розпорядженням 
Кабінету Міністрів України від 01.04.2014 № 333-р (далі – Концепція № 333), 
передбачено надання державної підтримки об’єднаним громадам протягом 
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п'яти років після утворення для поліпшення інфраструктури надання послуг та 
транспортної доступності.  

У статті 10 Закону України від 05.02.2015 № 157 "Про добровільне 
об'єднання територіальних громад" (далі – Закон № 157) визначено, що 
держава здійснює фінансову підтримку добровільного об'єднання 
територіальних громад сіл, селищ, міст та приєднання до об'єднаних 
територіальних громад шляхом надання об'єднаній територіальній громаді 
коштів у вигляді субвенцій на формування відповідної інфраструктури 
згідно з планом соціально-економічного розвитку такої територіальної громади. 

При цьому Законом № 157 поняття "інфраструктура об’єднаної 
територіальної громади", характеристики та складові не визначено. 

У статті 1 Закону України від 17.02.2011 № 3038 "Про регулювання 
містобудівної діяльності" (далі – Закон № 3038) визначено суміжне поняття 
"інженерно-транспортна інфраструктура" – комплекс інженерних, 
транспортних споруд і комунікацій, яке застосовується і в інших законах, що 
регулюють відносини у сфері містобудівної діяльності. 

У Методичних рекомендаціях щодо формування і реалізації 
прогнозних та програмних документів соціально-економічного розвитку 
об’єднаної територіальної громади, затверджених наказом Мінрегіону 
від 30.03.2016 № 75 (далі – Методичні рекомендації № 75), під наявною 
інфраструктурою ОТГ розуміється транспортна, екологічна, енергетична, 
виробнича, соціальна інфраструктура тощо. У Концепції № 333 йде мова про 
забезпечення розвитку місцевої інфраструктури, зокрема доріг, мереж водо-, 
тепло-, газо-, електропостачання і водовідведення, інформаційних мереж, 
об’єктів соціального та культурного призначення.  

Таким чином, поняття "інфраструктура об’єднаної територіальної 
громади" є досить широким. Формування такої інфраструктури передбачає 
виконання комплексу завдань з метою створення якісного середовища для 
функціонування територій громад. 

Законом № 157 передбачено, що загальний обсяг субвенцій на 
формування відповідної інфраструктури ОТГ визначається законом про 
державний бюджет. Інший порядок встановлення обсягу цієї субвенції у 
Законі № 157 не передбачено. 

Згідно із Законом № 157 обсяг субвенції між бюджетами об'єднаних 
територіальних громад розподіляється пропорційно до площі об'єднаної 
територіальної громади та кількості сільського населення у такій 
територіальній громаді з рівною вагою обох цих факторів. 

Законом про держбюджет на 2017 рік визначено обсяг субвенції на 
формування інфраструктури ОТГ у розмірі 1,5 млрд грн, на 2018 рік – 
1,9 млрд грн, на 2019 рік – 2,1 млрд гривень. 

Розподіли коштів субвенції між бюджетами ОТГ затверджені постановою 
Кабінету Міністрів України від 07.06.2017 № 410, розпорядженнями Кабінету 
Міністрів України від 04.04.2018 № 201-р та від 24.04.2019 № 280-р. 

● Порядок та умови надання субвенції  
Постановою Кабінету Міністрів України від 16.03.2016 № 200 

затверджено Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету 
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місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних 
територіальних громад (далі – Порядок та умови № 200), розробником якого 
та ініціатором внесення до нього змін є Мінрегіон. 

Порядком та умовами № 2005 головним розпорядником субвенції 
визначено Мінрегіон. Розпорядники субвенції за місцевими бюджетами 
визначаються рішенням відповідної місцевої ради про такий бюджет згідно із 
законодавством. 

У пункті 4 Порядку та умов № 200 визначено дванадцять напрямів 
спрямування субвенції6 (наведено в Додатку 1 до Звіту). При цьому зміст 
напряму використання субвенції "здійснення інших заходів щодо об'єктів 
комунальної форми власності, які є важливими для посилення спроможності 
територіальної громади, забезпечення належного рівня безпеки та цивільного 
захисту" (далі – "здійснення інших заходів …") чітко не деталізує заходи, які 
мають здійснюватися за рахунок коштів субвенції.  

Так, відповідно до статті 16 Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР 
"Про місцеве самоврядування в Україні" матеріальною і фінансовою основою 
місцевого самоврядування є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих 
бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, що є у комунальній власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах, а також об’єкти їхньої 
спільної власності, що перебувають в управлінні районних і обласних рад. 

Відповідно до Методики формування спроможних територіальних громад, 
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 08.04.2015 № 214 
(далі – Методика № 214), спроможною територіальною громадою є 
територіальні громади сіл (селищ, міст), які в результаті добровільного 
об'єднання здатні самостійно або через відповідні органи місцевого 
самоврядування забезпечити належний рівень надання послуг, зокрема у сфері 
освіти, культури, охорони здоров'я, соціального захисту, житлово-комунального 
господарства, з урахуванням кадрових ресурсів, фінансового забезпечення та 
розвитку інфраструктури відповідної адміністративно-територіальної одиниці. 
Таким чином, будь-які видатки місцевого бюджету мають на меті 
посилення спроможності територіальної громади. 

Так, аудитом встановлено, що виконавчими комітетами за напрямом 
використання коштів субвенції "здійснення інших заходів …" подавалися 
проєкти, що належали до різних галузей економіки, мали неоднаковий 
соціальний ефект та за рішенням виконавчих комітетів мали забезпечити 
                                                 

5 У редакції зі змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України 
від 27.03.2019 № 256. 

6 До пункту 4 Порядку та умов № 200 вносилися неодноразові зміни (постанови 
Кабінету Міністрів України від 07.06.2017 № 410, від 04.04.2018 № 242). Зокрема, напрями 
спрямування субвенції розширено в частині придбання обладнання і програмного 
забезпечення, нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту об’єктів 
водопостачання та водовідведення, закупівлі транспортних засобів для підвезення дітей до 
школи, погашення в установленому порядку кредиторської заборгованості, інших проєктів, 
які є важливими для посилення спроможності та забезпечення територіальної згуртованості 
громади, належного рівня безпеки та цивільного захисту, а також співфінансування інших 
програм і проєктів, що реалізуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, 
капітальний ремонт вулиць і доріг населених пунктів та інших доріг, які є складовими 
автомобільних доріг державного значення. 
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посилення спроможності територіальної громади. Наприклад, виконавчими 
комітетами в поданих проєктах передбачалися такі заходи, як придбання 
спецодягу для особового складу місцевої територіальної пожежної команди, 
музичних інструментів та апаратури, звукового обладнання, тренажерів для 
спортивних зал шкіл, пральної та посудомийної машин, пилососу, меблів, 
комп’ютерної техніки, театральних крісел, лінії по виробництву паливних 
брикетів, пресу ударного для виробництва паливного брикету, обладнання для 
харчоблоку, лінгафонного кабінету, кухні тощо, реалізація яких, на їх думку, 
мала забезпечити посилення спроможності територіальної громади. 

Таким чином, окремий напрям використання коштів субвенції 
"здійснення інших заходів щодо об’єктів комунальної форми власності, які є 
важливими для посилення спроможності територіальної громади, 
забезпечення належного рівня безпеки та цивільного захисту" у Порядку та 
умовах № 200 фактично розширює перелік витрат, що можуть 
здійснюватися за рахунок коштів субвенції, та нівелює деталізацію інших 
напрямів використання коштів.  

У Порядку та умовах № 200 визначено умови надання субвенції, серед 
яких "спрямування субвенції на фінансування проектів згідно з планом 
соціально-економічного розвитку об'єднаної територіальної громади з 
урахуванням потреб різних соціальних груп з метою забезпечення рівних прав і 
можливостей жінок і чоловіків та відповідно до напрямів, визначених у 
пункті 4 цих Порядку та умов, оформлених за формою, встановленою 
Мінрегіоном, та календарний план реалізації яких становить не більш як три 
роки". 

Довідково. Основні методичні засади формування і реалізації плану соціально-
економічного розвитку ОТГ визначено в Методичних рекомендаціях № 75. План 
рекомендується розробляти виконавчим комітетам міської, селищної, сільської ради ОТГ 
після прийняття такою радою відповідного рішення; доцільно організовувати громадське 
обговорення проєкту Плану. План може включати, серед іншого, цілі та пріоритети 
розвитку ОТГ; перелік діючих та перспективних проєктів розвитку ОТГ з визначенням 
орієнтовних обсягів і джерел їх фінансування, відповідальних виконавців та термінів 
підготовки та реалізації.  

План на середньостроковий період рекомендовано розробляти з урахуванням 
стратегічних цілей та пріоритетів, завдань, запланованих заходів, проєктів та термінів 
діючої регіональної стратегії, плану заходів з її реалізації та/або стратегії розвитку ОТГ у 
разі розроблення. 

Методичні рекомендації № 75 мають рекомендаційний характер і застосувуються 
на розсуд розробників планів. 

Серед цих умов не передбачено першочерговості здійснення видатків 
залежно від рівня готовності об’єктів будівництва та соціального ефекту, 
який вони мають забезпечити. Однією з умов є погодження поданого 
виконавчими комітетами міських, селищних, сільських рад ОТГ переліку 
проєктів, видатки на які здійснюватимуться за рахунок коштів субвенції, з 
відповідними проєктними заявками, складеними за формою, встановленою 
Мінрегіоном, спеціально утвореною для їх розгляду при Мінрегіоні комісією 
(далі – Комісія). 

Форма проєктної заявки передбачає надання виконавчими комітетами 
міських, селищних, сільських рад ОТГ інформації про зміст проєктної заявки, 
загальної характеристики проєктної заявки (назва, мета, завдання, період 
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реалізації, обсяг фінансування тощо), даних про проєкт (опис проблеми, 
основні заходи, план–графік реалізації, очікувані кількісні та якісні результати), 
бюджет та учасників. 

Положення про Комісію з розгляду поданих виконавчими комітетами 
міських, селищних, сільських рад об’єднаних територіальних громад переліків 
проєктів з проєктними заявками на проєкти, які можуть реалізовуватися за 
рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 
формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад, затверджено 
наказом Мінрегіону від 28.03.2016 № 73 із змінами (далі – Положення про 
Комісію № 73), в якому визначено термін розгляду переліків проєктів (п’ять 
робочих днів з дня надходження), критерії правомочності складу (більше 
половини членів Комісії) й ухвалення рішень (більш як половина присутніх на 
засіданні членів Комісії; у разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос 
голови Комісії), а також форму оформлення результатів розгляду Комісією 
переліків проєктів (рішення про погодження переліків проєктів або надання 
зауважень для їх усунення). 

До складу Комісії включено 9 постійних представників Мінрегіону, 
4 представники асоціацій органів місцевого самоврядування та 4 незалежних 
експерти міжнародних проєктів з децентралізації і регіонального розвитку 
(за згодою). Головою Комісії призначено першого заступника Міністра 
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 
України Негоду В. А.  

Основним завданням Комісії згідно з Положенням про Комісію № 73 є 
розгляд переліків проєктів, їх погодження або надання відповідним виконавчим 
комітетам міських, селищних, сільських рад зауважень для їх усунення.  

Довідково. Пункт 4 Положення про Комісію № 73 в частині строку розгляду Комісією 
переліку проєктів (протягом п’яти робочих днів) не відповідає Порядку та умовам № 200, в 
якому такий строк становить десять робочих днів. 

Отже, в цілому законодавчо врегульовано основні засади надання, 
порядок та умови використання коштів субвенції. Водночас в Порядку та 
умовах № 200 Мінрегіоном як основним розробником цього документа 
чітко не встановлено та не деталізовано заходи, які мають проводитися в 
межах напряму "здійснення інших заходів щодо об'єктів комунальної 
форми власності, які є важливими для посилення спроможності 
територіальної громади, забезпечення належного рівня безпеки та 
цивільного захисту". Серед умов надання субвенції не передбачено 
пріоритетності здійснення видатків залежно від соціального ефекту, який 
вони мають забезпечити. 

Зазначене створює ризики розпорошення коштів субвенції між 
заходами та унеможливлює їх ототожнення із тими, що забезпечують 
формування інфраструктури ОТГ. 

У зауваженнях до акта аудита від 24.05.2019 № 01-18-10/47 Мінрегіон не 
погодився з думкою контрольної групи Рахункової палати про необхідність 
встановлення в Порядку та умовах № 200 пріоритетності здійснення видатків, 
оскільки відповідно до статті 140 Конституції України, статті 7 Кодексу, 
статті 71 Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР "Про місцеве 
самоврядування в Україні", статті 10 Закону № 157 органи місцевого 
самоврядування мають право самостійно вирішувати питання місцевого 
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значення; питання визначення потреби в об’єктах інфраструктури належить до 
компетенції цих органів і має базуватися на планах соціально-економічного 
розвитку громади. Мінрегіоном зазначено, що "наразі законодавчо визначено 
напрями спрямування коштів субвенції на формування інфраструктури 
об’єднаних територіальних громад і лише об’єднані територіальні громади 
можуть визначати серед них пріоритетні". 

Із цим твердженням не можна погодитися, оскільки відповідно до статті 2 
Кодексу субвенція є міжбюджетним трансфертом для використання на певну 
мету в порядку, визначеному органом, який прийняв рішення про надання 
субвенції. Статтею 97 Кодексу встановлено, що порядок та умови надання 
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам визначаються Кабінетом 
Міністрів України. У статті 22 Кодексу визначено, що головний розпорядник 
коштів здійснює управління бюджетними коштами у межах встановлених йому 
бюджетних повноважень, забезпечуючи ефективне, результативне, цільове 
використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи 
розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних 
коштів у бюджетному процесі. 

Хоча в статті 22 Кодексу повноваження головного розпорядника коштів 
за загальнодержавними видатками та кредитуванням не регламентовано, проте 
частиною третьою статті 10 Кодексу (із змінами, внесеними Законом України 
від 06.12.2018 № 2646) встановлено, що відомча класифікація видатків та 
кредитування державного бюджету додатково містить перелік головних 
розпорядників коштів державного бюджету для систематизації 
загальнодержавних видатків та кредитування бюджету (що передбачають 
насамперед виконання заходів з реалізації державної політики за участю інших 
органів влади) за ознакою головного розпорядника коштів державного 
бюджету. 

Згідно із Законом України від 07.12.2017 № 2246 "Про Державний 
бюджет України на 2018 рік" Мінрегіон визначено головним розпорядником за 
загальнодержавними видатками та кредитуванням за КПКВК 2761130 
"Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування 
інфраструктури об’єднаних територіальних громад". 

Оскільки порядок та умови надання субвенції затверджені постановою 
Кабінету Міністрів України, встановлення пріоритетності спрямування коштів 
як однієї з умов надання цільової субвенції, головним розпорядником якої є 
Мінрегіон, не порушує принципів самостійності органів місцевого 
самоврядування. 

Наявність у Порядку та умовах № 200 переліку напрямів спрямування та 
умов надання субвенції, які містять певні вимоги до органів місцевого 
самоврядування, зокрема погодження "спеціально утвореною для їх розгляду 
при Мінрегіоні комісією" переліку проєктів, видатки на які здійснюватимуться 
за рахунок коштів субвенції, спростовує твердження Мінрегіону про 
самостійність органів місцевого самоврядування. 
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ІІІ. ОБГРУНТУВАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГІВ СУВБЕНЦІЇ, СТАН 
ФОРМУВАННЯ ТА ПОГОДЖЕННЯ ПРОЄКТІВ 

3.1. Обґрунтування та розподіл коштів субвенції 
Обсяги коштів для місцевих бюджетів ОТГ на формування їх 

інфраструктури на 2016 та 2017 роки визначав Мінрегіон як головний 
розпорядник коштів субвенції. Місцеві ради як головні розпорядники коштів 
субвенції за місцевими бюджетами визначали обсяги субвенції за проєктами, 
які планувалися до реалізації. 

Аудитом встановлено, що Мінрегіоном при складанні бюджетних 
запитів на 2017, 2018 і 2019 роки не дотримано вимог статті 7 Кодексу щодо 
формування витрат бюджету відповідно до затверджених методик і 
правил. Такі методика і правила Мінрегіоном не затверджено. 

Мінфін серед доведених до Мінрегіону граничних обсягів видатків за 
бюджетними програмами такі видатки за субвенцією з державного 
бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури ОТГ на 2017 
і 2019 роки не доводив. На 2018 рік Мінфіном доведено граничний обсяг 
видатків за субвенцією в сумі 1900,0 млн гривень. 

Бюджетні запити на КПКВК 2761130 підписані Державним секретарем  
Мінрегіону Малашкіним М. А. 

До бюджетного запиту на 2017−2019 роки (форма 2017-2) Мінрегіоном 
включено обсяг видатків за субвенцією на 2017 рік у сумі 2000,0 млн гривень. 
Розрахунок визначеного обсягу видатків, інформацію про показники, що 
обґрунтовують цей розрахунок, Мінрегіоном у бюджетному запиті не наведено, 
чим не дотримано вимог Інструкції з підготовки бюджетного запиту на 2017 рік, 
доведеної Мінфіном листом від 01.08.2016 № 2596/0/9-16, в якій зазначено, що 
головні розпорядники коштів повинні забезпечити обґрунтованість видатків 
державного бюджету та дотримання при їх розподілі принципів, на яких 
ґрунтується бюджетна система (ефективності та результативності, 
справедливості та неупередженості), а також принципів пріоритетності, жорсткої 
економії бюджетних коштів, обґрунтованості витрат "від першої гривні".  

До бюджетних запитів на 2018−2020 роки (форма 2018-2) на 2018 рік 
(форма 2018-3) Мінрегіоном включено обсяг видатків за субвенцією в сумі 
4187,8 млн грн (з них обсяг, врахований у граничному обсязі, – 1900,0 млн грн; 
обсяг видатків, не забезпечений граничним обсягом, – 2287,8 млн грн). У 
бюджетних запитах така сума обумовлена зростанням кількості територіальних 
громад та необхідністю забезпечення виконання Закону № 157. 

Аналіз бюджетних запитів засвідчив, що обсяг видатків у сумі 
4187,8 млн грн визначено Мінрегіоном з урахуванням прогнозної кількості 
інфраструктурних проєктів (8375) та середніх витрат на реалізацію одного 
такого проєкту (500,0 тис. грн).  

До бюджетних запитів на 2019−2021 роки (форма 2019-2) на 2019 рік 
(форма 2019-3) Мінрегіоном включено обсяг видатків за субвенцією в сумі 
4500,0 млн гривень. У пункті 11 бюджетного запиту на 2019−2021 роки (форма 
2019-2) зазначено, що "чинним законодавством не визначено методики та 
критеріїв обрахунку загального обсягу субвенції на відповідний бюджетний рік. 
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У зв'язку з цим Мінрегіоном здійснено обрахунки, виходячи з нарахування першої 
субвенції на формування інфраструктури ОТГ в обсязі 1 млрд грн у 2016 році для 
159 об'єднаних територіальних громад, що в середньому становить 1107 грн на 
1 сільського жителя." Із запитів випливає, що обсяг видатків у сумі 4500,0 млн грн 
визначено Мінрегіоном, виходячи з витрат на 1 сільського мешканця у 2016 році 
(1107 грн) та орієнтовної кількості сільських жителів (4,1 млн грн) територіальних 
громад, створення яких прогнозовано у 2019 році (998).  

Слід зазначити, що за матеріалами попереднього аудиту, проведеного в 
Мінрегіоні у 2017 році (звіт затверджено 27.06.2017), встановлено, що у 
Мінрегіоні відсутні детальні обґрунтування та розрахунки 1170,0 млн грн 
субвенції, які подані в пропозиціях до Мінфіну для формування державного 
бюджету на 2016 рік.  

У законах про державний бюджет на 2017, 2018 і 2019 роки затверджено 
обсяги субвенції, які на 25, 55 і 53 відс.  відповідно не були забезпечені 
фінансовим ресурсом згідно з включеною до бюджетного запиту потребою 
(табл. 1). 

Таблиця 1 
Показники обсягів видатків субвенції за КПКВК 2761130  

на 2017, 2018 і 2019 роки 
 

Роки 

Граничний 
обсяг, 

доведений 
Мінфіном  
(млн грн) 

Обсяг субвенції, 
поданий 

Мінрегіоном у 
бюджетному 

запиті 
(млн грн) 

 
Затверджено в 
державному 

бюджеті 
 
 

(млн грн) 

Відсоток субвенції, не 
забезпечений 

ресурсом відповідно 
до включеної в 

бюджетний запит 
потреби  

2017 – 2000,0 1500,0 25 
2018 1900,0 4187,8 1900,0 55 
2019 – 4500,0 2100,0 53 

 
Зокрема, в законах про державний бюджет на 2017, 2018 і 2019 роки 

затверджено обсяг субвенції на 500,0, 2287,8 і 2400,0 млн грн відповідно менше 
від включеного Мінрегіоном до бюджетного запиту обсягу. 

Порівняльний аналіз основних показників видатків за субвенцією 
засвідчив, що зі збільшенням у 5 разів протягом 2016−2019 років кількості 
утворених ОТГ та зростанням у 2,1 раза обсягів виділеної з державного 
бюджету субвенції, фінансова підтримка 1 ОТГ, 1 жителя громади та 1 кв. км 
площі ОТГ, враховуючи виділений ресурс у 2016 році, з кожним роком 
зменшується. Основні показники за субвенцією на формування 
інфраструктури ОТГ наведено у табл. 2. 
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Таблиця 2 
Основні показники за субвенцією  

за КПКВК 2761130 у 2016−2019 роках 
 
Показники Од. 

виміру 2016 р. 2017 р. 2018 р. 2019 р. 

Кількість ОТГ од. 159 366 
(+207) 

665 
(+299) 

806 
(+141) 

Чисельність  
населення, всього млн осіб 1,4 3,1 

(+1,7) 
5,6 

(+2,5) 
8,3 

(+2,7) 

у тому числі сільське  млн осіб 0,9 2,0 
(+1,1) 

3,5 
(+1,5) 

4,7  
(+1,2) 

Площа території  
ОТГ 

тис. кв. 
км 35,8 87,0 

(+51,2) 
164,2  

(+77,2) 
193,4  

(+29,2) 
Затверджений обсяг 
субвенції млн грн 1000,0 1500,0 

(+50%) 
1900,0 
(+27%) 

2100,0 
(+10%) 

Обсяг субвенції  
на 1 ОТГ млн грн 6,3 4,1 

(–35%) 
2,9 

(–29%) 
2,6 

(–10%) 
Обсяг субвенції  
на 1 сільського жителя грн 1107 763 

(–31%) 
536  

(–30%) 
495  

(–8%) 
Обсяг субвенції  
на 1 кв. км тис. грн 27,9 17,2 

(–38%) 
11,5 

(–33%) 
10,9 

(–5%) 
 
Так, у 2019 році передбачено спрямувати з державного бюджету 

місцевим бюджетам субвенцію в сумі 2,6 млн грн на 1 ОТГ, що у 2,4 раза 
(на 3,7 млн грн) менше, ніж у 2016 році, коли на 1 ОТГ було виділено з 
державного бюджету 6,3 млн гривень. Обсяг субвенції на 1 сільського жителя 
зменшився з 1107 грн у 2016 році до 495 грн у 2019 році, або в 2,2 раза 
(діаграма). 

Діаграма. Динаміка основних показників видатків за субвенцією  
за КПКВК 2761130 та кількості ОТГ у 2016−2019 роках 

 
 
За умов збереження в державному бюджеті розміру субвенції на рівні 

2016 року (з розрахунку 1107 грн на 1 сільського жителя), обсяг видатків мав 
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би становити у 2017 році 2214,0 млн грн (на 714,0 млн грн більше 
від затвердженого), у 2018 році – 3875,0 млн грн (на 1975,0 млн грн), 
у 2019 році − 4649,0 млн грн (на 2549,0 млн грн). З метою забезпечення 
стабільної підтримки ОТГ в умовах 2016 року в державному бюджеті 
у 2017−2019 роках обсяг субвенції в цілому мав би становити 10738,0 млн грн 
проти передбаченого 5500,0 млн грн (або на 5238,0 млн грн більше).  

Результати аудиту засвідчили, що розподіл субвенції між бюджетами 
ОТГ у 2017, 2018 і 2019 роках Мінрегіоном здійснено відповідно до частини 
третьої статті 10 Закону № 157 за формулою, де враховано площу (за даними 
Держстату) та кількість сільського населення (за даними ОДА) конкретної ОТГ 
з рівною вагою обох цих факторів.7 

Наприклад, Квітневій ОТГ Житомирської області площею 159,6 кв. км та 
з кількістю сільського населення 4332 ос. згідно з постановою Кабінету 
Міністрів України від 07.06.2017 № 410 передбачено і вперше надано у 
2017 році субвенцію в сумі 3029,1 тис. гривень. Водночас Краснопільській ОТГ 
Вінницької області площею, яка дещо більша від площі Квітневої ОТГ 
(178,73 кв. км), та з майже однаковою кількістю сільського населення 
(4342 осіб), у 2018 році, з огляду на затверджений у держбюджеті обсяг, 
розподілено згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України 
від 04.04.2018 № 201-р 2197,2 тис. грн, що в цілому на 831,9 тис. грн менше, 
ніж отримала Квітнева ОТГ у 2017 році. 

Таким чином, внаслідок відсутності законодавчо визначених 
критеріїв та методології обрахунку загальних обсягів субвенції на 
формування інфраструктури ОТГ, Мінрегіоном не забезпечено належного 
обґрунтованого визначення на 2017 рік обсягу видатків відповідної 
субвенції; у 2018 і 2019 роках – єдиного підходу до визначення ресурсу.  

Обсяг видатків субвенції на рівні 2016 року в законах про державний 
бюджет на 2017, 2018 і 2019 роки (зокрема, з розрахунку на 1 сільського 
жителя) не збережено, що вплинуло на забезпечення державою рівномірної і 
стабільної фінансової підтримки формування інфраструктури громад. 
3.2. Стан розгляду та погодження Комісією з розгляду поданих 
виконавчими комітетами міських, селищних, сільських рад об’єднаних 
територіальних громад переліків проєктів з проєктними заявками на 
проєкти, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури 
об'єднаних територіальних громад, поданих переліків проєктів з 
проєктними заявками 

Протягом 2017−2018 років опрацювання проєктних заявок на проєкти, які 
можуть реалізовуватися за рахунок коштів субвенції, здійснював департамент 
впровадження пріоритетних проєктів регіонального розвитку Мінрегіону.  

Результати опрацювання 14 з 26 складених у 2017 році протоколів та 
всіх 18 протоколів засідань Комісії, складених у 2018 році, засвідчили 

                                                 
7 Постанова Кабінету Міністрів України від 07.06.2017 № 410, розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 04.04.2018 № 201-р та від 24.04.2019 № 280-р. 
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відсутність у більшості з них деталізації причин відхилення проєктів, 
поданих ОТГ. 

У протоколах зазначалося рішення Комісії (погоджено/відхилено проєкт) з 
посиланням/без посилання на норми Порядку та умов № 200 та/або наказу 
Мінрегіону від 05.04.2016 № 82 "Про затвердження Форми проєктної заявки на 
проєкт, який може реалізовуватися за рахунок коштів субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних 
територіальних громад"8 (далі − наказ № 82). В поодиноких випадках вказувався 
факт ненадання повного пакета документів без деталізації інформації про 
конкретні документи. 

Зазначене не дає можливості перевірити інформацію, яка, як правило, 
усно доводилась кураторами проєктів при Мінрегіоні, відповідальними за 
підготовку проєктів для розгляду на засіданні Комісії, та свідчить про 
непрозорість прийнятих Комісією рішень. Такий підхід порушує вимоги 
пункту 6 Порядку та умов № 200 та пункту 3 Положення про Комісію № 73 в 
частині виконання Комісією основного завдання − надання виконавчим 
комітетам міських, селищних, сільських рад зауважень для їх усунення у 
випадку відмови у погодженні, а також щодо фіксації у протоколах засідання 
рішення про надання зауважень для їх усунення. 

Вибірковий аналіз проєктних заявок9, поданих ОТГ до Мінрегіону та 
розглянутих на засіданні Комісії, засвідчив як позитивні, так і негативні 
аспекти її роботи.  

Так, встановлено випадки обґрунтованого відхилення Комісією 
окремих проєктів, що унеможливило незаконне (неефективне) 
використання бюджетних коштів. 

Наприклад, на засіданні Комісії 01.08.2017 відхилено проєкт 
"Виготовлення проєктної документації по об'єкту "Реконструкція 
адміністративної будівлі міської ради під центр надання адміністративних 
послуг по вул. Володимирська, 2 в м. Олевськ Житомирської області" з обсягом 
фінансування 400,0 тис. грн, поданий Олевською міською ОТГ Житомирської 
області, оскільки "вказаний проєкт не відповідає пункту 5 постанови КМУ 
від 16.03.2016 № 200 (спрямування субвенції на фінансування проєктів згідно з 
планом соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади)".  

Аудитом встановлено, що у розділі 2 "Загальна характеристика проєктної 
заявки" при посиланні на план соціально-економічного розвитку зазначено дату 
затвердження 04.08.2017, що не відповідає даті подання Олевською міською 
радою такої заявки на розгляд Комісії (31.07.2017), тобто проєкт подано раніше, 
ніж його включено до плану соціально-економічного розвитку ОТГ, що свідчить 
про правомірність рішення Комісії. 

На засіданні Комісії 15.08.2017 відхилено проєкт "Придбання автобуса 
РУТА для перевезення жителів громади" з обсягом фінансування 810 тис. грн, 
поданий Боромлянською сільською ОТГ Сумської області, оскільки вказаний 

                                                 
8 Зареєстровано в Мін'юсті 18.04.2016 за № 577/28707. 
9 Відбір проєктних заявок здійснювався шляхом опрацювання протоколів засідання 

Комісії та переліку проєктів, за якими здійснювалися видатки, на предмет виявлення 
проєктних заявок, щодо яких Комісією ймовірно ухвалено неправомірне рішення.  
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в проєктній заявці напрям (закупівля транспортних засобів для підвезення дітей 
до навчальних закладів, транспортних засобів спеціального призначення та 
комплектувальних виробів до них для комунальних підприємств, пожежної і 
спеціальної рятувальної техніки та пожежно-рятувального оснащення, 
спеціалізованих санітарних транспортних засобів для лікувальних закладів) не 
відповідає пункту 4 Порядку та умов № 200. 

Оглядом проєктної заявки встановлено, що ОТГ передбачено придбання 
автобуса за напрямом, в межах якого не є можливим здійснення таких видатків, 
що свідчить про обґрунтованість ухвалення Комісією такого рішення. 

Водночас виявлено чимало недоліків у нормативно-правовому 
забезпеченні використання коштів субвенції, зокрема: 

- неконкретизація в Порядку та умовах № 200 заходів, які можуть 
здійснюватися в межах напряму використання субвенції "здійснення інших 
заходів … " призвела до різного трактування виконавчими комітетами 
міських, селищних, сільських рад ОТГ, членами Комісії вказаної норми. 
Як наслідок, Комісією за результатами розгляду схожих проєктів 
ухвалювались діаметрально протилежні рішення. 

Наприклад, на засіданні Комісії 12.09.2017 відхилено проєкт "Придбання 
музичної апаратури для Плющівського сільського будинку культури та 
обладнання для роботи інтернет-клубу" на суму 168,20 тис. грн, поданий 
Баштанською міською ОТГ Миколаївської області, "як такий, що не 
відповідає пункту 4 постанови КМУ від 16.03.2016 № 20010". Мінрегіоном 
13.09.2017 (за підписом директора департаменту Бондарчук Н. Л.) Баштанській 
міській раді надіслано витяг з протоколу засідання Комісії. При цьому ні 
протокол, ні лист департаменту не містили відомостей, в якій саме частині 
проєкт не відповідає напрямам спрямування субвенції. 

За поясненням особи, відповідальної за координацію роботи Мінрегіону з 
ОТГ Миколаївської області у 2017 році, зазначений проєкт відхилено через 
невідповідність напряму "здійснення інших заходів …" та незабезпечення 
посилення спроможності територіальної громади. Проте, якщо керуватися 
визначенням "спроможна територіальна громада" (Методика № 214), яке 
передбачає здатність громади забезпечити належний рівень надання послуг, у 
тому числі у сфері культури, рішення Комісії про відхилення цього проєкту є 
необґрунтованим.  

При цьому за вказаним напрямом використання коштів субвенції 
Комісією погоджено подібні проєкти, зокрема "Покращення матеріально-
технічної бази Самотоївського будинку культури Краснопільської об’єднаної 
територіальної громади (придбання крісел для глядацької зали, духових 
інструментів)" (Краснопільська ОТГ, Сумська область, протокол № 15 
від 04.12.2018, використано 321,0 тис. грн), "Придбання для сільського клубу 
с. Зелений Гай Вітовського району Миколаївської області комплекту 
звукопідсилюючої апаратури" (Шевченківська ОТГ, Миколаївська область, 
протокол № 24 від 19.12.2017, використано 197,2 тис. грн), "Придбання 
звукової системи для Будинку культури Фурсівської ОТГ за адресою Київська 
область Білоцерківський район, село Фурси, вулиця Ярослава Мудрого, 48 а" 

                                                 
10 В зазначеному пункті наведено напрями спрямування субвенції. 
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(Фурсівська ОТГ, Київська область, протокол № 18 від 22.12.2018, використано 
172,5 тис. грн), "Придбання звукового обладнання для народного дому 
с. Крупське Розвадівської сільської ради", "Придбання звукового обладнання 
для народного дому с. Черниця Розвадівської сільської ради" (Розвадівська 
ОТГ, Львівська область, протокол № 16 від 12.12.2018, використано  
105,3 тис. грн). 

Встановлено також факти ухвалення Комісією суб’єктивних, 
суперечливих, необґрунтованих рішень за окремими проєктами, що 
зумовлено відсутністю єдиних підходів (політики) Мінрегіону до 
опрацювання проєктних заявок. Як наслідок, окремі проєкти відхилялись 
через недоліки в назві, напрямі використання, хоча відповідали нормам 
законодавства, а інші, подібні за змістом, маючи такі ж недоліки щодо 
назви, напряму використання коштів, погоджувались з доопрацюванням, 
що призводило до відстрочення виконання заходів з реалізації відповідних 
заходів. 

Зазначене є свідченням недосконалості Порядку та умов № 200 та 
неналежного вжиття Мінрегіоном заходів щодо надання ОТГ роз'яснень до 
Порядку та умов № 200 про складання проєктних заявок (обрання напрямів 
використання коштів, заповнення форм, формулювання назв, змістова частина 
проєктних заявок у частині бюджету, графіки реалізації проєкту) і доцільність 
надання додаткових документів в окремих випадках. 

Наприклад, на засіданні Комісії 12.12.2018 відхилено проєкт "Придбання 
молоковоза для КП "Заболотцівський господар" Заболотцівської сільської 
ради", поданий Заболотцівською сільською ОТГ Львівської області, оскільки 
він "не відповідає напрямам використання коштів, визначених в пункті 4 
Порядку та умов № 200, а саме "здійснення інших заходів щодо об'єктів 
комунальної форми власності, які є важливими для посилення спроможності 
територіальної громади, забезпечення належного рівня безпеки та цивільного 
захисту". 

За усним поясненням куратора проєкт відхилено через те, що для таких 
проєктів передбачено інший напрям "співфінансування інших програм і 
проєктів, що реалізуються за рахунок коштів державного та місцевих 
бюджетів".  

Заболотцівська сільська рада 18.12.2018 звернулася до Мінрегіону з 
проханням розглянути інший проєкт "Розвиток молочних кооперативів та 
сімейних молочних ферм Бродівського району" на суму 247,2 тис. гривень. 
Порівнянням цих двох проєктів засвідчено їх подібність, насамперед напряму 
"здійснення інших заходів …", мети та завдання, розміру співфінансування. 
Відмінність проєктів – в анотації заявки (актуальність проєкту). Рішенням 
Комісії вказаний проєкт 20.12.2018 погоджено, сільською радою здійснено 
закупівлю молоковоза КП "Заболотцівський господар". 

Отже, Комісією за наявності однакових предмета закупівлі (придбання 
молоковоза) та напряму використання коштів "здійснення інших заходів …" в 
обох проєктах, що фактично підпадало під напрям використання коштів 
"співфінансування інших програм і проєктів, що реалізуються за рахунок 
коштів державного та місцевих бюджетів", перший проєкт відхилено, 
а другий − погоджено, тобто ухвалено протилежні рішення. 
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Інший приклад, на засіданні Комісії 27.09.2017 розглянуто проєкти 
Миколаївської селищної ОТГ Сумської області "Будівництво по об’єкту: 
"Вуличне освітлення на сонячних батареях по вул. Калинова, вул. Лісова в 
с. Курасово Білопільського району Сумської області – будівництво" та 
"Вуличне освітлення на сонячних батареях по вулицях: Центральна, Шкільна, 
Набережна в с. Марківка Білопільського району Сумської області – 
будівництво" та прийнято рішення повернути їх на доопрацювання і надати на 
чергове засідання Комісії роз’яснення щодо можливості (або неможливості) 
підключення вуличного освітлення на сонячних батареях до мережі 
електроенергії та економічні розрахунки подальшого утримання проєктів.  

Виконкомом Миколаївської селищної ради на виконання рішення Комісії 
надано Мінрегіону відповідні роз’яснення, а Комісією на черговому засіданні 
(03.10.2017) погоджено зазначені проєкти. 

Водночас аналіз протоколів засідань № 5 від 09.08.2017 та № 7 
від 22.08.2017 засвідчив, що по Миколаївській та Хотінській ОТГ Сумської 
області Комісією погоджено аналогічні проєкти "Вуличне освітлення на 
сонячних батареях по вул. Першотравнева, вул. Миру, вул. Зарічна в 
с. Капітанівка Сумського району Сумської області – будівництво" на суму 
231,5 тис. грн та "Будівництво вуличного освітлення на сонячних батареях в 
с. Кіндратівка Сумського району Сумської області" на суму 449,4 тис. грн 
відповідно без запиту будь-яких роз’яснень. Це свідчить про необгрунтованість 
ухвалення членами Комісії рішень за подібними проєктами різних ОТГ, що 
спричинено відсутністю єдиних вимог до проєктних заявок одного напряму 
використання коштів субвенції. 

Ще один приклад, Комісією Мінрегіону 27.09.2017 по Омельницькій 
сільській ОТГ Полтавської області відхилено проєкт "Модернізація навчальних 
лабораторій з хімії, фізики, біології, географії в опорному навчальному закладі 
Омельницької об’єднаної територіальної громади Кременчуцького району 
Полтавської області" на суму 1800 тис. грн через невідповідність напрямам 
використання коштів11.  

Мінрегіоном 28.09.2017 надіслано Омельницькій сільській раді витяг з 
протоколу, який не містить конкретних зауважень щодо доопрацювання та 
повторного подання на погодження. Це не відповідає вимогам 
абзацу четвертого пункту 6 Порядку та умов № 200 (Комісія протягом п’яти 
робочих днів з дня надходження переліку проєктів з проєктними заявками 
погоджує його або надає відповідним виконавчим комітетам міських, 
селищних, сільських рад зауваження щодо доопрацювання та повторного 
подання на погодження) та абзацу сьомого пункту 8 Положення про Комісію 
№ 73 (рішення про погодження переліків або надання зауважень для їх 
усунення фіксуються у протоколі засідання). 

Повторно зазначений проєкт Омельницькою сільською радою до 
                                                 

11 У проєктній заявці проєкту вказано два напрями спрямування субвенції: 
"реконструкція, переобладнання, перепрофілювання будівель бюджетних установ з метою їх 
використання відповідно до повноважень та потреб об’єднаних територіальних громад з 
обов’язковим застосуванням енергоефективних технологій"; "здійснення інших заходів щодо 
об’єктів комунальної форми власності, які є важливими для посилення спроможності 
територіальної громади, забезпечення належного рівня безпеки та цивільного захисту". 
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Мінрегіону не подавався. 
На засіданні Комісії 24.05.2018 відхилено проєкт "Придбання лінії по 

виробництву паливних брикетів для СКП "Сяйво" на суму 720 тис. грн, 
поданий Засульською сільською ОТГ Лубенського району Полтавської 
області. Ні протокол засідання Комісії, ні лист Мінрегіону, яким надіслано 
Засульській сільській раді витяг з цього протоколу, в порушення вимог 
пункту 6 Порядку та умов № 200 та пункту 3 Положення про Комісію № 73 не 
містять обґрунтованих причин відхилення вказаного проєкту, конкретних 
зауважень та/або пропозицій щодо доопрацювання для повторного подання на 
розгляд. У протоколі лише зазначено, що проєкт не відповідає напряму 
використання коштів субвенції12.  

В анотації проєктної заявки зазначено, що актуальність проєкту полягає в 
створенні переробного комплексу на базі сільського комунального 
підприємства "Сяйво", яке відходи деревини, соломи перероблятиме в брикети 
для опалення дошкільних навчальних закладів, загальноосвітніх шкіл, будинків 
культури. Повторно проєктна заявка за цим проєктом до Мінрегіону не 
надходила. Таким чином, Комісією неналежно обґрунтовано рішення про 
відхилення цього проєкту. 

На засіданні Комісії 25.06.2018 відхилено проєкт "Придбання 
спеціалізованого медичного автомобіля"13 на суму 1185,5 тис. грн, поданий 
Прибузькою сільською ОТГ Миколаївської області, через ненадання повного 
пакета документів, зокрема інформації про подальшого балансоутримувача 
вказаного автомобіля. Після отримання відповідної довідки проєкт із новою 
назвою "Придбання автомобіля для підвозу лікаря для Богданівської АЗПСМ" 
винесено на розгляд чергового засідання Комісії та погоджено. 

Наказом № 82 не передбачено надання документів про гарантії передачі 
на баланс придбаних транспортних засобів, обладнання тощо. Отже, рішення 
Комісії про відхилення вказаної заявки є необґрунтованим. 

Таким чином, Комісією забезпечено розгляд проєктних заявок на 
проєкти, які реалізуються за кошти субвенції на формування 
інфраструктури ОТГ. Водночас окремі рішення Комісії про 
погодження/відхилення проєктних заявок були необґрунтованими, 
суперечливими, суб’єктивними та не відповідали вимогам пункту 6 
Порядку та умов № 200, пунктів 3 і 8 Положення про Комісію № 73 в 
частині виконання Комісією основного завдання − надання виконавчим 
комітетам міських, селищних, сільських рад зауважень для їх усунення у 
випадку відмови у погодженні, а також фіксації у протоколах засідання 
рішення про надання зауважень для їх усунення. 

                                                 
12 У проєктній заявці зазначено напрям спрямування субвенції "здійснення інших 

заходів щодо об’єктів комунальної форми власності, які є важливими для посилення 
спроможності територіальної громади, забезпечення належного рівня безпеки та цивільного 
захисту". 

13 У проєктній заявці вказано напрям спрямування субвенції "закупівля 
спеціалізованих санітарних транспортних засобів для лікувальних закладів". 
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ІV. ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ СУБВЕНЦІЇ 
4.1. Повнота та своєчасність перерахування й освоєння коштів субвенції 

У 2017 і 2018 роках кошти субвенції з державного бюджету до місцевих 
бюджетів перераховано відповідно до затвердженого в держбюджеті обсязі. 
Місцевими бюджетами забезпечено використання коштів субвенції у 2017 році 
на рівні 95,6 відс., у 2018 році – 97,9 відсотка (таблиця 3).  

Аналіз щомісячних звітів про виконання місцевих бюджетів засвідчив, 
що ОТГ починали інтенсивно використовувати кошти субвенції для реалізації 
затверджених проєктів в останні два місяці року, хоча як у 2017, так і 
2018 роках понад 75 відс. передбаченого на рік ресурсу надійшло на рахунки 
місцевих бюджетів до листопада. Так, протягом листопада – грудня 2017 року 
ОТГ використано 1052,7 млн грн, або 73,4 відс. загального використаного 
ресурсу, 2018 року – 970,8 млн грн, або 52,2 відсотка.  

Таблиця 3 
Інформація про зміни основних показників  видатків за субвенцією  

за КПКВК 2761130 у 2016−2019 роках 
               млн грн 

Роки Затверджено в 
державному бюджеті Перераховано Використано Не використано 

2017  1500 1500 1434,1 65,9 
2018  1900 1900 1860,8 39,2 
2019 

(станом на 
01.07.2019)  

2100 700,0 19,6 680,4 

 
На кінець 2017 року загалом по Україні не використано та повернено до 

держбюджету 65,9 млн грн (4,4 відс.) субвенції, 2018 року – 39,2 млн грн (2,1 відс.). 
Нерозподілені кошти можливо було освоїти для реалізації інших 

актуальних проєктів. Повернення таких коштів у держбюджет свідчить про 
недоліки та прорахунки у роботі виконкомів місцевих рад ще на етапі 
планування розподілу коштів субвенції між проєктами та спричинене пізнім 
затвердженням Кабінетом Міністрів України розподілів коштів субвенції з 
державного бюджету між місцевими бюджетами ОТГ, а також тривалою 
процедурою погодження проєктів і проведення закупівель. 

Станом на 01.07.2019 кошти субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам перераховано в обсязі 700,0 млн. грн, або 100 відс. передбаченого на 
цей період. Місцевими бюджетами використано 19,6 млн грн, або 2,8 відс. 
отриманого ресурсу. 
4.2. Законність та ефективність використання коштів субвенції 

Проведеним у 13 областях на 37 об'єктах (головні розпорядники та 
одержувачі коштів субвенції на місцевому рівні (місцеві ради, їх структурні 
підрозділи, комунальні підприємства)) аудитом встановлено факти використання 
коштів з порушенням законодавства на суму 21,1 млн грн (у т. ч. заподіяння 
шкоди (нанесенням збитків) державі на суму 1,4 млн грн, допущення 
нецільового використання − 0,5 млн грн), втрати майна на суму 0,1 млн грн, 
неефективного використання 16,0 млн грн, а також факти порушень 
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законодавства з питань містобудівної діяльності, публічних закупівель і ведення 
бухгалтерського обліку на загальну суму 144,2 млн гривень.  

За результатами аудиту усунено порушень (виконано роботи, донараховано 
і сплачено штрафних санкцій, повернено коштів до державного бюджету, 
відображено в б/о) на загальну суму 15,2 млн гривень. Також складено 
27 протоколів про адміністративні правопорушення за статтями 164-12 і 164-14 
Кодексу України про адміністративні правопорушення14 (за фактами нецільового 
використання бюджетних коштів – 2 протоколи, за  порушення законодавства про 
закупівлі (неоприлюднення інформації про закупівлі та обрання переможцями 
торгів виконавців робіт, тендерні пропозиції яких не відповідали вимогам 
тендерної документації) − 25). 

Зведені відомості про стан дотримання законодавства та ефективність 
використання коштів субвенції протягом 2017−2018 років у розрізі перевірених 
областей наведено у таблиці 4. 

Таблиця 4 

Зведені відомості  
про стан дотримання законодавства та ефективність використання коштів субвенції 

протягом 2017–2018 років у розрізі перевірених областей 
   тис. грн 

Область 

 
К-ть 

об’єктів 
аудиту 

Використання 
коштів з 

порушенням 
законодавства 

Неефективне 
використання 

коштів 

Порушення законодавства з питань: 

містобудівної 
діяльності 

публічних 
закупівель 

 
ведення 

б/о 
Волинська 1 – – – – 475,63 
Дніпропетровська 3 20,4 4864,9 13468,9 – 13175,4 
Донецька 2 4322,0 – 5372,5 2142,4 – 
Житомирська 9 10072,8 606,2 2702,8 37058,26 2940,0 
Львівська 2 39,9 – 12732,7 2210,9 – 
Одеська 4 – 5330,5 4856,8 7259,9 23578,1 
Полтавська  3 257,1 1822,2 – – – 
Рівненська 1 52,3 – 2785,6 – – 
Сумська 3 680,0 941,9 885,8 222,1 1469,01 
Тернопільська 1 37,2 164,4 5581,5 – – 
Харківська 2 480,0 2213,4 – – – 
Херсонська 2 – – – – – 
Чернігівська 4 5089,1 55,1 4897,2 315,0 118,4 
Разом 37 21050,8 15998,6 53283,8 49209,0 41756,5 

 
4.2.1. Використання коштів з порушенням законодавства та втрата майна 

Використання коштів з порушенням законодавства встановлено 
на кожному другому об’єкті аудиту (виявлено у 19 з 37). Обсяги коштів 
                                                 

14 За наслідками розгляду протоколів про адміністративні правопорушення станом 
на 01.08.2019 судами винесено 6 постанов, з яких 3 – про визнання винними у вчиненні 
адміністративних правопорушень 2 осіб, яких звільнено від адміністративної 
відповідальності, обмежившись усним зауваженням; 3 – про закриття провадження про 
притягнення до адміністративної відповідальності у зв’язку з відсутністю в діях складу 
адміністративного правопорушення та закінченням строку накладання адміністративного 
стягнення. 
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субвенції, які охоплено аудитом на предмет законності та ефективності їх 
використання, становлять 333,1 млн грн, питома вага коштів, використаних з 
порушенням законодавства, − 6 відс. (21,1 млн грн). Основними причинами 
зазначеного є: 

 Оплата невиконаних обсягів (завищеної вартості) будівельних 
робіт, непоставлених товарів, а також здійснення інших видатків з 
порушенням вимог Порядку та умов № 200. Такі порушення встановлено у 
17 розпорядників (одержувачів) коштів субвенції на загальну суму 
19,9 млн гривень15.  

Наприклад, у Лиманській міській ОТГ Донецької області встановлено, 
що: 

– за проєктом "Капітальний ремонт водопровідних мереж с. Рубці 
Лиманського району Донецької області" ТОВ "Перша будівельно-монтажна 
група" (підрядник – директор Рябуха С. В.) в порушення вимог 
підпункту 6.4.4.1 пункту 6.4.4 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 "Правила визначення 
вартості будівництва", прийнятого наказом Мінрегіону від 05.07.2013 № 293 
(далі – ДСТУ Б Д.1.1-1:2013), включено до актів приймання виконаних 
будівельних робіт за грудень 2017 року, а КП "Лиманська служба єдиного 
замовника" (замовник – директор Неклеса Д. О.) за динамічної договірної ціни 
прийнято та оплачено за рахунок коштів субвенції 22.12.2017 вартість 
будівельних робіт та матеріалів на загальну суму 762,9 тис. грн, які оглядом 
05.04.2019 не підтверджені. Цим завдано збитків державі на зазначену суму.  

Результати обстеження виконання робіт за окремими проєктами, які 
фінансувалися у 2017−2018 роках за рахунок коштів субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних 
територіальних громад, наведено в Додатку 2 до Звіту; 

– за проєктом "Капітальний ремонт прибудинкової території м. Лиман" 
ТОВ "Хозхімсервіс" (підрядник – директор Кізіменко М. О.) в порушення 
вимог пункту 6.4.3 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 включено до актів приймання 
виконаних будівельних робіт за жовтень 2017 року № 1, за листопад 2017 року 
№ 2 та № 3, а КП "Лиманська служба єдиного замовника" (замовник – директор 
Неклеса Д. О.) за твердої договірної ціни прийнято та оплачено за рахунок 
коштів субвенції роботи з влаштування вирівнювального шару дорожнього 
одягу з асфальтобетонної суміші в обсязі 5121,88 тонни, з розливу в’яжучого 
матеріалу в кількості 3251,68 тонни та зі знімання асфальтобетонних покриттів 
                                                 

15 Виконком Раївської сільської ради – 0,9 тис. грн, виконком Криничанської селищної 
ради – 19,5 тис. грн, Жовтанецька сільська ОТГ – 39,9 тис. грн, Золотниківська сільська 
ОТГ – 37,2 тис. грн, Миляцька сільська ОТГ – 52,3 тис. грн, гуманітарний відділ виконавчого 
комітету Мачухівської сільської ради – 25,53 тис. грн, Краснопільська селищна рада – 
442,41 тис. грн, Миколаївська сільська рада – 199,44 тис. грн, Лиманська міська ОТГ 
(КП "Лиманська служба єдиного замовника") – 4162,8 тис. грн, КП "Управління капітального 
будівництва Дружківської міської ради" – 30,2 тис. грн, Коропська селищна рада – 
315,0 тис. грн, Сновська міська рада – 4496,4 тис. грн, Баранівська міська рада – 
639,93 тис. грн, Брусилівська селищна рада – 6054,9 тис. грн, виконавчий комітет 
Хорошівської селищної ради – 1296,0 тис. грн, Хорошівський навчально-виховний комплекс 
"Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад І–ІІІ ступенів" № 1 – 
119,6 тис. грн, Олевська міська рада – 1962,4 тис. гривень. 
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доріг за допомогою машин для холодного фрезерування в обсязі 8128,58 м2, які 
не виконано в той період часу, на загальну суму 3399,9 тис. гривень. 
Фактично відповідно до актів на закриття прихованих робіт з капітального 
ремонту прибудинкової території м. Лиман, підписаних інженером з технічного 
нагляду Волковим О. В. (замовник), Рожковим О. С. (підрядник) та 
Єременко С. В. (проектувальник, ТОВ "ДІОНІС ПЛАСТ"), а також даних 
загального журналу робіт та журналу авторського нагляду за будівництвом, 
зазначені роботи на об’єкті виконувались з 19 по 29 грудня 2017 року, тобто на 
місяць пізніше від дати здійснення оплати за виконані роботи. 

При цьому КП "Лиманська служба єдиного замовника" в результаті 
незастосування Методичних вказівок з визначення вартості матеріальних 
ресурсів, отриманих від розбирання конструкцій, знесення будівель та споруд 
або отриманих шляхом добування попутно будівництву, підготовлених 
ДП "Державний дорожній науково-дослідний інститут ім. М. П. Шульгіна", не 
забезпечено оформлення документів на здійснені ТОВ "Хозхімсервіс" в грудні 
2018 року роботи зі зняття асфальтобетонного покриття за допомогою машин 
холодного фрезерування площею 8,1 тис. кв. м у рамках виконання проєкту 
"Капітальний ремонт прибудинкової території м. Лиман", під час яких 
отримано висівки асфальтобетонної крихти, за розрахунками, вартістю 
118,5 тис. грн, та надходження до комунального підприємства таких 
матеріалів, що призвело до їх втрат, чим завдано збитків державі на вказану 
суму.  

Таким чином, дії посадових осіб КП "Лиманська служба єдиного 
замовника", якими допущено завдання істотної шкоди (збитків) державі в сумах 
762,9 і 118,5 тис. грн при використанні коштів субвенції, мають ознаки 
кримінальних правопорушень, передбачених статтями 191, 366, 367 
Кримінального кодексу України.  

• Олевською міською радою Житомирської області (голова 
Омельчук О. В.) всупереч умовам договорів по трьох об’єктах16 прийнято та 
оплачено вартість будівельних матеріалів на загальну суму 1600,3 тис. грн, 
включених підрядниками до актів приймання виконаних робіт, без виконання 
робіт з використанням таких матеріалів. Наприклад, за проєктом "Будівництво 
сучасного центру безпеки громадян по вул. Малікова, 52 в с. Хочино 
Олевського району Житомирської області" згідно з договором підряду 
від 18.09.2018 № 309 передбачено виконання у 2018 році ПРБФ "Комунальник" 
(директор Корзун А. М.) будівельних робіт на суму 1036,8 тис. гривень. 
Фактично підрядником у листопаді та грудні 2018 року подано замовнику, а 
замовником оплачено акти приймання виконаних робіт, до яких включено не 
фізичні обсяги виконаних робіт, а вартість будівельних матеріалів (блоки 
бетонні, сандвіч-панелі, металоконструкції), тобто Олевською міською радою 
згідно з актами приймання виконаних робіт прийнято та оплачено вартість 
                                                 

16 "Будівництво сучасного центру безпеки громадян по вул. Малікова, 52 в с. Хочино 
Олевського району Житомирської області" – 1036,82 тис. грн, "Будівництво водопровідних 
та каналізаційних мереж по вул. Гагаріна, Матросова, Корольова, Миру, Зоряній в 
м. Олевськ" − 432,17 тис. грн, "Реконструкція (ефективна термосанація) будівлі ДНЗ № 13 
"Золотий ключик" за адресою м. Олевськ вул. 40 років Перемоги, 12" − 131,3 тис. гривень. 
 



 26 

будівельних матеріалів без виконання робіт з їх використанням. Фактично 
придбані будівельні матеріали на підставі договору безоплатно зберігаються в 
ПРБФ "Комунальник". 

• У Краснопільській селищній раді Сумської області (голова 
Яремчук Ю. А.) за проєктом "Реконструкція Чернеччинського сільського клубу 
по вул. Заводська, 1а в с. Чернеччина Краснопільського району Сумської 
області" встановлено, що радою за твердої договірної ціни в порушення вимог 
пункту 6.4.3 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 за договором від 25.09.2018 б/н прийнято 
від ТОВ "БК "Хом-Сторі" за актом виконаних будівельних робіт від 17.12.2018 
металоконструкції (14 одиниць ферм різної довжини) на загальну суму 
212,80 тис. грн, наявність яких на час проведення огляду (15.05.2019) не 
підтверджено. Цим завдано збитків державі на вказану суму.  

Таким чином, дії посадових осіб Краснопільської селищної ради, якими 
допущено завдання істотної шкоди (збитків) державі в сумі 212,8 тис. грн при 
використанні коштів субвенції, мають ознаки кримінальних правопорушень, 
передбачених статтями 191, 366 Кримінального кодексу України.  

Довідково. За результатами аудиту підрядною організацією ТОВ "БК "Хом-Сторі" 
виготовлено та відвантажено на об’єкт будівництва 14 одиниць ферм.   

Крім того, за цим проєктом передбачено виконання ТОВ "БК "Хом-
Сторі" робіт з покрівлі будівлі клубу. Водночас у порушення умов договору 
підрядником до акта приймання виконаних будівельних робіт включено, а 
Краснопільською селищною радою оплачено будівельні матеріали (брус 
150*50 − 18,5 м куб, плити мінераловатні − 150 м кв., пиломатеріал обрізний − 
10 м куб.) на загальну суму 229,61 тис. грн без виконання робіт з покрівлі 
будівлі клубу. Оглядом підтверджено наявність та зберігання будівельних 
матеріалів у складських приміщеннях ФГ "Колос" на території цього селища. 

• У Миколаївській сільській раді Сумської області (голова 
Самотай С. В.) за проєктами "Реконструкція теплозабезпечення Будинку 
культури в с. Северинівка Сумського району Сумської області" та 
"Реконструкція теплозабезпечення Миколаївського будинку культури  по 
вул. Шевченка буд. 67 в с. Миколаївка Сумського району Сумської області" в 
порушення вимог підпункту 6.4.4.1 пункту 6.4.4 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, яким 
передбачено, що прямі витрати при визначенні вартості виконаних робіт 
розраховуються виходячи з фізичних обсягів виконаних робіт, за договорами 
від 05.09.2017 № 10 та від 25.09.2017 № 13 прийнято від ПП "Енергоналадка" за 
актом виконаних будівельних робіт від грудня 2017 року настінні фанкойли в 
комплекті з пультом RTO3 "CVP-T2" у кількості по 3 шт. за кожним проєктом 
вартістю 90,32 тис. грн і 68,29 тис. грн (з урахуванням єдиного податку) 
відповідно, наявність яких на час проведення огляду (квітень 2019 року) не 
підтверджено. Це свідчить про заподіяння збитків державі на вказані суми. 

Таким чином, дії посадових осіб Миколаївської сільської ради, якими 
допущено завдання шкоди (збитків) державі в сумі 158,61 тис. грн при 
використанні коштів субвенції, мають ознаки кримінальних правопорушень, 
передбачених статтею 366 Кримінального кодексу України.  

● У Хорошівському навчально-виховному комплексі "Дошкільний 
навчальний заклад − загальноосвітній навчальний заклад І−ІІІ ступенів" № 1 
(директор Корнійчук О. М. ) встановлено випадки включення підрядником до 
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актів приймання виконаних будівельних робіт, а замовником оплату вартості 
робіт, наявність яких оглядом не підтверджено. Так, у грудні 2018 року за 
проєктом "Реконструкція − термомодернізація Хорошівського навчально-
виховного комплексу "Дошкільний навчальний заклад − загальноосвітній 
навчальний заклад І−ІІІ ступенів № 1 за адресою: вул. Героїв України, 83, 
смт Хорошів Житомирської області (Дошкільне відділення)" оплачено за актами 
приймання виконаних будівельних робіт фактично невиконані ТОВ "Тетерів 
Будпроект" роботи з теплоізоляції перекриття на суму 110,2 тис. грн, чим завдано 
збитків державі на цю суму. 

Таким чином, дії посадових осіб Хорошівського навчально-виховного 
комплексу "Дошкільний навчальний заклад − загальноосвітній навчальний 
заклад І–ІІІ ступенів" №1, якими допущено завдання шкоди (збитків) державі в 
сумі 110,2 тис. грн при використанні коштів субвенції, мають ознаки 
кримінальних правопорушень, передбачених статтею 366 Кримінального 
кодексу України.  

 Оплата видатків з виготовлення проєктно-кошторисної 
документації, проведення технічного і авторського нагляду, здійснення 
яких документально не підтверджено або які фактично не виконано. Такі 
порушення встановлено у 7 головних розпорядників (одержувачів) коштів 
субвенції на загальну суму 0,7 млн гривень17.  

• У гуманітарному відділі виконавчого комітету Мачухівської 
сільської ради Полтавської області (т. в. о. начальника Кішінець О. А.) за 
6 проєктами з капітального ремонту адміністративних будівель, будівель 
навчальних закладів, клубів і будинків культури18 встановлено укладання 
7 договорів з ПП "Полтавський регіональний центр забудови, благоустрою і 
дизайну" (два договори від 05.07.2018), ДП "НДІпроектреконструкція" 
(енергетичний паспорт) (два договори від 05.07.2018), ФОП Педан С. В. 
(від 07.08.2018 і 13.07.2018) та ФОП Сопільняк (від 20.07.2018) на виготовлення 
проєктно-кошторисної документації, за якими здійснено оплату в сумі 
231,6 тис. гривень. Фактично зазначену документацію було виготовлено цими 
суб’єктами господарювання вже за 1-2 місяці до укладання зазначених договорів. 
Кошти на виготовлення цієї документації з місцевого бюджету не 
спрямовувалися. 
                                                 

17 Гуманітарний відділ виконавчого комітету Мачухівської сільської ради – 
231,62 тис. грн, Краснопільська селищна рада – 24,2 тис. грн, Миколаївська сільська рада – 
2,24 тис. грн, Лиманська міська ОТГ (КП "Лиманський "Зеленбуд", КП "Лиманська служба 
єдиного замовника") – 36,66 тис. грн і 91,8 тис. грн, КП "Управління капітального 
будівництва" – 0,5 тис. грн, Коропська селищна рада – 97,6 тис. грн, Сновська міська рада – 
180,1 тис. гривень. 

18 "Капітальний ремонт покрівлі їдальні Судіївської ЗОШ І−ІІ ступенів", "Капітальний 
ремонт покрівлі Плосківської ЗОШ І−ІІІ ступенів в с. Плоске, вул. Красна, 8, Мачухівської 
сільської ради Полтавського району Полтавської області", "Капітальний ремонт будівлі з 
впровадження енергоефективних технологій Полузірського НВК, Мачухівської сільської 
ради, Полтавського району Полтавської області (часткове утеплення зовнішніх стін)", 
"Капітальний ремонт будинку культури по вул. Центральній, 10-А в с. Калашники 
Полтавського району Полтавської обл.", "Капітальний ремонт будівлі клубу по 
вул. Соборності, 7 в с. Судіївка Полтавського району Полтавської обл.". 
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За поясненням  заступника начальника гуманітарного відділу Кішінець О. А., 
"проєктно-кошторисну документацію та енергетичні паспорти було вирішено 
зробити "в борг", враховуючи постійні вимоги управління економіки Полтавської 
обласної державної адміністрації щодо наявності усієї проєктно-кошторисної 
документації для своєчасного виділення коштів субвенції". 

Водночас договорами не передбачено застосування умов договору до 
відносин між сторонами, які виникли до його укладання, як це визначено 
частиною третьою статті 631 Цивільного кодексу України. Таким чином, кошти 
субвенції використано з порушенням вимог законодавства. 

 Нецільове використання коштів субвенції. Такі порушення 
встановлено у двох головних розпорядників коштів на загальну суму 
0,5 млн гривень19.  

Так, в Оскільській сільській раді Харківської області (голова 
Загоруйко Г. М.) встановлено, що в порушення вимог пункту 4  Порядку та 
умов № 200 за проєктом "Придбання транспортних засобів спеціального 
призначення та комплектувальних виробів до них (сміттєвоз; причіп; агрегат 
для перевозки води; автомобіль; навантажувач в комплекті з люлькою) для 
комунального підприємства "Оскільське" Оскільської сільської ради" здійснено 
нецільове використання субвенції в сумі 480,0 тис. гривень. 

Зокрема, згідно з Порядком та умовами № 200 одним із напрямів надання 
субвенції є закупівля транспортних засобів спеціального призначення та 
комплектувальних виробів до них для комунальних підприємств. Оскільською 
сільською радою розроблено та затверджено проєкт "Придбання транспортних 
засобів спеціального призначення та комплектувальних виробів до них (сміттєвоз; 
причіп; агрегат для перевозки води; автомобіль; навантажувач в комплекті з 
люлькою) для комунального підприємства "Оскільське" Оскільської сільської 
ради", в описовій частині якого міститься перелік транспортних засобів 
спеціального призначення та комплектувальних виробів до них, серед яких 
зазначено автомобіль типу Renault Dokker. 

Статтею 1 Закону України від 05.04.2001 № 2344-III "Про автомобільний 
транспорт" визначено, що транспортний засіб спеціального призначення є 
транспортним засобом, призначеним для виконання спеціальних робочих 
функцій (для аварійного ремонту, автокран, пожежний, автобетономішалка, 
вишка розвідувальна чи бурова на автомобілі, для транспортування сміття та 
інших відходів, технічна допомога, автомобіль прибиральний, автомобіль-
майстерня, радіологічна майстерня, автомобіль для пересувних телевізійних і 
звукових станцій тощо). 

У рамках цього проєкту Оскільською сільською радою відповідно до 
договору від 14.09.2018 № 3 придбано у ТОВ "СОЛЛI ПЛЮС" 05.12.2018 
легковий автомобіль Renault Dokker вартістю 480,0 тис. грн, який згідно зі 
свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу (серія СХІ 514230 
від 28.12.2018) є легковим автомобілем (загальний універсал – В), а не 
транспортним засобом спеціального призначення.  

                                                 
19 Оскільська сільська рада – 480,0 тис. грн, відділ освіти Краснопільської селищної 

ради – 11,73 тис. гривень. 
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При цьому придбання вказаного автомобіля погоджено Харківською 
облдержадміністрацією та Комісією. 

Отже, включення до проєкту та придбання автомобіля загального 
призначення, а не спеціального, суперечить напрямам надання субвенції, 
визначеним у пункті 4 Порядку та умов № 200, та відповідно до пункту 2 
частини першої статті 119 Кодексу є нецільовим використанням бюджетних 
коштів. 

Довідково. Керуючись нормами статті 164-12 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення, за цим фактом на голову Оскільської сільської ради складено протокол про 
адміністративне правопорушення, яким визнано це порушення і відшкодовано до 
державного бюджету 480,0 тис. грн нецільових витрат за рахунок коштів місцевого 
бюджету (платіжне доручення № 1 від 29.05.2019). 

4.2.2. Неефективне використання бюджетних коштів  
Неефективне використання коштів встановлено в 14 з 37 охоплених 

аудитом об’єктів (головні розпорядники та одержувачі бюджетних коштів). 
Обсяги коштів субвенції, які охоплено аудитом на предмет законності та 
ефективності використання, становлять 333,1 млн грн, питома вага неефективно 
використаних коштів − 5 відс. (16,0 млн грн).  

 Неекономне використання бюджетних коштів. Такі факти 
встановлено у чотирьох головних розпорядників коштів на загальну суму 
0,9 млн гривень20. 

Наприклад, виконавчим комітетом Раївської сільської ради 
Синельніківського району Дніпропетровської області (голова Мартиненко Ю. І.) 
за проєктом "Реконструкція системи теплопостачання зі встановленням блочно-
модульної котельні "Комунального закладу освіти Василівська загальноосвітня 
школа І−ІІ ступенів Раївської сільської ради", що знаходиться за адресою вул. 
Шкільна, 1, с. Василівка-на Дніпрі" Синельниківського району 
Дніпропетровської області" оплачено 20.12.2018 придбання підрядником 
(ТОВ "Укрєврокровля") за умовами договору від 12.12.2018 № 18-396П 
модульної котельні потужністю 190 кВт вартістю 2059,8 тис. грн з ПДВ. Проте 
згідно із техніко-економічними показниками Робочого проєкту (проєктант 
"Укрєврокровля") загальна кошторисна вартість будівництва котельні визначена 
у сумі 2700,0 тис грн, з яких вартість модульної котельні (без зазначення 
потужності) – 1400,0 тис. гривень. Фактично до акта вартості устаткування, що 
придбавається виконавцем робіт, ТОВ "Укрєврокровля" включено модульну 
котельню вартістю 2059,8 тис. грн з ПДВ. Таким чином, виконкомом Раївської 
сільської ради оплачено придбання підрядником обладнання, дорожчого на 
659,8 тис. грн ніж визначено у проєктній документації. 

  Непродуктивне використання бюджетних коштів. Такі факти 
встановлено у чотирьох головних розпорядників коштів на загальну суму 
4,8 млн грн21 і спричинено неякісним виконанням робіт підрядниками. 

                                                 
20 Виконком Раївської сільської ради – 754,6 тис. грн, Золотниківська сільська ОТГ – 

46,3 тис. грн, Миколаївська сільська рада – 101,36 тис. грн, Коропська селищна рада – 
14,1 тис. гривень. 
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Зокрема, у виконавчому комітеті Криничанської селищної ради 
Дніпропетровської області (голова Лісовий І. Ф.) за результатами огляду 
стану доріг після капітального ремонту, проведеного в березні 2019 року, 
встановлено численні факти руйнувань, деформацій та дефектів дорожнього 
покриття за 3 об’єктами:  

- на об’єкті "Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Київська 
в с. Дружба Криничанського району Дніпропетровської області" в порушення 
умов розділу ІІ "Якість товарів, робіт чи послуг", пунктів 6.4.8, 6.4.9, 6.4.10, 7.6 
договору від 23.10.2017 №23/10/17 ФОП Мельничук А. І. (виконавець) неякісно 
виконано роботи з капітального ремонту дорожнього покриття протягом всієї 
довжини (0,951 км) на загальну суму 1302,5 тис. грн; як наслідок, наявні 
19 поперечних тріщин асфальтового покриття через кожні 25–30 м шириною 
від 0,3 см до 1,0 см, чотири вибоїни діаметром 20–30 см глибиною 2–3 см, 
часткове руйнування країв дорожнього одягу та завищення узбіччя ділянкою 
до 25 м, зношеність дорожньої розмітки; 

- на об’єкті "Капітальний ремонт дорожнього покриття частини 
вул. Київська в с. Дружба Криничанського району Дніпропетровської області" в 
порушення умов пунктів 2.1, 2.2 договору від 19.09.2018 № 42 
ФОП Ковалевська А. В. (виконавець) неякісно виконано роботи з капітального 
ремонту дорожнього покриття протягом всієї довжини дороги (0,715 км) на 
суму 1370,3 тис. грн; як наслідок, наявні чотири ділянки лущення та три 
ділянки викришування дорожнього полотна, три випадки відшарування тонкого 
замикаючого шару дорожнього одягу; 

- на об’єкті "Капітальний ремонт дорожнього покриття частини вулиці 
Садова в селі Дружба Криничанського району Дніпропетровської області" в 
порушення умов пунктів 2.1, 2.2 договору від 19.09.2018 № 35 
ФОП Ковалевська А. В. (виконавець) неякісно виконано роботи з капітального 
ремонту дорожнього покриття протягом всієї довжини дороги (0, 926 км) на 
суму 1350,2 тис. грн; як наслідок, наявні випадки руйнування країв дорожнього 
одягу, відшарування тонкого замикаючого шару; лущення асфальтобетонного 
покриття. 

З огляду на встановлені договорами гарантійні терміни якості виконаних 
робіт (3 роки) і передбачений ДБН В.2.3-4:201522 гарантійний термін (13 років), 
неякісно виконані роботи з капітального ремонту дорожнього покриття на цих 
об’єктах призвели до непродуктивних витрат коштів державного бюджету 
у 2017−2018 роках на суму 4023,0 тис. гривень. 

 
 

                                                                                                                                                                  
21 Виконком Криничанської селищної ради – 4110,3 тис. грн, Олевська міська рада – 

606,2 тис. грн, Сновська міська рада – 24,8 тис. грн, Коропська селищна рада – 
16,2 тис. гривень. 

22 Згідно з вимогами додатка Е ДБН В.2.3-4:2015 "Норми строків експлуатації 
дорожнього одягу між капітальними ремонтами", строк експлуатації дорожнього одягу для 
дороги ІV категорії з урахуванням матеріалу покриття "асфальтобетон".  
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  Нерезультативне використання бюджетних коштів. Такі факти 
встановлено у 9 головних розпорядників коштів на загальну суму 
10,3 млн грн23 та спричинено невикористанням придбаної спеціальної 
техніки, обладнання (трактор, автогрейдер, снігозбиральник, мотоблок, 
пожежно-рятувальне оснащення), будівельних матеріалів, об’єктів 
будівництва та ремонту (клуб, водогін, ЦНАП), проєктно-кошторисної 
документації. 

Так, Зачепилівською селищною радою Харківської області (голова 
Кривенко Ю. В.) в рамках виконання проєкту "Придбання спеціалізованої 
техніки (машина дорожня комбінована, трактор з навантажувальним 
пристроєм, мінітрактор) для КП "Зачепилівське" загальною вартістю 
4066,0 тис. грн у грудні 2018 року придбано трактор ХТА-200-02 за ціною             
1643,0 тис. гривень. У проєктній заявці закупівля трактора обгрунтована 
необхідністю проведення ремонтних дорожніх робіт: ямковість проїзної частини 
доріг між населеними пунктами ОТГ (90 відс.) та руйнація доріг з твердим 
покриттям. Проте з часу поставки до моменту огляду (квітень 2019 року) 
трактор за призначенням не використовувався, ремонтні роботи не проводилися, 
оскільки, за поясненням селищного голови, кошти в місцевому бюджеті на 
2019 рік на це не передбачено. Фактично трактор лише нетривалий час 
використовувався комунальним підприємством для розчищення снігу та 
підгортання ґрунту у межах протипаводкових заходів. 

Враховуючи викладене, використання Зачепилівською селищною радою 
субвенції в сумі 1643,0 тис. грн на придбання трактора ХТА-200-02 до 
організації та проведення заходів з ремонту дорожнього покриття між 
населеними пунктами ОТГ є нерезультативним. 

Балтською міською ОТГ Одеської області (голова Мазур С. С.) в рамках 
проєкту "Закупівля транспортних засобів спеціального призначення та 
комплектувальних виробів до них для комунального підприємства 
"Балтаводоканал" Балтської міської ради Одеської області (екскаватор 
ланцюговий універсальний на базі трактора МТЗ зі змінним баровим робочим 
органом)" 10.12.2018 придбано в ТОВ "АВІО ІНВЕСТ" для комунального 
підприємства "Балтаводоканал" Балтської міської ради екскаватор ланцюговий 
універсальний на базі трактора МТЗ зі змінним баровим робочим органом 
вартістю 1277,0 тис. гривень. Проведеним 27.05.2019 оглядом встановлено 
невикористання екскаватора (показники лічильника на момент огляду 
становили 45 мотогодин) понад 5 місяців. За поясненням директора 
комунального підприємства, екскаватор не використовується у зв’язку із 
затримкою в проведенні державної реєстрації. 

Гуманітарним відділом виконавчого комітету Мачухівської сільської 
ради Полтавської області за проєктом "Капітальний ремонт будинку культури 
                                                 

23 Золотниківська сільська ОТГ – 118,1 тис. грн, Оскільська сільська рада – 
570,4 тис. грн, Зачепилівська селищна рада – 1643,0 тис. грн, гуманітарний відділ 
виконавчого комітету Мачухівської сільської ради – 34,62 тис. грн, виконавчий комітет 
Мачухівської сільської ради – 1787,58 тис. грн, Миколаївська сільська рада – 840,55 тис. грн, 
Вилківська міська ОТГ – 1377,0 тис. грн, Шабівська сільська ОТГ – 2636,4 тис. грн, Балтська 
міська ОТГ – 1317,1 тис. гривень.  
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по вулиці Центральній, 10-А в с. Калашники Полтавського району Полтавської 
області (застосування енергозберігаючих технологій)" за рахунок субвенції 
проведено внутрішні опоряджувальні роботи (фарбування стін, улаштування 
підвісної стелі, ремонт підлоги тощо) вартістю 1225,05 тис. гривень. При 
цьому оглядом 22.05.2019 встановлено, що відмостка будівлі майже 
зруйнована, що спричиняє підмивання водою (опадами) та просідання 
фундаменту, а отже, пошкодження внутрішніх стін. Зазначені кошти 
використано неефективно: першочергово необхідно було виконати зовнішні 
роботи, а не внутрішні. 

Золотниківською сільською ОТГ Тернопільської області (голова 
Бугай Д. О.) в межах проєкту "Придбання пожежно-рятувального оснащення 
для місцевої пожежної команди" 01.12.2017 придбано у ТОВ "ТЕХНОЛОГІЯ 
ДЛЯ ЖИТТЯ" для місцевої пожежної команди при Золотниківській сільській 
раді два комплекти спеціальних ізолюючих апаратів Дрегер PSS 4000 
(у комплекті: несуча конструкція, легеневий автомат, сталевий балон 
7л/300 бар) на суму 59,3 тис. грн, які на момент огляду (15.04.2019) відсутні в 
місцевій пожежній команді. Згідно з актом приймання-передачі основних 
засобів (без номера), затвердженого 12.02.2018 Золотниківським сільським 
головою Бугаєм Д. О. та начальником Теребовлянського РВ УДСНСУ у 
Тернопільській області Гнатяком Р. О., на підставі договору про спільну 
сумісну діяльність від 12.02.2018 № 10, укладеного між Золотниківською ОТГ 
та 12 ДПРЧ УДСНС України у Тернопільській області, ці комплекти передані у 
безкоштовне строкове користування 12 державній пожежно-рятувальній 
частині (ДПРЧ) УДСНС України у Тернопільській області.  

За поясненням сільського голови, вказане обладнання передано у зв’язку 
з відсутністю у місцевої пожежної команди (13 шт. од.) допуску для роботи на 
цих апаратах. 

Отже, таке використання коштів субвенції (59,3 тис. грн) є 
нерезультативним. 

Також Золотниківською сільською радою в рамках проєкту 
"Виготовлення ПКД до проєкту з капітального ремонту Маловодівського НВК 
ЗОШ I-cт. дошкільний навчальний заклад (капітальний ремонт даху, заміна 
віконних та дверних блоків" в грудні 2017 року придбано проєктну 
документацію на суму 24,4 тис. грн, яка на час проведення огляду (квітень 
2019 року) не використовується понад 15 місяців через  відсутність коштів на 
проведення капітального ремонту (за поясненням сільського голови).  

4.2.3. Порушення законодавства з питань містобудівної діяльності 
Порушення законодавства з питань містобудівної діяльності встановлено 

у 15 з 37 охоплених аудитом об’єктів (розпорядники та одержувачі 
бюджетних коштів). З огляду на обсяги коштів субвенції, які охоплено аудитом 
на предмет законності та ефективності їх використання, питома вага порушень 
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законодавства з питань містобудівної діяльності коштів становить 16 відс. 
(53,3 млн грн)24.  

Основними причинами порушень законодавства з питань містобудівної 
діяльності є здійснення розпорядниками коштів дій всупереч вимогам: 

- статті 36 Закону № 3038 і пункту 5 Порядку виконання підготовчих та 
будівельних робіт, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 13.04.2011 № 46625, − виконання будівельних робіт без подання 
повідомлення про початок виконання будівельних робіт, що за класом наслідків 
(відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1); 

- пункту 2 Порядку затвердження титулів об’єктів, будівництво яких 
здійснюється із залученням бюджетних коштів, коштів державних підприємств, 
установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.09.1997 № 99526, 
− відсутність затверджених титулів будов, будівництво яких розпочато, які 
забезпечені затвердженою в установленому порядку проєктною документацією, 
розробленою на обсяг робіт, який необхідно виконати у плановому році, 
робочою документацією;  

- статті 11 Закону України від 20.05.1999 № 687 "Про архітектурну 
діяльність", пункту 2 Порядку здійснення авторського нагляду під час 
будівництва об’єкта архітектури та пункту 2 Порядку здійснення технічного 
нагляду під час будівництва об’єкта архітектури, затверджених постановою 
Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 № 903, − незабезпеченість під час 
будівництва авторського та технічного наглядів; 

- абзацу першого пункту 5 та пункту 11 Порядку затвердження проєктів 
будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 11.05.2011 № 560, − затвердження проєктів будівництва 
раніше, ніж проведено їх експертизу, а також відсутність проведеної 
експертизи проєктних рішень у частині, що не відповідає раніше 
затвердженому проєкту будівництва, експертиза яких вже проведена; 

- пункту 8 ДБН А.3.1-5-2016 "Організація будівельного виробництва" − 
відсутність сертифікатів відповідності та якості застосованих матеріалів на весь 
обсяг матеріальних ресурсів; ДБН В.2.2-17:2006 "Будинки і споруди. 
Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення", пунктів  
6.6, 8.2, 8.21, 8.32, 5, 9.8 ДБН В.2.2-4:2018 "Заклади дошкільної освіти" − 

                                                 
24 Виконком Раївської сільської ради – 1791,1 тис. грн, виконком Криничанської 

селищної ради – 4163,9 тис. грн, виконком Новоолександрівської сільської ради – 
7513,9 тис. грн, Жовтанецька сільська ОТГ – 10525,3 тис. грн, Мостиська міська ОТГ – 
2207,4 тис. грн, Золотниківська сільська ОТГ – 5581,5 тис. грн, Миляцька сільська ОТГ – 
2785,56 тис. грн, Краснопільська селищна рада – 885,8 тис. грн, Вилківська міська ОТГ – 
2619,0 тис. грн, Шабівська сільська ОТГ – 2237,76 тис. грн, Баранівська міська рада – 
1928,79 тис. грн, Сновська міська рада – 2665,5 тис. грн, Коропська селищна рада – 
2231,7 тис. грн, Брусилівська селищна рада – 774,0 тис. грн, Лиманська ОТГ 
(КП "Лиманський "Зелебуд" і КП "Лиманський СЕЗ") – 1972,63 тис. грн і 
3399,9 тис. гривень. 

25 У редакції постанови Кабінету Міністрів України від 26.08.2015 № 747. 
26 У редакції постанови Кабінету Міністрів України від 18.11.2015 № 990. 
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неврахування при складанні кошторисної документації вимог ДБН щодо 
маломобільних груп; 

- частини першої та другої статті 39 Закону № 3038, абзацу другого 
пункту 3 та пункту 12 Порядку прийняття в експлуатацію закінчених 
будівництвом об'єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 13.04.2011 № 46127, − експлуатація будівель без дозвільних документів; 

- пункту 5.3.6 ДСТУ Б В.2.7-119:2011 "Суміші асфальтобетонні і 
асфальтобетон дорожній та аеродромний. Технічні умови" та пункту 20.8.5 
ДБН В.2.3-4:2015 "Автомобільні дороги" − оплата робіт з капітального ремонту 
доріг, що виконувались за неприпустимих погодних умов.  

Наприклад, ТОВ "Хозхімсервіс" в порушення вимог пункту 5.3.6 ДСТУ Б 
В.2.7-119:2011 "Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та 
аеродромний. Технічні умови" та пункту 20.8.5 ДБН В.2.3-4:2015 "Автомобільні 
дороги" здійснено, а КП "Лиманська служба єдиного замовника" (Лиманська 
ОТГ Донецької області) прийнято та оплачено за рахунок субвенції роботи з 
улаштування покриттів дороги з гарячих асфальтобетонних сумішей на 
суму 3399,9 тис. грн з ПДВ, які проводилися за неприпустимих погодних умов 
(за низьких температур навколишнього природного середовища та опадах). 

Так, відповідно до вказаних стандартів укладання покриття та основи 
дорожнього одягу з асфальтобетонних сумішей треба здійснювати в суху 
погоду, холодних та гарячих асфальтобетонних сумішей − весною або влітку за 
температури повітря не нижче ніж плюс 5°С, восени – не нижче ніж плюс 10°С. 
Водночас, за інформацією Донецького регіонального центру з 
гідрометеорології, в цей період у Лиманському районі зафіксовано опади у 
вигляді слабкого снігу з дощем та середньодобову температуру повітря від 0 до 
8 градусів тепла. 

Аналогічні факти порушень щодо виконання робіт з капітального 
ремонту доріг за неприпустимих погодних умов допущено посадовими особами 
КП "Лиманський Зеленбуд" (замовник – т. в. о. начальника Устименко І. С.) за 
проєктом "Капітальний ремонт дороги комунальної власності Лиманської ОТГ  
по вул. Нова с. Нове (в тому числі коригування ПКД)" (підрядник – 
ТОВ "Хозхімсервіс" – директор Кізіменко М. О.) на суму 1972,63 тис. грн; 
Коропської селищної ради Чернігівської області (замовник − голова 
Журавель В. І.) за проєктом "Капітальний (вибірковий) ремонт проїзної частини 
вулиці Молодіжна в с. Атюша Коропського району Чернігівської області" 
(підрядник – ПП "Магістраль – 2016) на суму 1305,9 тис. грн та "Капітальний 
ремонт проїзної частини по вул. Борисівка в с. Рождественське Коропського 
району Чернігівської області" (підрядник − дочірнє підприємство 
"Чернігівський облавтодор" ВАТ "ДАК "Автомобільні дороги України) на суму 
925,8 тис. грн; Сновською міською радою Чернігівської області (голова 
Медведьов О. О.) за проєктом "Капітальний ремонт дорожнього покриття по 
вул. Центральна в с. Кучинівка Сновського району Чернігівської області" 
(підрядник – ФОП Мкртчян В. Д.) на суму 1374,8 тис. грн та "Капітальний 
ремонт дорожнього покриття по вул. Шевченка протяжністю 0,374 км в 

                                                 
27 У редакції постанови Кабінету Міністрів України від 08.09.2015 № 750. 
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с. Рогозівка Сновського району Чернігівської області" (підрядник – 
ФОП Барсегян А. А.) на суму 1290,7 тис. гривень; 

- статті 39 Закону № 3038, пункту 19 Порядку державного фінансування 
капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 27.12.2001 № 1764, − здійснення кінцевих розрахунків без 
реєстрації декларації про готовність об’єкта. 
4.2.4. Порушення законодавства з питань публічних закупівель 

Зазначені порушення встановлено у 13 з 37 охоплених аудитом об’єктів 
(головні розпорядники та одержувачі коштів). З огляду на обсяги коштів 
субвенції, які охоплено аудитом на предмет законності та ефективності їх 
використання, питома вага порушень законодавства з питань публічних закупівель 
становить 15 відс. (49,2 млн грн) 28.  

Основними причинами таких порушень є вчинення розпорядниками 
коштів дій всупереч Закону України від 25.12.2015 № 922 "Про публічні 
закупівлі" (далі – Закон № 922), які призвели до незастосування процедур 
закупівель та визнання переможцями постачальників, виконавців робіт, 
тендерні пропозиції яких не відповідали вимогам тендерної документації. 

Так, в КП "Управління капітального будівництва" Дружківської 
міської ради Донецької області (голова Каушнян В. В.) за результатами 
відкритих торгів із реалізації проєкту "Капітальний ремонт вуличного 
освітлення с. Стара Миколаївка вулиць: Садова, Фізкультурна, Абрикосова, 
Вишнева, Молодіжна та с. Калинове вулиць: Подільська, Чернігівська, 
Шевченка, Костянтинівського району Донецької області" серед трьох учасників 
торгів обрано переможцем ТОВ "Краск", з яким укладено договір підряду 
від 18.08.2018 № 40 на суму 2142,4 тис. гривень.  

Водночас перевіркою документів, наданих ТОВ "Краск" у складі 
тендерної пропозиції, серед іншого, встановлено їх невідповідність 
кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону № 922 та вимогам 
тендерної документації замовника в частині матеріально-технічної бази і 
обладнання. Зокрема, пунктом 5 розділу ІІІ "Кваліфікаційні критерії до 
учасників та вимоги, встановлені статтею 17 Закону" тендерної документації 
передбачено підтвердження учасниками наявності будівельних машин, 
обладнання і матеріалів, необхідних для виконання робіт, що є предметом 
закупівлі. Цей перелік, зокрема, передбачає наявність бульдозера та монтажної 
машини для виконання робiт при прокладаннi та монтажi кабелю на базi 
автомобiля. Довідкою про наявність матеріально-технічної бази та обладнання, 

                                                 
28 Жовтанецька сільська ОТГ – 2210,9 тис. грн, Шабівська сільська ОТГ – 

2595,0 тис. грн, Балтська міська ОТГ – 4664,9 тис. грн, Краснопільська селищна рада – 
222,1 тис. грн, КП "Управління капітального будівництва" Дружківської міської ради – 
2142,4 тис. грн, Коропська селищна рада – 315,0 тис. грн, Брусилівська селищна рада – 
640,8 тис. грн, Хорошівський центр розвитку дитини "Веселка" − 3555,6 тис. грн, Олевська 
міська рада – 19965,84 тис. грн, відділ освіти Баранівської міської ради – 1366,23 тис. грн, 
відділ культури, сім’ї, молоді та спорту Баранівської міської ради – 1835,83 тис. грн, 
Хорошівський навчально-виховний комплекс "Дошкільний навчальний заклад – 
загальноосвітній навчальний заклад І−ІІІ ступенів" − 1143,16 тис. грн, відділ освіти, молоді 
та спорту Олевської міської ради – 8550,8 тис. гривень. 
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що містилася в пакеті документів, наданих до участі у конкурсі, наявність 
вказаних машин і механізмів ТОВ "Краск" не підтверджено. 

Таким чином, тендерним комітетом управління всупереч вимогам 
пункту 1 частини першої статті 30 Закону № 922 не відхилено тендерну 
пропозицію ТОВ "Краск", безпідставно надано перевагу серед інших учасників 
та обрано переможцем торгів. Такі дії мають ознаки адміністративного 
правопорушення, передбаченого статтею 164-14 Кодексу України про 
адміністративні правопорушення, а саме: оцінка пропозицій конкурсних торгів 
(кваліфікаційних пропозицій), тендерних пропозицій не за критерієм та 
методикою оцінки для визначення найкращої пропозиції конкурсних торгів 
(кваліфікаційної пропозиції), тендерної пропозиції, що міститься в 
документації конкурсних торгів (кваліфікаційній документації), тендерній 
документації. 

Довідково. Контрольною групою складено протоколи про адміністративне 
правопорушення, передбачене частиною першою статті 164-14 КУпАП, від 15.03.2019 на всіх 
шість членів тендерного комітету управління.  

Подібно в порушення вимог пункту 1 частини першої статті 30 
Закону № 922, пункту 3.5.3 розділу ІІІ Інструкції з підготовки тендерної 
пропозиції тендерної документації по відкритих торгах із закупівлі робіт по 
предмету "Проведення санації (реконструкції) будівлі Хорошівського ЦРД по 
вул. Незалежності, 25а в смт Хорошів Житомирської області (з урахуванням 
утеплення стін)", замовником – Хорошівським центром розвитку дитини 
"Веселка" (завідувач Федорович Т. П.) не відхилено подану учасником торгів 
ПП "Компанія СПЕЦРЕМБУД" пропозицію, що не відповідала кваліфікаційним 
критеріям, встановленим тендерною документацією, відповідно до статті 16 
Закону № 922, а визначено це підприємство переможцем та укладено договір на 
суму 3 694,5 тис. гривень. 

Так, учасником торгів ПП "Компанія СПЕЦРЕМБУД" у поданих 
документах зазначено, що для виконання робіт на вказаному об’єкті буде 
задіяно 14 працівників компанії та 34 робітники, з якими у вересні 2017 року 
укладено угоди цивільно-правового характеру. При цьому згідно з даними 
податкової звітності "Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого 
(сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку" (форма 
№ 1 ДФ) за ІІ квартал 2017 року ПП "Компанія СПЕЦРЕМБУД" мала трудові 
відносини із 19-ма працівниками. Учасником торгів документально 
підтверджено наявність працівників для виконання будівельних робіт з 
реконструкції будівлі Хорошівського ЦРД в кількості 48 осіб, а звітністю 
(форма № 1ДФ) − лише 19, що не відповідає кваліфікаційним критеріям, 
визначеним тендерною документацією, – не менше 50-ти осіб. 

Аудитом, проведеним у виконкомі Раївської сільської ради 
Синельниківського району Дніпропетровської області (голова 
Мартиненко Ю. І.), встановлено ознаки змови учасників торгів при проведенні 
замовником тендерних процедур закупівлі робіт за проєктом "Реконструкція 
системи теплопостачання зі встановленням блочно-модульної котельні 
"Комунального закладу освіти Василівська загальноосвітня школа І−ІІ ступенів 
Раївської сільської ради, що знаходиться за адресою вул. Шкільна, 1, 
с. Василівка-на-Дніпрі Синельниківського району Дніпропетровської області"                                       
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(ДСТУ Б Д.1.1-1:2013). Зокрема, виконкомом за результатами процедури 
закупівлі серед трьох учасників (ТОВ "Станкінпром", ТОВ "Укрєврокровля" та 
ТОВ "Гріфіт") обрано переможцем ТОВ "Укрєврокровля", цінова пропозиція 
якого була найменшою (3378,1 тис. грн). При цьому пропозицію 
ТОВ "Станкінпром" (3239,3 тис. грн) відхилено через невідповідність учасника 
кваліфікаційним критеріям, а пропозицію ТОВ "Гріфіт" (3383,1 тис. грн) – 
через перевищення ціни переможця на 5,0 тис. гривень. 

За результатами торгів виконкомом укладено договір від 12.12.2018 
№ 18-396П з ТОВ "Укрєврокровля" на суму 2407,1 тис. гривень. Згідно з актами 
виконаних робіт виконкомом у грудні 2018 року сплачено товариству кошти, з 
яких 2240,8 тис. грн − вартість обладнання. При цьому зазначене обладнання 
(блочно-модульна твердопаливна котельня з автоматичною подачею палива 
потужністю 190 кВт (вартість з ПДВ 2 059,8 тис. грн), бункер запасу палива 
V=12м³ (вартість з ПДВ 97,0 тис. грн), транспортер шнековий Ш70L=3500 
(вартість 2 од. з ПДВ 84,0 тис. грн)), ТОВ "Укрєврокровля" згідно з видатковою 
накладною від 18.12.2018 № 18 придбано у ТОВ "Гріфіт", цінову пропозицію 
якого було відхилено виконкомом за результатами процедур закупівель.  
Зазначене свідчить про наявність ознак змови двох учасників торгів 
(ТОВ "Укрєврокровля" та ТОВ "Гріфіт") з метою отримання доходу. 
4.2.5. Порушення законодавства з питань ведення бухгалтерського обліку 

Зазначені порушення встановлено у 10 з 37 охоплених аудитом об’єктів  
(розпорядники та одержувачі бюджетних коштів). З огляду на обсяги коштів 
субвенції, які охоплено аудитом на предмет законності та ефективності їх 
використання, питома вага порушень законодавства з питань ведення 
бухгалтерського обліку становить 12 відс. (41,8 млн грн) 29.  

Порушення ведення бухгалтерського обліку спричинені недотриманням 
розпорядниками коштів вимог Закону України від 16.07.1999 № 996 
"Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (далі – Закон № 996), 
стандартів та правил ведення обліку, що призвело до завищення/заниження в 
бухгалтерському обліку вартості активів; невідображення/неправильного 
відображення витрат, кредиторської заборгованості, неоприбуткування активів.  

Наприклад, у бухгалтерському обліку виконкому 
Новоолександрівської сільради Дніпропетровської області (голова 
Візір О. О.) у складі незавершених капітальних інвестицій не відображалися 
витрати в сумі 16690,4 тис. грн, у т. ч. кошти субвенції 10459,0 тис. грн на 
виконання робіт з будівництва, реконструкції та капітального ремонту 
11 об'єктів, що фінансувалися за рахунок субвенції. Це суперечить меті 
ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності, принципу 
повного висвітлення обліку та формування фінансової звітності, визначеному 

                                                 
29 Виконком Раївської сільської ради – 1610,1 тис. грн, виконком 

Новоолександрівської сільської ради – 11565,3 тис. грн, Любешівська селищна ОТГ – 
475,63 тис. грн, Куяльницька сільська ОТГ – 3275,0 тис. грн, Вилківська міська ОТГ – 
2619,0 тис. грн, Шабівська сільська ОТГ – 1127,0 тис. грн, Балтська міська ОТГ – 
16557,05 тис. грн, Миколаївська сільська рада – 1469,01 тис. грн, Коропська селищна рада – 
118,4 тис. грн, Баранівська міська рада – 2940,0 тис. гривень. 
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в статтях 3, 4 Закону № 996, розділі ІІІ Національного положення (стандарту) 
бухгалтерського обліку в державному секторі (далі − НП(с)БО) 101 "Подання 
фінансової звітності"30, вимогам пункту 1 розділу II Порядку № 30731. 
Відповідно до пункту 33 частини першої статті 116 Кодексу зазначене є 
порушенням бюджетного законодавства. 

Довідково. Під час аудиту вказане порушення бухгалтерією виконкому 
Новоолександрівської сільради усунено шляхом виправлення бухгалтерських проводок. 

По Балтській міській ОТГ Одеської області (голова Мазур С. С.) 
12 ділянок доріг комунальної власності місцевого значення, які знаходяться на 
балансі КУ "Балта-благоустрій" Балтської міської ради та на яких у 
2017−2018 роках проводився капітальний ремонт за кошти субвенції в сумі 
16557,05 тис. грн, обліковуються на балансі за нульовою залишковою 
вартістю. При цьому в порушення вимог пункту 5 розділу ІІІ НП(с)БО 121 
"Основні засоби", затвердженого наказом Міністерства фінансів України 
від 12.10.2010 № 1202 (зареєстрований в Мін'юсті 01.11.2010 за № 1017/18312), 
ліквідаційна вартість балансоутримувачем (Балтська міська рада) для цих 
ділянок доріг не визначалась.  

Також аудитом встановлено інші процедурні порушення при 
управлінні коштами субвенції, зокрема недотримання розпорядниками 
коштів вимог Загальних правил укладення та виконання договорів підряду в 
капітальному будівництві, затверджених постановою Кабінету Міністрів 
України від 01.08.2005 № 668, що призвело до невідповідності умов укладених 
договорів змісту тендерних пропозицій, відсутності в істотних умовах 
договорів підряду умов щодо страхування ризиків випадкового знищення або 
пошкодження об’єкта будівництва, календарного графіка виконання робіт, 
гарантійних строків експлуатації об’єктів32; втрати можливості розпорядниками 
коштів отримати штрафні санкції (неустойку) через невиконання умов договорів33; 
здійснення попередньої оплати з виконання робіт з недотриманням вимог 
законодавства34; недотримання вимог Порядку та умов № 200 щодо врахування під 
час розроблення проєктної документації з будівництва виконання заходів із 
застосування енергозберігаючих технологій потреб інвалідів та маломобільних 

                                                 
30 Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі  

101 "Подання фінансової звітності", затверджене наказом Міністерства фінансів України 
від 28.12.2009 №1541 (зареєстровано в Мін'юсті 28.01.2010 за № 103/17398).  
 31 Порядок заповнення форм фінансової звітності в державному секторі, затверджений 
наказом Мінфіну від 28.02.2017 № 307 (зареєстровано в Мін'юсті 21.03.2017 за № 384/30252).  

32 Жовтанецька сільська рада – 6859,9 тис. грн, Мостиська міська рада – 
8680,5 тис. грн, Золотниківська сільська рада – 3301,9 тис. грн, Миляцька сільська рада – 
1140,5 тис. грн, Шабська сільська ОТГ – 1127,1 тис. грн, Вилківська міська ОТГ – 
2619,0 тис. грн, Краснопільська селищна рада – 530,16 тис. грн, Миколаївська сільська рада – 
4106,35 тис. грн, виконавчий комітет Мачухівської сільської ради – 4249,44 тис. гривень. 

33 КП "Лиманський "Зеленбуд" – 127,3 тис. грн, КП "Управління капітального 
будівництва" Дружківської міської ради – 133,4 тис. грн,  

34 Виконком Новоолександрівської сільської ради – 95,5 тис. грн, Сновська міська 
рада – 50,0 тис. гривень. 
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груп; включення проєктів, відсутніх у плані соціально-економічного розвитку35; 
непроведення державної реєстрації та технічного обслуговування придбаних 
спеціальних транспортних засобів36; відсутності складених паспортів 
автомобільних доріг37; неоприлюднення проєктів на сайтах рад38 тощо. 
V.  СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ЕФЕКТ ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ 

СУБВЕНЦІЇ 
Використання в регіонах у 2017−2018 роках 3294,9 млн грн субвенції 

забезпечило отримання певного соціально-економічного ефекту, зокрема 
створення умов (відремонтовано школи, дороги, мережу вуличного освітлення, 
придбано техніку та спеціальне обладнання) для покращення надання публічних 
послуг у 664 ОТГ. 

За рахунок субвенції у 2017 році реалізувалося 2280 проєктів, у 2018 році – 
2697 проєктів (Перелік проєктів наведено в Додатку 3 до Звіту). Найбільшу кількість 
проєктів за цей період виконано у Житомирській області (477), найменшу – в 
Київській і Закарпатській – 4 і 17 відповідно.  

Загалом у 2017 році завершено 2084 проєкти (91 відс. загальної кількості), у 
2018 році – 2376 проєктів (88 відс.). Основними причинами незавершення 
проєктів є перехідні проєкти на наступний рік, незавершення або скасування 
процедури торгів. 

Основну частку коштів субвенції (у 2017 році − 67 відс., у 2018 році – 
66 відс.) спрямовано на потреби освіти та дорожнього господарства. Громадами 
обрано переважно будівництво, капітальний ремонт та реконструкцію відповідних 
об’єктів комунальної власності.  

Таким чином, надання громадам державної фінансової підтримки у 
вигляді субвенції на формування відповідної інфраструктури стало 
додатковим стимулом для об’єднання громад, проте не забезпечує розвиток 
їх інфраструктури в перспективі, що пояснюється таким.  

Серед основних інструментів державної фінансової підтримки, що 
надаються безпосередньо бюджетам ОТГ з державного бюджету на здійснення 
капітальних видатків39, субвенція на формування інфраструктури ОТГ для 

                                                 
35 Хорошівська селищна рада – 9990,1 тис. грн, Баранівська міська ОТГ – 

1868 тис. грн, виконавчий комітет Новоолександрівської сільської ради – 1771,2 тис. грн, 
виконавчий комітет Мачухівської сільської ради – 1012,35 тис. грн, Шабська сільська ОТГ – 
41,44 тис. гривень. 

36 Балтська міська ОТГ – 1277,0 тис. грн, Любешівська селищна ОТГ – 
5154,29 тис. грн, 

37 Балтська міська ОТГ – 16557,05 тис. грн, Коропська селищна рада – 8773,8 тис. грн, 
Сновська міська рада – 5578,9 тис. гривень. 

38 Вилківська міська ОТГ, Куяльницька сільська ОТГ, Каланчацька селищна ОТГ, 
Шабська сільська ОТГ, Вилківська міська ОТГ, виконавчий комітет Новоолександрівської 
сільської ради. 

39 Субвенції на соціально-економічний розвиток окремих територій (отримано 
424 ОТГ), надання адміністративних послуг у форматі "Прозорий офіс" (11 ОТГ), на 
здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок 
збройного конфлікту на сході України (4 ОТГ). 
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половини громад становить майже 90 відс. (332 із 664 ОТГ), з них для 35 відс. 
(232 ОТГ)40 є єдиним джерелом такої підтримки. 

Навіть з урахуванням надходжень до бюджетів ОТГ субвенцій 
капітального призначення з місцевих бюджетів, джерелом яких є відповідні 
субвенції з державного бюджету41, ситуація майже не змінилася. Зокрема, для 
половини ОТГ частка цієї субвенції у загальному обсязі таких трансфертів 
становить не менше 80 відс., а 150 громад (22,9 відс. загальної кількості) не 
одержують інших видів допомоги капітального призначення, крім дослідженої 
субвенції. Серед таких громад найбільша частка − сільські громади (104 ОТГ, 
або 69,3 відс.). 

Поряд з винятковістю цього джерела, субвенція є фінансово вагомою для її 
одержувачів. Так, середнє значення показника обсягу капітальних видатків 
бюджетів ОТГ на одного жителя становить 1428,6 грн, а в цілому по Україні – 
2163,0 гривень. Крім того, в середньому для бюджетів ОТГ на кожну гривню 
поточних видатків припадає 20 копійок капітальних видатків, а для 90 з 370 
сільських ОТГ, або майже чверті із загальної кількості таких громад, 
співвідношення становить 27 копійок капітальних видатків на 1 гривню поточних.  

Таким чином, після припинення надання субвенції на формування 
інфраструктури існує ризик втрати спроможності ОТГ забезпечувати розвиток 
інфраструктури самостійно.  

Потребує вирішення і таке питання як непрогнозованість в 
державному бюджеті обсягів субвенції. Прийняття рішень про розподіл 
коштів щорічно в ІІ кварталі, довготривалі процедури розробки і 
погодження проєктно-кошторисної документації, проведення закупівель 
обумовлюють формування виконавчими органами рад переліку проєктів 
під виділений ресурс субвенції, а також відбір тих проєктів, що не 
потребують значних людських та капітальних вкладень та 
довгострокового періоду реалізації, які простіше (ситуативно, а не 
стратегічно) виконати в межах року. Зазначене призводить до 
розпорошення коштів між проєктами, які незавжди мають соціальну 
значущість, та, відповідно, зниження сукупного соціального ефекту від 
використання субвенції. 

Так, з 4977 проєктів, які реалізовувалися у 2017−2018 роках, 90 відс. 
завершено в межах відповідного року. На території однієї громади реалізовано 
в середньому у 2017 році 5 проєктів, у 2018 році – 3 проєкти. Зокрема, у 
2018 році більше 10 проєктів реалізовано 34 громадами.  

У середньому за 2017−2018 роки використано на реалізацію одного 
проєкту 662,0 тис. грн субвенції, зокрема, у 2017 році на реалізацію 
1294 проєктів спрямовано до 500 тис. грн таких коштів, 498 проєктів – 
                                                 

40 Тут і надалі розрахунки щодо показників бюджетної звітності грунтуються на звітах 
про виконання бюджетів ОТГ за доходами і видатками за 2018 рік. 

41 Субвенція на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони 
здоров'я у сільській місцевості, у тому числі залишки минулого року; на здійснення заходів 
щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, у тому числі залишки минулого 
року; на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання 
автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг 
комунальної власності у населених пунктах. 
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від 500 до 1000 тис. грн та 496 – більше 1000 тис. грн; у 2018 році 
1409 проєктів – до 500 тис. грн, 665 проєктів – від 500 до 1000 тис. грн, 
623 проєктів – більше 1000 тис. гривень.  

Проєкти, на які у 2017–2018 роках використано більше 5 млн грн коштів 
субвенції, наведено на схемі. 

 

 
Схема. Проєкти, на які у 2017–2018 роках використано більше 5 млн грн  

коштів субвенції 
 
У цілому за два роки реалізовувано 1073 проєкти (22 відс. загальної 

кількості) з вуличного освітлення, 908 (18 відс.) − з ремонту доріг та 
благоустрою територій, а також 335 (7 відс.) − з придбання техніки 
спеціального призначення для дорожнього господарства та благоустрою 
територій. При цьому у 2018 році у 34 громад (5 відс. загальної кількості ОТГ) 
забезпечення розвитку інфраструктури здійснювалося лише шляхом придбання 
техніки спеціального призначення.  

Метою реформи місцевого самоврядування визначено сталий розвиток 
сільських територій. Разом з тим підходи до використання субвенції не 
стимулюють громади вкладати кошти в розвиток інфраструктури сільських 
населених пунктів: найбільш високовартісні проєкти, на які спрямовувалися 
кошти, реалізувалися переважно для мешканців адміністративного центру 
громади.  

У 2018 році майже половина загальної кількості проєктів (1126 з 2697 
профінансованих) реалізовувалася на території інших населених пунктів 
(неадміністративних центрів громад)42, проте вартість цих проєктів (проєкти з 
будівництва, капітального ремонту, реконструкції об’єктів дошкільної освіти, 
культури, спорту, доріг, вуличного освітлення, водопостачання та 
                                                 

42 Використано критерій поділу всіх проєктів на три групи: 1) використовується 
насамперед жителями центру громади; 2) використовується насамперед жителями інших 
населених пунктів громади; 3) об'єкти спільного використання. 

ОТГ м. Олевськ (5,7) 
ОТГ м. Сновськ (5,3) 

ОТГ смт Старий Салтів, (5,4) ОТГ м. Городок (7,9) 

ОТГ с. Засулля (8,0) 

ОТГ с. Шабо (6,1) 

ОТГ смт Якимівка (7,2) 
м. Комишуваха (5,1) 

ОТГ смт Каланчак (7,5) 
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водовідведення; придбання обладнання і спецтехніки для дошкільних закладів 
освіти, закладів культури і житлово-комунального господарства) становила 
лише третину (539,0 млн грн) виділеного обсягу субвенції (1860,8 млн грн), 
тобто більшу частину коштів (71 відс. субвенції) спрямовано на реалізацію 
проєктів в адміністративних центрах (з урахуванням тих, які надаватимуть 
послуги для жителів всієї громади). 

При цьому на території інших населених пунктів переважно 
реалізовувалися проєкти з вуличного освітлення (537 проєктів, або 48 відс.), 
ремонту доріг, благоустрою (248, або 22 відс.) та водопостачання і 
водовідведення (108, або 10 відс.), хоча ці населені пункти також мають школи, 
дитячі садочки, будинки культури. 

У цілому результати аудиту засвідчили неналежний державний 
стратегічний підхід до формування і розвитку інфраструктури ОТГ, що 
впливає на подальший розвиток та призводить до розпорошення коштів 
державної підтримки. 

На сьогодні існує одинадцять видів державного фінансового 
забезпечення розвитку інфраструктури громад (Перелік наведено в Додатку 4 
до Звіту), з яких субвенція на формування інфраструктури є найбільш 
наближеною до потреб ОТГ, оскільки надається лише таким громадам та 
безпосередньо з державного бюджету. 

За кожним з цих видів допомоги визначено різних головних 
розпорядників коштів (Мінрегіон, Мінфін, Мінмолодьспорту, МОН, 
Мінсоцполітики, Державне агентство автомобільних доріг України), 
відповідно, підходи до відбору та погодження проєктів, розподілу коштів 
субвенції також є різними.  

Наприклад, за кошти субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 
окремих територій, субвенції на формування інфраструктури ОТГ та кошти 
державного фонду регіонального розвитку реалізуються проєкти з будівництва, 
капітального ремонту, реконструкції будівель та споруд закладів освіти, 
охорони здоров’я, культури і спорту, автомобільних доріг та дорожнього 
покриття; придбання техніки, обладнання, транспорту, комплектуючих; 
виготовлення проєктно-кошторисної документації. Відмінність між цими 
джерелами лише в головних розпорядниках коштів, підходах до відбору та 
погодження проєктів, розподілу коштів між територіями та одержувачами 
коштів на місцевому рівні, проте мета є одна – регіональний розвиток громад. 

Жоден з порядків та умов надання цих коштів не містить вимог щодо 
врахування при відборі проєктів (заходів, об’єктів) стану розвитку наявної 
інфраструктури громад (крім субвенції на будівництво мультифункціональних 
майданчиків для занять ігровими видами спорту, де однією з умов надання 
субвенції визначено незадовільний стан існуючих майданчиків).  

Головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що 
забезпечує формування та реалізує державну регіональну політику, є 
Мінрегіон, проте він не долучений до погодження проєктів (крім субвенції на 
соціально-економічний розвиток та субвенції на створення та ремонт існуючих 
спортивних комплексів при загальноосвітніх навчальних закладах), 
розпорядниками коштів за якими є інші міністерства. 
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Таким чином, реалізація регіональної політики відбувається без 
координації такого процесу з єдиною центру. 

Поряд з цим Мінрегіон не в змозі повною мірою здійснити свої 
повноваження, оскільки не володіє інформацією про мережу об'єктів 
інфраструктури ОТГ, всі проєкти, які  реалізуються в межах кожної з громад і 
передбачають використання коштів державного бюджету капітального 
призначення та коштів донорів (міжнародних організацій).  

Збір таких даних відбувається в ручному режимі, лише у разі виникнення 
потреби (епізодично). База даних про інфраструктуру ОТГ або будь-яка зведена 
інформація про рівень розвитку кожної з ОТГ відсутня, що не дає можливості 
ухвалювати оперативні та обґрунтовані управлінські рішення у цій сфері. 

ВИСНОВКИ 
1. Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України (як головним розпорядником коштів 
державного бюджету), Міністерством фінансів України (як відповідальним за 
формування та реалізацію державної фінансової і бюджетної політики) та 
низкою виконавчих органів міських, селищних, сільських рад об’єднаних 
територіальних громад (далі − ОТГ) (як головними розпорядниками коштів 
місцевого бюджету) не забезпечено повною мірою ефективного 
використання у 2017−2018 роках коштів субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на формування інфраструктури ОТГ.  

Субвенція використовувалася переважно для реалізації проєктів, які або 
мають нетривалий соціальний ефект, або обумовлюють повернення частини 
коштів субвенції до державного бюджету як невикористані, або призводять до 
інших видів неефективного використання бюджетних коштів. 

Зазначене спричинене відсутністю єдиної державної політики регіонального 
розвитку; нерелевантністю обсягу бюджетного ресурсу цілям субвенції; 
неналежним нормативно-правовим врегулюванням питань планування обсягу 
субвенції та відбору проєктів; непрогнозованістю в державному бюджеті обсягів 
субвенції та надходження їх до бюджетів ОТГ; невизначеністю критеріїв 
ранжування проєктів за черговістю фінансування з урахуванням пріоритетності. 

1.1. Відсутність єдиної державної політики регіонального розвитку та 
будівництва призводить до розбалансованості бюджетної політики у цій 
сфері, неналежної координації дій розпорядників та одержувачів 
бюджетних коштів на місцевому рівні, неефективного внутрішнього 
контролю за управлінням державними ресурсами. 

На сьогодні існує одинадцять видів державного фінансового 
забезпечення розвитку інфраструктури громад (кошти державного фонду 
регіонального розвитку; на підтримку регіональної політики; розвиток системи 
охорони здоров’я у сільській місцевості; формування інфраструктури ОТГ; 
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій; 
будівництво нових, реконструкцію та капітальний ремонт басейнів, палаців 
спорту, майданчиків для занять спортом, спортивних комплексів, 
автомобільних доріг; створення центрів надання адміністративних послуг), 
у межах яких реалізуються аналогічні проєкти.  

Головними розпорядниками коштів за цими видами державного 
фінансового забезпечення визначено шість державних органів (Мінрегіон, 
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Мінфін, Мінмолодьспорту, МОН, Мінсоцполітики, Державне агентство 
автомобільних доріг України).  

Головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що 
забезпечує формування та реалізує державну регіональну політику, політику у 
сфері будівництва і містобудування, відповідно до Положення про 
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 30.04.2014 № 197, є Мінрегіон. Однак фактично законами про державний 
бюджет на 2017, 2018 і 2019 роки головними розпорядниками коштів 
регіонального розвитку визначалися також інші державні органи. Мінрегіон 
згідно із затвердженими порядками та умовами надання таких коштів 
(використання) не долучався до погодження проєктів (крім субвенції на 
створення та ремонт існуючих спортивних комплексів при загальноосвітніх 
навчальних закладах), головними розпорядниками коштів за якими є інші 
державні органи. Таким чином, реалізація регіональної політики відбувається 
без координації з єдиного центру.  

Жоден з порядків та умов надання коштів не містить вимогу щодо 
врахування при відборі проєктів (заходів, об’єктів) стану розвитку наявної 
інфраструктури (крім субвенції на будівництво мультифункціональних 
майданчиків для занять ігровими видами спорту, де однією з умов надання 
субвенції визначено незадовільний стан існуючих майданчиків).  

Крім того, на державному рівні, у тому числі в Мінрегіоні, не 
сформовано базу даних про мережу об'єктів інфраструктури ОТГ або будь-яку 
зведену інформацію про рівень розвитку кожної з ОТГ, потребу в об’єктах 
інфраструктури та пріоритетність для посилення розвитку інфраструктури 
територій.   

1.2. Виконавчі органи рад формують перелік проєктів, виходячи з 
фактично отриманого обсягу субвенції. Як наслідок, реалізовуються ті 
проєкти, які мають локальний (короткотерміновий), а не стратегічний 
характер, тобто не забезпечується синергії витрачених фінансових ресурсів та 
отриманих від цього результатів, пов’язаних з формуванням та розвитком 
інфраструктури ОТГ. 

Так, у 2017−2018 роках у цілому реалізовувалося 4977 проєктів, з яких 
90 відс. завершено в межах одного року, хоча умовами надання субвенції 
передбачена можливість реалізації проєктів з терміном до трьох років. 
При цьому на більшість проєктів (54 відс. загальної кількості) спрямовано 
менше 500 тис. грн коштів субвенції. 

Поряд з проєктами, реалізація яких пов’язана з реконструкцією, 
капітальним ремонтом, будівництвом закладів освіти, охорони здоров’я, 
культури, спорту, доріг, систем водопостачання та водовідведення, 
передбачалися проєкти з благоустрою пам’ятників, закупівлі комп’ютерного 
обладнання, театральних крісел, музичних інструментів, інтерактивних дошок, 
контейнерів для сміття, спортивного обладнання, камер відеоспостереження, 
дитячих меблів та ігрових комплексів, електрокардіографів, захисного 
протипожежного одягу.  

1.3. Загалом у 2017−2018 роках освоєно 3294,9 млн грн субвенції з 
виділених з державного бюджету 3400,0 млн гривень. Водночас до 
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державного бюджету повернено як невикористані у 2017 році 65,9 млн грн, 
у 2018 році – 39,2 млн гривень. 

Аудитом, проведеним у 13 областях на 37 об'єктах аудиту – головних 
розпорядників та одержувачів коштів субвенції на місцевому рівні (місцевих 
радах, їх структурних підрозділах, комунальних підприємствах) з касовими 
видатками в сумі 333,1 млн грн, встановлено фактів використання коштів з 
порушенням законодавства на суму 21,1 млн грн (у т. ч. із заподіянням шкоди 
(збитків) державі на суму 1,4 млн грн), неефективного використання − 
16,0 млн грн, а також порушення законодавства з питань містобудівної 
діяльності, публічних закупівель і ведення бухгалтерського обліку на загальну 
суму 144,2 млн гривень. 

2. Нормативно-правове врегулювання питань управління коштами 
субвенції є недостатнім для забезпечення стабільного і рівномірного 
формування та розвитку інфраструктури ОТГ, ефективного використання 
коштів субвенції. 

2.1. У Законі України від 05.02.2015 № 157 "Про добровільне об'єднання 
територіальних громад" не передбачено порядок визначення загального обсягу 
субвенції на формування інфраструктури ОТГ або відповідної суми, лише 
зазначено, що такий обсяг встановлюється законом про державний бюджет. 

Мінфін серед доведених до Мінрегіону граничних обсягів видатків за 
бюджетними програмами такі видатки за субвенцією на 2017 і 2019 роки 
взагалі не встановлював. При цьому в законах про державний бюджет на 2017, 
2018 і 2019 роки обсяг субвенції затверджено на 500,0, 2287,8 і 2400,0 млн грн 
відповідно менше від включеного Мінрегіоном обсягу до бюджетного запиту. 

Як наслідок, затверджений обсяг субвенції в законах про держбюджет за 
такими показниками, як обсяг субвенції на громаду (сільського жителя, кілометр 
площі) є непрогнозованим та щороку суттєво зменшується.  

Наприклад, обсяг субвенції на сільського жителя з 1107 грн у 2016 році 
зменшився до 495 грн у 2019 році. Зазначене не дає можливості забезпечувати 
стабільну підтримку ОТГ на умовах 2016 року та прогнозованість фінансового 
ресурсу з метою ухвалення місцевими радами ефективних управлінських рішень 
при відборі проєктів, організації процесу щодо їх погодження та виконання. 

2.2. Передбачений у Порядку та умовах надання субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних 
територіальних громад, затверджених постановою Кабінету Міністрів України 
від 16.03.2016 № 200 (далі – Порядок та умови № 200), напрям субвенції 
"здійснення інших заходів щодо об'єктів комунальної форми власності, які є 
важливими для посилення спроможності територіальної громади, забезпечення 
належного рівня безпеки та цивільного захисту" не є конкретним та не містить 
деталізації заходів, які мають здійснюватися за рахунок коштів субвенції: будь-
які видатки місцевого бюджету передбачають посилення спроможності 
територіальної громади.  

Наявність такого напряму фактично розширює перелік витрат, які можуть 
здійснюватися за рахунок коштів субвенції, та нівелює деталізацію інших 
одинадцяти напрямів використання коштів на здійснення капітального ремонту, 
реконструкції, будівництва об’єктів інфраструктури, придбання спеціального 
транспорту, техніки тощо. 
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2.3. У Порядку та умовах № 200 не передбачено врахування виконавчими 
комітетами при відборі проєктів критеріїв для ранжування за черговістю 
фінансування із визначенням чітких пріоритетів. Фактично при відборі проєктів 
враховується лише спрямованість у межах дванадцяти напрямів використання 
коштів, відповідність плану соціально-економічного розвитку ОТГ та 
календарний план реалізації проєктів, який не повинен перевищувати трьох 
років. 

Відсутність критеріїв щодо ранжування не дає можливості концентрувати 
кошти на конкретних заходах, які забезпечать досягнення тривалого соціального 
ефекту від використання субвенції. 

3. Неконкретність визначення в Порядку та умовах № 200 напряму 
використання коштів субвенції "здійснення інших заходів щодо об'єктів 
комунальної форми власності, які є важливими для посилення 
спроможності територіальної громади, забезпечення належного рівня 
безпеки та цивільного захисту" призводила до різного трактування 
вказаного напряму членами Комісії, створеної при Мінрегіоні для 
розгляду і погодження проєктів, та виконавчими комітетами рад ОТГ. 
Як наслідок, подання комітетами рад проєктів, спрямованих на вирішення 
"точкових" проблем, та ухвалення Комісією суб’єктивних, суперечливих, 
неналежно обґрунтованих рішень за окремими проєктами. 

Наприклад, виконавчими комітетами в поданих проєктах передбачалися 
такі заходи, як придбання спецодягу для особового складу місцевої 
територіальної пожежної команди, музичних інструментів та апаратури, 
звукового обладнання, тренажерів для спортивних зал шкіл, пральної та 
посудомийної машин, пилососу, меблів, комп’ютерної техніки, театральних 
крісел, лінії по виробництву паливних брикетів, пресу ударного для 
виробництва паливного брикету, обладнання для харчоблоку, лінгафонного 
кабінету, кухні тощо, реалізація яких, на їх думку, мала забезпечити посилення 
спроможності територіальної громади. 

Комісія при Мінрегіоні в одних випадках погоджувала такі проєкти, в 
інших – відхиляла як такі, що не відповідають напряму "здійснення інших 
заходів …". Наприклад, на засіданні Комісії 12.09.2017 по Баштанській ОТГ 
Миколаївської області відхилено проєкт "Придбання музичної апаратури для 
Плющівського сільського будинку культури та обладнання для роботи 
інтернет-клубу" на суму 168,2 тис. гривень. Водночас по інших ОТГ за цим 
напрямом використання субвенції Комісією погоджено аналогічні проєкти, 
зокрема, "Покращення матеріально-технічної бази Самотоївського будинку 
культури Краснопільської об’єднаної територіальної громади (придбання 
крісел для глядацької зали, духових інструментів)" (Краснопільська ОТГ, 
Сумська область, протокол № 15 від 04.12.2018, використано 321,0 тис. грн), 
"Придбання для сільського клубу с. Зелений Гай Вітовського району 
Миколаївської області комплекту звукопідсилюючої апаратури" 
(Шевченківська ОТГ, Миколаївська область, протокол № 24 від 19.12.2017, 
використано 197,2 тис. грн субвенції). 

4. Непрогнозованість обсягів надходжень субвенції до бюджетів ОТГ, 
обмеження щодо їх використання протягом року орієнтують ради на повне 
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освоєння коштів, в окремих випадках − з порушенням порядку виконання, 
прийняття та оплати робіт, придбання обладнання, техніки, устаткування, 
які не використовуються за призначенням.  

Так, серед порушень, які допускалися місцевими радами при виконанні 
проєктів (виявлено у 19 з 37 охоплених аудитом головних розпорядників 
(одержувачів) бюджетних коштів), встановлено оплату невиконаних 
(завищених обсягів) робіт, непоставлених товарів, ненаданих послуг, нецільове 
використання коштів загалом на суму 21,1 млн грн із заподіянням шкоди 
(збитків) державі в сумі 1,4 млн гривень. 

Наприклад, у Лиманській міській об’єднаній територіальній громаді 
Донецької області встановлено, що за проєктом "Капітальний ремонт 
водопровідних мереж с. Рубці Лиманського району Донецької області" 
ТОВ "Перша будівельно-монтажна група" (підрядник – директор Рябуха С. В.) 
в порушення вимог підпункту 6.4.4.1 пункту 6.4.4 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 
"Правила визначення вартості будівництва", прийнятого наказом Мінрегіону 
від 05.07.2013 № 293, включено до актів приймання виконаних будівельних 
робіт за грудень 2017 року, а КП "Лиманська служба єдиного замовника" 
(замовник – директор Неклеса Д. О.) за динамічної договірної ціни прийнято та 
оплачено за рахунок субвенції 22.12.2017 вартість будівельних робіт та 
матеріалів на загальну суму 762,9 тис. грн, які оглядом 05.04.2019 не 
підтверджені. Цим завдано збитків державі на зазначену суму.  

У цілому встановлено, що дії посадових осіб КП "Лиманська служба 
єдиного замовника" (Донецька область), Краснопільської селищної та 
Миколаївської сільської рад (Сумська область), Хорошівського навчально-
виховного комплексу "Дошкільний навчальний заклад-загальноосвітній 
навчальний заклад І−ІІІ ступенів" №1 (Житомирська область), якими допущено 
факти оплати виконаних робіт на загальну суму 1244,51 тис. грн, проведення 
яких оглядом не підтверджено, а також неотримання майна на суму 
118,5 тис. грн, чим завдано істотної шкоди (збитків) державі, мають ознаки 
кримінальних правопорушень, передбачених статтями 191, 366, 367 
Кримінального кодексу України.  

Крім того, виконавчими органами рад допущено неефективне 
використання бюджетних коштів на загальну суму 16,0 млн грн внаслідок 
оплати неякісно виконаних робіт, придбання спеціальної техніки, обладнання 
(трактор, автогрейдер, снігозбиральник, мотоблок, пожежно-рятувальне 
оснащення), будівельних матеріалів, послуг з розроблення проєктно-
кошторисної документації, проведення будівництва та ремонту об’єктів 
інфраструктури (клуб, водогін, ЦНАП), які за призначенням не 
використовуються.  

Значними також є порушення, пов’язані з недотриманням виконавчими 
органами рад вимог законодавства з питань містобудівної діяльності, які 
спричинені оплатою виконання будівельних робіт без подання повідомлення про їх 
початок, без затвердження титулів будов, реєстрації декларацій про готовність 
об’єктів або оплатою робіт з капітального ремонту доріг, які виконувалися за 
неприпустимих погодних умов (на загальну суму 53,3 млн грн). 

Також встановлено факти порушень законодавства з питань публічних 
закупівель на суму 49,2 млн грн, а саме незастосування процедур закупівель та 
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визнання переможцями постачальників товарів та виконавців робіт, тендерні 
пропозиції яких не відповідали вимогам тендерної документації, та 
законодавства з питань ведення бухгалтерського обліку на суму 41,8 млн грн 
внаслідок завищення/заниження в бухгалтерському обліку вартості активів, 
невідображення/неправильного відображення проведених витрат, кредиторської 
заборгованості, неоприбуткування активів.  

За результатами аудиту усунено порушень (виконано роботи, донараховано і 
сплачено штрафних санкцій, повернено коштів до державного бюджету, 
відображено операції в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності) на 
загальну суму 15,2 млн гривень. За наслідками розгляду протоколів про 
адміністративні правопорушення станом на 01.08.2019 судами винесено 
6 постанов, з яких 3 – про визнання винними у вчиненні адміністративних 
правопорушень 2 осіб. 

5. Результати аудиту в цілому засвідчили реалізацію у 2017−2018 роках 
за рахунок коштів субвенції 4977 проєктів та отримання певного соціально-
економічного ефекту, зокрема створення умов (відремонтовано школи, 
будинки культури, дитячі садочки, дороги, мережі вуличного освітлення, 
придбано техніку, спеціальне обладнання та інше) для покращення надання 
публічних послуг у 664 ОТГ. Водночас надання громадам державної 
фінансової підтримки у вигляді субвенції на формування відповідної 
інфраструктури,  що стало додатковим стимулом для об’єднання громад, не 
забезпечило створення умов для сталого розвитку інфраструктури ОТГ в 
подальшому. 

5.1. Серед видів державної фінансової підтримки, що надається 
безпосередньо бюджетам ОТГ з державного бюджету на здійснення капітальних 
видатків, субвенція на формування інфраструктури ОТГ для половини громад 
становить майже 90 відс. (332 із 664 ОТГ), з них для 35 відс. (232 ОТГ) є єдиним 
джерелом такої підтримки. 

Отже, після припинення надання субвенції на формування 
інфраструктури існує ризик втрати спроможності ОТГ забезпечувати її 
розвиток самостійно. За цих умов необхідно звертати увагу на формування 
такого комплексу інфраструктури, який не потребуватиме в подальшому 
значних капітальних вкладень. 

5.2. Підходи до використання субвенції не стимулюють громади вкладати 
кошти в розвиток інфраструктури сільських населених пунктів: найбільш 
високовартісні проєкти, на які спрямовувалися кошти субвенції, 
реалізовувалися переважно для мешканців адміністративного центру громади.  

Так, більшу частину субвенції у 2018 році (71 відс. коштів) спрямовано на 
реалізацію проєктів в адміністративних центрах (з урахуванням тих, які 
надаватимуть послуги для всієї громади). На території інших населених пунктів 
переважно реалізовувалися проєкти з вуличного освітлення (537 проєктів, або 
48 відс. загальної кількості таких проєктів), ремонту доріг, благоустрою 
(248 проєктів, або 22 відс.) та водопостачання і водовідведення (108 проєктів, 
або 10 відс.), хоча ці населені пункти також мають школи, дитячі садочки, 
будинки культури. 



 49 

ПРОПОЗИЦІЇ 
1. Про результати аудиту поінформувати Верховну Раду України. 
2. Рішення Рахункової палати про результати аудиту ефективності 

використання коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 
формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад надіслати 
профільним комітетам Верховної Ради України. 

3. Відомості про результати аудиту ефективності використання коштів 
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування 
інфраструктури об’єднаних територіальних громад у формі рішення Рахункової 
палати надіслати Кабінетові Міністрів України та рекомендувати: 

1) забезпечити на підставі частини десятої статті 20 Бюджетного кодексу 
України прийняття рішення про проведення огляду витрат державного 
бюджету у сфері регіонального розвитку та внести відповідні пропозиції до 
Бюджетного кодексу України щодо консолідації всіх капітальних трансфертів у 
регіони через Державний фонд регіонального розвитку у сфері управління 
міністерства, що формує та реалізує державну політику в сфері будівництва та 
регіонального розвитку в Україні; 

2) при підготовці нормативно-правових актів, які регулюють питання 
створення і функціонування Державного реєстру адміністративно-
територіальних одиниць та населених пунктів, передбачити включення до 
цього реєстру відомостей про наявну інфраструктуру об’єднаних 
територіальних громад, потребу в формуванні та розвитку їх інфраструктури, а 
також реалізовані проєкти із зазначенням джерел фінансування таких видатків; 

3) з метою забезпечення рівномірної та стабільної підтримки розвитку 
інфраструктури об’єднаних територіальних громад підготувати та внести на 
розгляд Верховної Ради України зміни до Закону України від 05.02.2015 № 157 
«Про добровільне об’єднання територіальних громад», якими передбачити 
встановлення розміру субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 
формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад на рівні 
надання першої субвенції у 2016 році – 1107 грн на 1 сільського жителя з 
урахуванням індексу інфляції; 

4) вжити заходів щодо внесення змін до Порядку та умов надання 
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування 
інфраструктури об’єднаних територіальних громад, затверджених постановою 
Кабінету Міністрів України від 16.03.2016 № 200. 

4. Рішення Рахункової палати і Звіт про результати аудиту ефективності 
використання коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 
формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад надіслати 
Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України та рекомендувати: 

1) підготувати та внести на розгляд Кабінетові Міністрів України зміни 
до Закону України від 05.02.2015 № 157 «Про добровільне об’єднання 
територіальних громад», якими передбачити встановлення розміру субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури 
об’єднаних територіальних громад на рівні надання першої субвенції у 
2016 році – 1107 грн на 1 сільського жителя з урахуванням індексу інфляції; 
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2) підготувати та подати на розгляд Кабінетові Міністрів України зміни 
до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад, 
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 16.03.2016 № 200, 
якими передбачити: 

- критерії для ранжування проєктів за черговістю фінансування із 
встановленням чітких пріоритетів для відбору проєктів виконавчими органами 
сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад; 

- умови спрямування субвенції на здійснення інших заходів щодо об'єктів 
комунальної форми власності, які є важливими для посилення спроможності 
територіальної громади, забезпечення належного рівня безпеки та цивільного 
захисту, у разі наявності залишків коштів, що утворилися внаслідок економії 
бюджетних коштів, зокрема за підсумками проведення тендерних процедур 
закупівлі; 

3) розробити методику для ранжування проєктів за черговістю 
фінансування із встановленням чітких пріоритетів для відбору проєктів 
виконавчими органами сільських, селищних, міських рад об’єднаних 
територіальних громад; 

4) актуалізувати Методичні рекомендації щодо підготовки проєктів, що 
фінансуватимуться за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад, з 
урахуванням внесених змін до Порядку та умов надання субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури 
об’єднаних територіальних громад, затверджених постановою Кабінету 
Міністрів України від 16.03.2016 № 200, та передбачити в них вимоги до назв 
проєктів, підходи до застосування напрямів спрямування коштів, визначення 
переліку документів, які додаються до проєктної заявки залежно від 
особливостей обраного напряму. 

5) Комісії з розгляду поданих виконавчими комітетами міських, 
селищних, сільських рад об’єднаних територіальних громад переліків проєктів 
з проєктними заявками на проєкти, які можуть реалізовуватися за рахунок 
коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування 
інфраструктури об’єднаних територіальних громад, забезпечити надання за 
результатами розгляду переліку проєктів з проєктними заявками 
обґрунтованих зауважень (за наявності) для усунення відповідним виконавчим 
комітетам міських, селищних, сільських рад у письмовому вигляді; 

6) надіслати копію рішення Рахункової палати про результати аудиту 
ефективності використання коштів субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад 
всім виконавчим органам міських, селищних, сільських рад об’єднаних 
територіальних громад до відома та врахування при управлінні коштами 
субвенції. 

5. Рішення Рахункової палати про результати аудиту ефективності 
використання коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 
формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад надіслати 
Міністерству фінансів України та рекомендувати: 

1) при підготовці проєкту Державного бюджету України на 2020 рік та 
наступні бюджетні роки передбачити обсяг видатків субвенції з державного 
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бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних 
територіальних громад на рівні надання першої субвенції у 2016 році – 
1107 грн на 1 сільського жителя з урахуванням індексу інфляції; 

2) переглянути підходи до визначення міжбюджетних трансфертів, що 
спрямовуються з державного бюджету до місцевих бюджетів на реалізацію 
програм і проєктів регіонального розвитку шляхом консолідації всіх 
капітальних трансфертів у регіони через Державний фонд регіонального 
розвитку у сфері управління міністерства, що формує та реалізує державну 
політику в сфері будівництва та регіонального розвитку в Україні, та внести 
відповідні пропозиції на розгляд Кабінетові Міністрів України; 

3) включити до складу Комісії з прийняття рішень щодо розподілу 
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів 
щодо соціально-економічного розвитку окремих територій між місцевими 
бюджетами, а також між місцевими бюджетами за об’єктами (заходами) 
представників Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України. 

6. Рішення Рахункової палати про результати аудиту ефективності 
використання коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 
формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад надіслати 
Міністерству освіти і науки України, Міністерству молоді та спорту 
України, Міністерству соціальної політики України та рекомендувати 
включити до складу комісій (робочих груп) з розгляду програм і проєктів 
регіонального розвитку, які реалізовуються за кошти субвенцій з державного 
бюджету місцевим бюджетам, представників Міністерства регіонального 
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. 

7. Рішення Рахункової палати про результати аудиту ефективності 
використання коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 
формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад надіслати 
Національному агентству України з питань державної служби та 
рекомендувати при формуванні переліку пріоритетних напрямів (тем) для 
підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних 
адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого 
самоврядування та депутатів місцевих рад за загальними професійними 
(сертифікатними) програмами та короткостроковими програмами, що 
враховуються суб’єктами надання освітніх послуг у сфері професійного 
навчання (провайдерами) під час формування змісту відповідних програм 
підвищення кваліфікації, передбачити напрям (тему) підвищення кваліфікації 
працівників органів місцевого самоврядування об’єднаних територіальних 
громад за такими програмами, як організація і контроль за виконанням робіт з 
будівництва, реконструкції, капітального ремонту об’єктів інфраструктури, 
прийняття їх в експлуатацію, типові порушення при здійсненні таких заходів. 

8. Повідомити Генеральну прокуратуру України про виявлені при 
здійсненні аудиту ознаки кримінальних правопорушень.  

 
 

Заступник Голови  
Рахункової палати                                                                                А. В. Майснер 
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Додаток 1  
 

Перелік напрямів спрямування субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних 

громад відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16.03.2016 
№ 200 "Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних 
громад"  

1. Розроблення проєктної, містобудівної та планувальної документації. 
2. Підвищення якості надання адміністративних послуг, зокрема 

створення, модернізація центрів надання адміністративних послуг та придбання 
обладнання і програмного забезпечення. 

3. Створення сучасних систем організації управління громадою – 
комунікаційних мереж, баз даних, систем оповіщення населення. 

4. Реконструкція, капітальний ремонт, переобладнання, 
перепрофілювання будівель бюджетних установ з метою їх використання 
відповідно до повноважень та потреб об'єднаних територіальних громад з 
обов'язковим застосуванням енергоефективних технологій. 

5. Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт вулиць, доріг, мостів, 
переходів комунальної власності, що поліпшують доступність жителів до 
об'єктів та установ, у яких надаються адміністративні, соціальні та інші 
послуги. 

6. Закупівля транспортних засобів для підвезення дітей до навчальних 
закладів, транспортних засобів спеціального призначення та комплектувальних 
виробів до них для комунальних підприємств, пожежної і спеціальної 
рятувальної техніки та пожежно-рятувального оснащення, спеціалізованих 
санітарних транспортних засобів для лікувальних закладів. 

7. Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт об'єктів 
водопостачання та водовідведення, об'єктів поводження з відходами та 
рекультивація територій сміттєзвалищ тощо. 

8. Здійснення інших заходів щодо об'єктів комунальної форми власності, 
які є важливими для посилення спроможності територіальної громади, 
забезпечення належного рівня безпеки та цивільного захисту. 

9. Погашення в установленому законодавством порядку зареєстрованої 
органами Казначейства на початок бюджетного періоду бюджетної 
кредиторської заборгованості місцевих бюджетів, що виникла під час 
здійснення видатків місцевими бюджетами за рахунок коштів, отриманих з 
державного бюджету за програмою "Субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних 
громад". 

10. Будівництво, реконструкція, ремонт та утримання доріг місцевого 
значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах. 

11. Співфінансування інших програм і проєктів, що реалізуються за 
рахунок коштів державного та місцевих бюджетів. 

12. Капітальний ремонт вулиць і доріг населених пунктів та інших доріг, 
які є складовими автомобільних доріг державного значення 
(як співфінансування на договірних засадах). 
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Додаток 2 
Результати обстеження виконання робіт за окремими проєктами, які 

фінансувалися у 2017−2018 роках за рахунок коштів субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних 

територіальних громад 
 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 
Проєкт "Капітальний ремонт Маломихайлівського дошкільного 
навчального закладу (ясла-садок) "Червона шапочка" за адресою 
вул. Центральна, 18, с. Маломихайлівка Криничанського району 

Дніпропетровської області (покрівля, заміна вікон, утеплення стін) " 
 

Замовник – виконавчий комітет Криничанської селищної ради. 
Використано – 858,3 тис. грн, з них на утеплення горища  20,8 тис. гривень.                    
Виконання: жовтень − грудень 2017 року. 

 

 
 
 
 

Дата огляду – 21.03.2019. 
Встановлено: засмічення уламками шиферу горища, зіпсованість мінеральних 
плит, що не забезпечує функцій теплоізоляції та свідчить про псування майна. 
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Проєкт "Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Київська в селі 
Дружба Криничанського району Дніпропетровської області" 

 
 
Замовник – виконавчий комітет Криничанської селищної ради. 
Використано – 1324,3 тис. гривень.                     
Виконання: листопад – грудень 2017 року. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дата огляду – 20.03.2019. 
Встановлено: тріщини дорожнього покриття і вибоїни. 
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Проєкт "Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Київська в 
с. Дружба Криничанського району Дніпропетровської області" 

 
 
Замовник – виконавчий комітет Криничанської селищної ради. 
Використано –1370,3 тис. гривень.                     
Виконання: жовтень – грудень 2018 року. 
 

 

 

 
 
 
Дата огляду – 20.03.2019. 
Встановлено: викришування і лущення дорожнього одягу. 



 56 

Проєкт "Капітальний ремонт дорожнього покриття частини вулиці Садова 
в селі Дружба Криничанського району Дніпропетровської області" 

 
Замовник – виконавчий комітет Криничанської селищної ради. 
Використано –1355,2 тис. гривень.                     
Виконання: жовтень – грудень 2018 року. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дата огляду – 20.03.2019. 
Встановлено: руйнування країв дорожнього одягу, засмічення водостічних 
труб, закріплення знаків на стовпах освітлення. 
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ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Проєкт "Капітальний ремонт водопровідних мереж в с. Рубці Лиманського 
району Донецької області"  

 
Замовник – КП Лиманська СЕЗ 
Використано – 762,9 тис. гривень.                     
Виконання: вересень – грудень 2017 року. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дата огляду – 05.04.2019. 
Встановлено: розриті траншеї і вириті котловани. Роботи з ремонту 
водопровідних мереж не виконано. 
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Проєкт "Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі дошкільного 
навчального закладу № 31 "Білосніжка" по вул. Чапаєва, 65 а с. Іллінівка 

(Ілліча) Костянтинівського району Донецької області" 
 
Замовник – КП "Управління капітального будівництва" Дружківської міської 
ради. 
Використано – 3444,2 тис. гривень.                     
Виконання: вересень – грудень 2017 року. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дата огляду – 05.04.2019. 
Встановлено: просідання плитки на стиках з цоколем, викришування кромки 
краю фасаду, лущення в залізобетонній відмотці зі зміщенням бордюру. 
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ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ 
Проєкт "Капітальний ремонт спортивного залу Любомирського НВК                 

за адресою: вул. Шкільна, 51 с. Любомирка Подільського району  
Одеської області"  

 
Замовник – відділ житлово-комунального господарства, будівництва, 
благоустрою та розвитку інфраструктури Куяльницької сільської ради. 
Використано – 294,19 тис. гривень.                     
Виконання: липень – серпень 2018 року. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Дата огляду – 07.05.2019. 
Встановлено: протікання системи опалення на всіх встановлених радіаторах, 
відсутність плінтусів по всьому периметру спортивного залу. 
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ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ 
Проєкт "Капітальний ремонт будинку культури по вул. Центральній              
№ 10-А в  с. Калашники Полтавського району Полтавської області"  

 
Замовник – гуманітарний відділ виконавчого комітету Мачухівської сільської 
ради. 
Використано – 1225,05 тис. грн на проведення внутрішніх робіт.                     
Виконання: липень – грудень 2018 року. 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Дата огляду – 22.05.2019. 
Встановлено: тріщини та вологість стін внаслідок просідання фундаменту. 
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Проєкт "Капітальний ремонт приміщення їдальні Судіївської ЗОШ         
І−ІІ ступеня"  

 
 

Замовник – гуманітарний відділ виконавчого комітету Мачухівської сільської 
ради. 
Використано – 80,74 тис. гривень. 
Виконання: листопад 2018 року. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Дата огляду – 22.05.2019. 
Встановлено: підмивання фундаменту внаслідок опадів, ураження вологою та 
брудом утеплених і пофарбованих стін. 
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Додаток 3 
Перелік проєктів, які реалізувалися у 2017–2018 роках за рахунок коштів 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування 
інфраструктури об’єднаних територіальних громад 

2017 рік 

ОТГ Тематики 
Касові 

видатки, 
тис. грн 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ  45 274,070 
Калинівська  Капітальний ремонт (далі − капремонт) дорожнього покриття 1257,700 
Студенянська  Капремонт дорожнього покриття 2417,248 
Барська Капремонт дорожнього покриття 521,500 
Джулинська Капремонт дорожнього покриття 3186,752 
Вороновицька Капремонт дорожнього покриття 1202,500 
Сокиринецька Реконструкція будівлі під приміщення ради 1807,800 
Северинівська Створення комунальної системи забезпечення розвитку 

інфраструктури сільських територій 
2032,800 

Іллінецька Реконструкція площі, капремонт дорожнього покриття, 
придбання комплектуючих для техніки 

5445,824 

Дашівська  Будівництво мереж вуличного освітлення, капремонт 
дорожнього та тротуарного покриття 

3765,000 

Ситковецька Розробка проєктно−кошторисної документації (далі − ПКД), 
капремонт дорожнього покриття, придбання комп’ютерної 
техніки для дошкільного навчального закладу (далі − ДНЗ) 

707,800 

Ковалівська Придбання трактора з причепом та обладнанням, будівництво 
та реконструкція розподільчих мереж водогону 

3384,160 

Немирівська  Капремонт дорожнього покриття 3744,800 
Мельниківська Будівництво системи водопостачання 1123,697 
Райгородська Капремонт фасаду закладу загальної середньої освіти (далі − 

ЗЗСО, школа), реконструкція ліній електропередач, 
капремонт будинку культури (далі − БК), виготовлення ПКД 

1712,089 

Оратівська Капремонт покрівлі, утеплення стін і фасаду ДНЗ, придбання 
трактора 

1276,800 

Томашпільська Капремонт доріг 1680,000 
Вапнярська Виготовлення ПКД 482,800 
Тульчинська Капремонт дороги і тротуарів 3844,900 
Шпиківська Реконструкція будівель поліклініки 1284,300 
Жданівська  Капремонт дороги, придбання техніки спеціального 

призначення 
2099,100 

Бабчинецька Капремонт дорожнього покриття, будівлі сільської ради, 
будівництво водогону 

2296,500 

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ 49 077,815 
Велицька Придбання обладнання для ради, капремонт вестибюля ЗЗСО, 

адмінбудинку, дороги, БК, виготовлення ПКД 
3355,950 

Голобська Капремонт вуличного освітлення, дорожнього покриття, 
клубу 

3418,480 

Зимнівська Капремонт, реконструкція ЗЗСО, дороги, вуличного 
освітлення 

3510,624 

Смолигівська  Капремонт приміщень ЗЗСО, БК 1323,300 
Устилузька Придбання транспорту спеціального призначення та 

комплектувальних виробів до нього, капремонт дороги, 
тротуару, реконструкція будівлі ради, даху ДНЗ, 

5522,978 



 63 

ОТГ Тематики 
Касові 

видатки, 
тис. грн 

приміщень БК, капремонт ЗЗСО 
Люблинецька Капремонт вуличного освітлення, фасаду будівлі ДНЗ, 

реконструкція огороджених конструкцій дитячно-юнацької 
спортивної школи (далі − ДЮСШ), виготовлення ПКД 

1715,200 

Шацька Капремонт дороги, тротуарів, реконструкція мережі 
вуличного освітлення 

3153,488 

Заболотівська Придбання техніки спеціального призначення, капремонт 
даху навчально-виховного комплексу (далі − НВК), 
реконструкція приміщень лікарні 

4088,219 

Дубівська  Капремонт будівлі ЗЗСО, сільської ради 2404,751 
Княгинівська  Реконструкція вуличного освітлення, будівництво очисних 

споруд 
2949,350 

Литовезька Розробка проєктної документації, реконструкція будівлі, 
котельні ЗЗСО, приміщення під ДНЗ, закупівля транспортних 
засобів спеціального призначення 

2669,737 

Павлівська Капремонт фельдшерсько-акушерського пункту (далі – ФАП), 
покрівлі ЗЗСО, дитячого спортивного майданчика, придбання 
спецтехніки, реконструкція адмінприміщення, капремонт БК, 
клубу, ЗЗСО, фасаду амбулаторії, вуличного освітлення, 
приміщення під центр безпеки, встановлення системи 
опалення в БК 

4158,823 
 

Поворська  Капремонт покрівлі ДНЗ, БК, дороги, реконструкція покрівлі 
адмінбудинку, розробка ПКД, внутрішніх санвузлів ЗЗСО, 
придбання музичних інструментів 

3805,514 
 

Поромівська  Капремонт системи водопостачання, будівництво вуличного 
освітлення, закупівля комп’ютерного обладнання для ради, 
гідродинамічне очищення артезіанської свердловини 

1417,702 
 

Прилісненська Придбання спецтехніки, реконструкція будівлі ЗЗСО, 
вуличного освітлення, доріг 

5583,698 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ 121 035,512 
Апостолівська Реконструкція, капремонт дороги, топкової НВК, ЗЗСО, 

стадіону, придбання спецобладнання та програмного 
забезпечення для центру надання адміністративних послуг 
(далі − ЦНАП), спецтехніки, розробка ПКД, генерального 
плану, будівництво мереж вуличного освітлення 

7623,840 

Грушівська Капремонт вуличного освітлення, дороги, системи 
електроопалення приміщень клубу, БК, ЗЗСО, ФАПу 

4730,960 

Нивотрудівська Реконструкція ліній вуличного освітлення, капремонт будівлі 
ЦНАП, адміністративної будівлі (далі − адмінбудівля) ради, 
амбулаторії, придбання основних фондів 

2918,240 

Зеленовольська Капремонт амбулаторії, дороги, ДНЗ, реконструкція системи 
опалення БК 

4725,750 

Могилівська  Реконструкція приміщень покрівлі ЗЗСО 2672,700 
Слобожанська Реконструкція приміщень ДНЗ, капремонт території ДНЗ 1984,100 
Ляшківська Реконструкція території БК, капремонт БК 1542,500 
Богданівська Капремонт дороги 5782,200 
Вербківська Капремонт дороги, будівлі ради, приміщень ЗЗСО, 

реконструкція водозабірної свердловини, будівництво 
розвідувально-експлуатаційної свердловини 

6800,500 

Солонянська  Капремонт вуличного освітлення, дорожнього покриття, 
будівлі ради, будівництво мереж водопостачання 

5330,400 

Сурсько-Литовська Капремонт БК, будівництво центру безпеки 1952,290 
Новоолександрівська  Капремонт дороги, реконструкція будівлі інтернату, 6176,020 
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ОТГ Тематики 
Касові 

видатки, 
тис. грн 

мініфутбольного поля, будівництво мереж вуличного 
освітлення 

Новопокровська Будівництво водопровідної мережі 2378,340 
Святовасилівська Виготовлення ПКД, придбання спецтехніки, капремонт 

вуличного освітлення, будівлі ЗЗСО, реконструкція системи 
водопостачання 

3445,630 

Вакулівська Капремонт приміщень ЗЗСО, клубу, мереж вуличного 
освітлення, придбання трактора та обладнання 

3581,100 

Мирівська Капремонт вуличного освітлення, НВК, дороги 2348,150 
Божедарівська Капремонт будівлі котельні та системи опалення ЗЗСО, 

лікарні, придбання спецтехніки 
3393,020 

Криничанська Капремонт дороги, ДНЗ, ЗЗСО, реконструкція вуличного 
освітлення 

3895,900 

Великомихайлівська Реконструкція мережі вуличного освітлення, мереж 
водопостачання, будівлі НВК, БК 

2986,240 

Новолатівська Капремонт доріг 3453,200 
Лихівська Капремонт ФАПу, приміщення ЗЗСО 2532,800 
Томаківська Капремонт дороги, мереж вуличного освітлення, 

адмінприміщення, ділянок водогону, будівництво системи 
водопостачання, реконструкція водопровідної мережі, 
каналізаційних насосних станцій та напірного каналізаційного 
колектора 

8802,600 

Софіївська Реконструкція елементів благоустрою придорожньої зони, 
капремонт мережі вуличного освітлення 

3154,960 

Васильківська  Реконструкція нежитлової будівлі під ЦНАП, вуличного 
освітлення, капремонт дороги, ЗЗСО 

4543,120 

Царичанська Реконструкція мережі вуличного освітлення, системи 
водопостачання, капремонт дороги 

5794,220 

Новопавлівська Капремонт ДНЗ, дороги 1904,900 
Вишнівська Реконструкція покрівлі будівлі ДНЗ 1955,100 
Чкаловська Капремонт ДНЗ, реконструкція водопровідної мережі 1849,710 
Роздорська Реконструкція приміщення адмінбудівлі під ЦНАП, 

капремонт вуличного освітлення 
1817,400 

Покровська  Капремонт системи водяного опалення ДНЗ, дороги, 
реконструкція мережі вуличного освітлення, нежитлової 
будівлі 

6209,390 

Михайлівська Капремонт адмінбудівлі, ДНЗ, реконструкція вуличного 
освітлення 

2534,010 

Варварівська Капремонт покрівлі будівлі НВК 2216,230 
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ 37 592,877 

Іллінівська Капремонт будівлі ДНЗ № 31 "Білосніжка", Старомиколаївського 
НВК, ДНЗ, сільського БК, Яблунівського ДНЗ "Рушничок", 
закупівля пожежно-рятувального оснащення, дизель-генератора 
потужністю 16,5 кВт, мотопомп потужністю 8 д/с 

8 118,282 
 

Шахівська Реконструкція та термомодернізація будівлі, придбання 
спецтехніки (трактора, вантажно-пасажирського автомобіля) 
для комунального підприємства "Шахове-2016"  

3 114,000 
 

Лиманська Капремонт дороги, прибудинкової території, водопровідних 
мереж, скатної покрівлі, мереж зовнішнього освітлення 

12 489,532 
 

Миколаївська Капремонт дорожнього покриття, придбання пересувного 
дизельного поршневого компресора ПКСД-5,25 КП, лопати-
відвалу навісного обладнання 

2 348,300 
 

Черкаська Капремонт дороги, реконструкція будівлі селищної ради, 2 990,763 
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ОТГ Тематики 
Касові 

видатки, 
тис. грн 

придбання обладнання для КП "Громада" 
Соледарська Капремонт мереж зовнішнього освітлення, придбання двох 

шкільних автобусів, автопідіймача АП – 18, екскаватора, 
сміттєвоза для комунального підприємства "Комунальник" 

8 532,000 
 

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ 151 618,974 
Високівська Капремонт їдальні Високівської гімназії, внутрішніх 

приміщень їдальні Забрідської ЗЗСО І–ІІІ ст., переоснащення 
їдальні Високівського ДНЗ та оснащення їдальні Високівської 
гімназії обладнанням для харчування дітей 

1 801,199 
 

Вишевицька Реконструкція ДНЗ-ЗЗСО І ст., переоснащення їдальні 
Високівського ДНЗ, системи теплопостачання Межиріцького 
НВК "ЗЗСО І ст.-ДНЗ", внутрішнє облаштування спортивного 
залу та санвузла Іршанського ЗЗСО І−ІІІ ст. 

2 008,600 
 

Дубрівська Капремонт дороги, реконструкція покрівлі ЗЗСО І−ІІІ ст., 
приміщення амбулаторії, будівлі ДНЗ, реконструкція та 
відновлення вуличного освітлення в с. Зірка 

3 024,500 
 

Іршанська Реконструкція приміщень адміністративної будівлі, корпусу 
початкової школи Іршанського НВК "Гімназія-ДНЗ", 
розроблення проєктної документації, придбання навісного 
обладнання для трактора МУП-320, капремонт дороги 

817,430 
 

Народицька Реконструкція системи теплопостачання ЗЗСО, капремонт 
котельні ЗЗСО, системи опалення НВК, теплової мережі ДНЗ, 
покрівлі лікарні, їдальні ЗЗСО, внутрішнього оздоблення та 
інженерних мереж сільського БК, вуличного освітлення, 
системи опалення НВК, артезіанської свердловини, 
приміщення ДНЗ, Закусилівського ЗЗСО І-ІІІ ст., 
каналізаційної мережі, водопровідної мережі, придбання 
відвалу снігоприбирального, транспортних засобів 
спеціального призначення та обладнання, асенізаторної 
бочки, виготовлення проєктної документації 

13 515,420 
 

Новоборівська Будівництво спортивного майданчика, реконструкція покрівлі 
та частини приміщень бібліотеки, капремонт приміщення БК, 
придбання трактора типу МТЗ-1025,2 

2 999,500 
 

Потіївська Капремонт ДНЗ, котельні ДНЗ, дороги, вуличного освітлення, 
ЗЗСО І ст., виготовлення проєктної документації, придбання 
для ЦНАП обладнання для підвищення якості надання 
адміністративних послуг 

3 633,350 
 

Тетерівська Виготовлення ПКД, капремонт дороги, реконструкція-
термомодернізація амбулаторії, ПЛІ-0,4 кВ для організації 
вуличного освітлення 

4 469,420 
 

Червоненська Капремонт даху та заміна вікон і вхідних дверей 2 480,690 
Корнинська Реконструкція НВК, газової топкової, господарського 

приміщення в топку, придбання відвалу снігозбирального, 
косарки роторної дорожньої, капремонт адмінбудинку 

4 257,030 

Баранівська Придбання спецтехніки, капремонт БК, амбулаторії, ФАПу, 
вуличного освітлення, реконструкція станції знезалізнення 

8 860,140 

Коростишівська Придбання подрібнювача деревини, транспортних засобів 
спеціального призначення типу МАЗ, виготовлення 
містобудівної документації 

5 006,280 

Олевська Капремонт дороги, тротуарів, заміна вікон, котельні НВК, 
комунальної установи "Олевська центральна лікарня", 
приміщення ЗЗСО, ДНЗ, будівництво водопровідних та 
каналізаційних мереж, реконструкція вуличного освітлення 
міста Олевська, будівель ДНЗ, системи опалення, 

27 696,680 
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виготовлення проєктної документації, ліквідація підтоплень, 
технічне переоснащення системи опалення ДНЗ 

Брусилівська Капремонт системи водопровідної мережі, системи опалення, 
ЗЗСО, вуличного освітлення, придбання спецтехніки, 
реконструкція котельні, технічне переоснащення котельні 

7 664,880 

Городницька Придбання шкільного автобуса для відділу освіти, 
контейнерів пластикових, навантажувача фронтального TUR-
160, косарки ротаційної, щітки, комунального обладнання, 
дизельного генератора, сміттєвоза, капремонт вуличного 
освітлення 

4 315,290 
 

Довбиська Реконструкція амбулаторії, капремонт теплотраси та заміна 
котлів, дороги, системи опалення 

1 441,150 

Лугинська Придбання спецтехніки (вакуумного автомобіля, сміттєвоза, 
трактора типу МТЗ в комплекті з відвалом, щіткою, машини 
для розкидання піску) 

3 493,640 

Миропільська Капремонт в приміщеннях ФАПу, реконструкція системи 
опалення ФАПу 

1 297,480 

Попільнянська Реконструкція дороги, капремонт дорожнього покриття, 
реконструкція (термомодернізація) ДНЗ, придбання 
сміттєвоза, додаткового навісного обладнання до трактора 
МТЗ-82 

5 110,920 

Хорошівська Реконструкція будівлі ЦРД, гімназії, придбання спецтехніки  7 442,390 
Чоповицька Реконструкція вуличного освітлення, розробка проєктної 

документації, капремонт дорожнього покриття 
3 000,300 

Андрушівська Капремонт дороги, придбання спецтехніки (трактор) 2 266,030 
Барашівська Реконструкція та створення мережі вуличного освітлення, 

ЗЗСО, виготовлення проєктної документації, капремонт 
дороги 

4 507,110 

Білокоровицька Капремонт даху ДНЗ, теплової мережі ЗЗСО, виготовлення 
проєктної документації ЗЗСО, придбання екскаватора типу 
АМКОДОР 702 ЕВ-02 з комплектуючими 

1 775,920 

Вільська Реконструкція котельні, БК, будівлі сільської ради, 
капремонт, заміна існуючих віконних та дверних блоків 

2 636,740 

Горщиківська Реконструкція будівлі ДНЗ, вуличного освітлення 2 278,390 
Квітнева Капремонт покрівлі ЗЗСО, дороги 3 007,680 
Краснопільська Будівництво водогінних мереж 2 836,300 
Семенівська Реконструкція вуличного освітлення, капремонт дороги 3 474,920 
Станишівська Будівництво ДНЗ, капремонт будівлі ЗЗСО та БК 6 520,680 
Ушомирська Капремонт котельні ЗЗСО, ДНЗ, будівництво очисних споруд 

по технології "BIOTAL", реконструкція каналізаційної мережі 
5 184,800 

Чижівська Придбання шкільного автобуса, капремонт ЗЗСО, системи 
опалення, вуличного освітлення 

2 794,140 

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 14 413,370 
Вільховецька Капремонт дороги, сільського БК, реконструкція ЗЗСО, 

будівництво мережі вуличного освітлення  
5 399,810 

Тячівська Капремонт дороги, поточний середній ремонт автомобільної 
дороги, реконструкція мережі вуличного освітлення 

4 762,320 

Полянська Капремонт дороги, клубу с. Родникова 4 251,240 
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ 69 082,556 

Берестiвська Капремонт дороги, лікарняної амбулаторії, приміщень 
вестибюля та коридорів, будівництво модульної споруди для 
місцевої пожежної охорони, реконструкція ліній зовнішнього 
електроосвітлення 

6 106,596 
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Осипенкiвська Капремонт зовнішніх мереж теплопостачання ЗЗСО, доріг, 
вуличного освітлення, окремих елементів будівлі (заміна 
віконних та дверних блоків), реконструкція газової мережі 
котельні 

6 308,136 

Веселiвська Придбання спеціалізованої техніки та медичного обладнання 
для підрозділів ЦПМСД, капремонт сільського клубу, дороги, 
реконструкція тротуарної доріжки, благоустрій центрального 
парку, придбання оснащення та обладнання для місцевої 
пожежної охорони 

4 871,691 

Долинська Капремонт доріг, реконструкція електричних мереж та систем 
опалення БК, придбання транспортного засобу спеціального 
призначення 

3 698,900 

Біленькiвська Придбання транспортного засобу спеціального призначення 
та комплектувальних виробів, реконструкція котельні, 
вуличного освітлення 

6 758,895 

Комиш-Зорянська Капремонт БК, селищної ради, закупівля спеціальної техніки 
для покращення матеріально-технічної бази 

4 841,694 

Смирновська Капремонт санвузла з відновленням мережі водопостачання, 
ЗЗСО, приміщення спортивного залу, їдальні, покрівлі БК, 
дорожнього покриття, ДНЗ, придбання спеціального 
обладнання (генератора бензинового та бетономішалки) 

4 050,090 

Преображенська Реконструкція системи опалення з встановленням котлів 
тривалого горіння, каналізаційної мережі, ДНЗ, капремонт 
приміщень будівлі, фасаду сільського БК, внутрішньої 
каналізаційної мережі та водопостачання, закупівля 
спеціальної техніки та додаткового обладнання 

5 344,914 

Таврійська Капремонт каналізації та системи водопостачання, будівлі 
амбулаторії, реконструкція котельні, системи опалення, 
придбання сміттєзбиральної машини 

3 058,890 

Малатокмачанська Реконструкція системи водовідведення, вуличного освітлення, 
капремонт внутрішніх туалетів, будівлі амбулаторії 

1 908,413 

Комишуваська Закупівля самоскида, повноприводного автогрейдера, 
екскаватора ланцюгового на базі трактора МТЗ 82 

6 368,000 

Воскресенська Капремонт будинку ДНЗ, автомобільної дороги, придбання 
шкільного автобуса, реконструкція мережі вуличного 
освітлення 

4 455,100 

Ботіївська Капремонт будівлі, ЗЗСО 1 883,372 
Гірсівська Капремонт будівель, виготовлення генеральних планів 3 139,200 
Приморська Капремонт покрівлі БК, дороги, придбання обладнання та 

устаткування для ремонту доріг, придбання камер 
відеоспостереження, створення системи спостереження для 
забезпечення належного рівня безпеки 

2 994,500 

Остриківка Реконструкція будівлі, дороги від перехрестя дороги, будівлі 
сільського клубу, вуличного освітлення, боксів з 
переобладнанням в пожежне депо, придбання сміттєвоза, 
придбання шкільного автобуса, капремонт приміщення, 
фельдшерсько-акушерського пункту 

3 294,166 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ 43 157,133 
Верхнянська Капремонт спального корпусу інтернату, покрівлі ЗЗСО, 

НВК, народного дому с. Завадка, дорожнього покриття, 
амбулаторії 

5 290,520 

Печеніжинська Будівництво критого спортивного залу, ДНЗ, влаштування 
штучного покриття на існуючому комплексному спортивному 
майданчику для фізкультурно-оздоровчих занять, капремонт 

5 785,610 
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адмінбудинку, системи опалення з встановленням 
твердопаливного котла у БК, заміна покриття даху, частини 
приміщень селищної ради 

Старобогородчанська Капітальні ремонти об'єктів соціально-культурної сфери  3 057,600 
Білоберізька Капремонт БК, тротуарної доріжки, Хороцівського НВК 1 446,890 
Тлумацька Капремонт приміщення адмінбудинку, заміна вікон та дверей 

НВК, заміна покриття даху амбулаторії , клубу, ЗЗСО, ДНЗ, 
дорожнього покриття від будинку №168 до будинку №192, 
будівництво водопроводу, закупівля спецтехніки 

5 118,300 

Більшівцівська Капремонт приміщення НВК, адмінбудинку Більшівцівської 
селищної ради 

2 544,560 

Витвицька Капремонт адміністративного будинку, даху Кальнянського 
ЗЗСО, реконструкція системи опалення, водопостачання та 
каналізації БК, опалювальної системи (з газової на 
твердопаливну)  

3 592,550 

Космацька Капремонт адмінприміщення, ДНЗ, БК, покрівлі будинку 
вчителя, покрівлі лікарської амбулаторії, дороги, тротуарної 
доріжки 

4 076,030 

Матеївецька Капітальний ремонт дорожнього покриття, будівництво 
критого спортивного залу 

3 251,700 

Нижньовербізька Придбання екскаватора із навісним оснащенням, причепа 
тракторного, капремонт дитячого майданчика на території 
ДНЗ, дорожнього покриття, спортивно−оздоровчого 
комплексу, придбання комп’ютера 

4 286,350 

П'ядицька Капремонт Малокам’янського НВК, адміністративної будівлі, 
амбулаторії, ЗЗСО, приміщень Старостинського округу, 
системи водопостачання та водовідведення, добудова блоку 
№ 2  ЗЗСО 

4 707,030 
 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 4 882,205 
Калитянська Будівництво проїзної частини дороги, придбання шкільного 

автобуса 
3 104,410 

Пісківська Реконструкція котельні на твердому паливі для 
теплопостачання, будівництво котельні на твердому паливі 
для теплопостачання 

1 777,800 

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ 18 677,111 
Бобринецька Капремонт частини дорожнього покриття 1 968,300 
Маловисківська Реконструкція будівель ЗЗСО, капремонт дорожнього 

покриття 
3 089,086 

Новоукраїнська Придбання спецтехніки, шкільного автобуса, реконструкція 
водопровідної мережі 

3 445,245 

Великоандрусівська Капремонт дороги, водонапірної башти, свердловини, 
реконструкція системи опалення ЗЗСО, виготовлення ПКД на 
реконструкцію системи опалення ДНЗ, НВК 

6 013,781 

Соколівська Капремонт дороги, вуличного освітлення, приміщень 
харчоблоку, їдальні, фойє 

4 160,698 

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ 15 763,947 
Чмирівська Капремонт адмінбудівлі, реконструкція та реставрація 

системи опалення, закупівля комплектувальних виробів 
(контейнерів для роздільного збору ТВП), екскаватора–
навантажувача, сміттєвоза із заднім завантаженням 

4 355,190 

Білокуракинська Придбання трактора, косарки, відвала до котка, автобуса, 
капремонт будівлі ДНЗ, ДЮСШ, дороги, реконструкція 
адміністративної будівлі, переобладнання шкільної котельні 

9 293,359 
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Новопсковська Капремонт ФАПу, фасаду БК, придбання відвалу для 
покращення благоустрою 

2 115,399 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ 60 556,787 
Бабинська Реконструкція котельні із заміною твердопаливних котлів 

СЗШ, придбання металевих контейнерів для збору ТПВ 
503,200 

Бісковицька Реконструкція системи опалення в приміщенні народного дому, 
системи опалення приміщень ЗЗСО, ФАПу, капремонт 
приміщення народного дому, дороги, ЗЗСО, будівництво 
зовнішньої каналізаційної мережі з влаштуванням локальних 
очисних споруд, заходи із захисту від підтоплення паводковими 
водами сільськогосподарських угідь 

1 888,520 

Вільшаницька Капремонт дороги, реконструкція даху, фасаду будівлі 
народного дому, будівлі Монастирецької СЗШ 

1 762,770 

Воле - Баранецька Реконструкція даху будівлі народного дому, будівлі ФАПу, 
будівлі, СЗШ, мосту річки Болозівка, роздягальні на стадіоні, 
придбання спецтехніки, розробка ПКД на реконструкцію 
каналізаційних мереж 

2 580,230 

Гніздичівська Капремонт вуличного освітлення, дороги, придбання 
обладнання (навантажувача та косарки, ківш для 
навантажувача, щепоріз) до трактора, лікувально-
діагностичного обладнання для амбулаторії 

1 363,400 

Грабовецька Реконструкція мережі вуличного освітлення, капремонт дороги, 
розробка містобудівної та проєктної документації, придбання 
комплекту інтерактивного обладнання 

2 135,250 

Дублянська Реконструкція даху ФАПу, даху Народного дому, ДНЗ, 
капремонт дороги 

974,730 

Заболотцівська Реконструкція приміщення аптеки, даху будівлі ЗЗСО, 
капремонт (заміна віконних та дверних блоків) лікарні, 
придбання комп'ютерної техніки, обладнання та меблів, 
мінітрактора 

1 899,300 

Луківська Капремонт фасаду НВК, СЗШ, приміщення народного дому с. 
Острів 

1 851,530 

Міженецька Капремонт народного дому в с. Зоротовичі, с. Дроздовичі, 
с.Міженець 

1 307,770 

Новокалинівська Будівництво ДНЗ, реконструкція будівлі амбулаторії 2 129,510 
Новоміська Капремонт народного дому, вуличного освітлення, приміщень 

санвузлів ЗСШ 
3 268,360 

Новострілищанська Капремонт вуличного освітлення, фасаду ЗЗСО, 
реконструкція нежитлового приміщення під загальноосвітній 
заклад, будівництво дитячих майданчиків 

1 335,200 

Тростянецька Будівництво вуличного освітлення, ігрового майданчика, 
капремонт із заміни дверей у НВК, ЗЗСО, народному домі, 
даху та утеплення фасаду ФАПу, дороги, тротуарної доріжки 

4 601,870 

Чукв'янська Реконструкція СЗШ, даху ФАПу, капремонт теплотраси та 
системи опалення СЗШ, системи опалення із заміною 
твердопаливного котла СЗШ 

1 872,760 

Ходорівська Реконструкція покрівлі закладу охорони здоров’я, капремонт 
дорожнього покриття, придбання техніки спеціального 
призначення, медичного обладнання  

8 979,250 

Мостиська Будівництво лінії вуличного освітлення, придбання шкільного 
автобуса, капремонт народного дому, адмінбудинку, ЗЗСО, 
амбулаторії, реконструкція нежитлової будівлі 

6 330,940 

Судововишнянська Реконструкція (заміна існуючих заповнень віконних блоків) 
міської лікарні, системи опалення ЗЗСО, будівництво лінії 

2 350,950 
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вуличного освітлення, проєктно-вишукувальні роботи з 
проведення водопостачання, впровадження комплексної 
медичної інформаційної системи у медичних закладах 

Нижанковицька Капремонт дороги 425,610 
Давидівська Будівництво ДНЗ, капремонт даху над спортзалом ЗЗСО 5 297,400 
Жовтанецька Реконструкція будівлі  ЗЗСО з метою енергозберігання  4 367,200 
Шегинівська Капремонт в народних домах, НВК, придбання контейнерів 

для збору твердих побутових відходів 
3 331,020 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 83 738,397 
Куцурубська Капремонт дорожнього покриття, технічне переоснащення 

топкової ЗЗСО, придбання медичного обладнання та 
автомобіля для підвезення лікарів, сучасного обладнання та 
наочності для закладів загальної середньої, дошкільної та 
позашкільної освіти 

9238,037 

Баштанська Реконструкція сільського БК, ДНЗ № 10, парку імені 
С. Бойченка, нежитлового приміщення під адмінприміщення, 
капремонт покрівлі будівлі адмінприміщення, ЗЗСО, ДНЗ, 
покрівлі ДНЗ, підлоги сільського БК, технічне переоснащення 
кабінету інформатики в ЗЗСО, вуличного освітлення, 
придбання спеціалізованого комплектувального виробу 
(тракторного причепа), спеціальної техніки, шкільного 
автобуса, оновлення матеріально-технічної бази ДНЗ 

10 531,010 

Веселинівська Придбання спецтехніки (автогрейдера, двох тракторів, 
навісної дорожньої фрези, тракторного причепа, катка, 
навісної роторної косарки)  

4 559,400 

Олександрівська Реконструкція зовнішньої мережі господарсько-питного 
водопостачання, нежилої будівлі (під амбулаторію), 
капремонт ліній зовнішнього освітлення, БК, школи мистецтв, 
будівництво світлофорного об’єкта на перехресті 

3 862,130 

Воскресенська Реконструкція системи зовнішнього освітлення вулиць, 
розроблення проєктної документації, капремонт покрівлі 
амбулаторії, будівлі майстерень ЗЗСО, розроблення проєктної 
документації 

3 209,670 

Доманівська Закупівля комплектувальних виробів до транспортного засобу 
спеціального призначення, зимових та сезонних 
комплектувальних виробів, придбання дизельних генераторів, 
капремонт автодороги, промислового кухонного обладнання 
для ДНЗ, розроблення ПКД 

2 709,870 

Ольшанська Придбання шкільного автобуса, спецтехніки (сміттєвоз) 4 028,000 
Веснянська Реконструкція каналізаційної насосної станції, придбання 

спецтехніки (трактор) 
687,440 

Кам'яномостівська Капремонт покрівлі ДНЗ, сільського клубу, придбання 
шкільного автобуса 

2 429,830 

Благодатненська Капремонт водогону, вуличного освітлення, оновлення 
матеріально-технічної бази ЗЗСО, реконструкція будівлі 
Благодатненської сільської ради 

5 395,480 

Бузька Капремонт дорожнього покриття, придбання трактора 2 625,100 
Галицинівська Придбання пожежного автомобіля, шкільних автобусів для 

загальноосвітніх закладів, екскаватора-навантажувача 
5 596,130 

Коблівська Закупівля двох санітарних транспортів для КЗ, спецтехніки 
(автопідіймач, снігоприбирач навісний шнеково-роторний), 
капремонт дорожнього покриття 

4 468,580 

Михайлівська Придбання шкільного автобуса, спецтехніки (екскаватор, 
грейдер) 

3 677,160 



 71 

ОТГ Тематики 
Касові 

видатки, 
тис. грн 

Мостівська Капремонт ДНЗ, автомобільної дороги 4267,256 
Нечаянська Реконструкція покрівлі БК, капремонт дороги, придбання 

спортивних тренажерів та обладнання для ЗЗСО, 
комплектувальних виробів для спецтехніки, придбання 
освітлювального обладнання для сцени 

2 760,160 

Прибужанівська Капремонт ЗЗСО, адмінбудівлі сільської ради, ДНЗ, 
амбулаторії, ФАПу, торгівельного центру, придбання 
трактора типу МТЗ 82,1 з комплектом обладнання, 
екскаватора-навантажувача на базі трактора типу МТЗ 92П, 
обладнання для ЗЗСО, харчоблоків для ДНЗ 

6 218,120 

Чорноморська Капремонт дорожнього покриття, ЗЗСО, придбання 
інтерактивного мультимедійного комплексу для ЗЗСО 

2 780,410 

Шевченківська Придбання спецтехніки (трактор МТЗ-82 причіп, відвал, 
косарка, навантажувач, стріла гідравлічна з корзиною, щітка 
дорожня), сучасного обладнання для ЗЗСО, комплекту 
звукопідсилюючої апаратури, освітлювального сценічного 
обладнання, обладнання для харчоблоків для ЗЗСО, системи 
відеонагляду, машини для гідродинамічного прочищення 
труб, реконструкція вуличного освітлення, капремонт 
фасадів, покрівлі та глядацької зали палацу культури, 
водозабезпечення  

4 694,620 

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ 50 916,902 
Балтська Капремонт дорожнього покриття, вуличного освітлення, 

закупівля транспортних засобів спеціального призначення та 
комплектувальних виробів до них, екскаватора з щелепним 
ковшем, вакуумної машини КО-503В 

12 607,330 

Біляївська Капремонт вуличного освітлення, придбання екскаватора з 
щелепним ковшем, вакуумної машини КО-503В 

2 297,300 

Великомихайлівська Капремонт опалювальної системи приміщення селищної ради, 
ЗЗСО, фасаду БК, водогону, проїзної частини, придбання 
сміттєзбірного автомобіля, реконструкція мереж вуличного 
освітлення 

6 967,650 

Красносільська Капремонт дорожнього покриття, мереж зовнішнього 
освітлення, реконструкція дитячого ігрового комплексу  

6 329,690 

Маразліївська Капремонт системи теплопостачання, дороги, придбання 
"Мульчеру" АЖФ 180, реконструкція башти артсвердловини 

3 482,800 

Розквітівська Капремонт мереж вуличного освітлення, водогону, покрівлі та 
фасаду ЗЗСО 

2 851,910 

Тузлівська Капремонт системи опалення та котельні, ремонт 
3 квартирного будинку, вуличного освітлення, тротуарної 
стежки 

1 812,870 

Новокальчевська Капремонт дороги, придбання дитячих меблів 2 670,000 
Затишанська Придбання екскаватора, автомобіля-сміттєвоза 2 206,100 
Ширяєвська Придбання екскаватора−навантажувача, відвалу механічного 

універсального для МТЗ 82.1, капремонт дороги 
5 243,200 

Коноплянська Капремонт башні, дорожнього покриття, придбання 
спецтехніки 

4 448,060 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ 51 146,220 
Білоцерківська Капремонт покрівлі ДНЗ, фасаду амбулаторії, придбання 

матеріально-технічного оснащення для ЦНАП, встановлення 
системи електронного голосування "Голос" 

2 299,140 

Глобинська Реконструкція будівлі для розміщення міського ЦНАП, БК, 
придбання спеціалізованих санітарних автомобілів, 
сміттєвоза, капремонт ДНЗ, проїзної частини 

5 110,000 
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Клепачівська Капремонт покрівлі котельні, покрівлі ЗЗСО, 
електроустановок 0,22 кв вуличного освітлення, 
реконструкція господарського приміщення колишньої 
котельні під гараж 

1 899,160 

Недогарківська Реконструкція будівлі Максимівської амбулаторії 757,030 
Омельницька Капремонт системи теплопостачання, ДНЗ, НВК, ліцею, 

центрального ганку сільського БК, придбання медичного 
автомобіля, комп’ютеризація та створення локальної мережі в 
ЦПМСД, виготовлення проєкту, переобладнання харчового 
блоку ДНЗ, переобладнання Омельницької та Рокитнянської 
амбулаторії в Омельницькій ОТГ 

2 480,450 

Пирятинська Придбання грейдера 1 406,200 
Піщанська Реконструкція центру культури і дозвілля 3 148,810 
Покровсько − 
Багачанська 

Капремонт електроустановки, покрівлі БК 2 042,420 

Пришибська Будівництво водопостачання населених пунктів 1 547,900 
Семенівська Реконструкція нежитлової будівлі – будинку для одиноких 

людей похилого віку 
818,450 

Новознам'янська Будівництво зовнішнього електроосвітлення, придбання 
спеціального обладнання, капремонт приміщень СБК, 
дитячих, спортивних, ігрових майданчиків на території парку 

2 429,900 

Шишацька Капремонт амбулаторії, зовнішнього освітлення із 
застосуванням інноваційних енергозберігаючих технологій, 
придбання автовишки, обладнання та спецтехніки, пожежно – 
рятувального оснащення для пожежної охорони, 
автогрейдера, будівництво вуличної мережі водопостачання 

8 940,620 

Скороходівська Капремонт дороги, придбання шкільного автобуса, 
виготовлення ПКД, реконструкція системи опалення БК 

1 933,770 

Новоаврамівська Капремонт гімназії, вуличного освітлення 2 213,300 
Решетилівська Капремонт даху сільського БК, водопровідної мережі 1 479,220 
Великосорочинська Придбання снігозбиральної машини, причепа до легкового 

автомобіля, сміттєвих баків, пресу для відходів, 
транспортного причепа 2 ПТС4, будівництво вуличного 
освітлення, виготовлення ПКД 

2 562,540 

Засульська Будівництво полігону твердих побутових відходів 7 490,450 
Сергіївська Реконструкція системи опалення ЗЗСО, вуличного освітлення, 

капремонт та впровадженням енергозберігаючих заходів 
ЗЗСО, ФАПу, придбання електрокардіографа для ФАПу, 
спеціалізованої техніки для "ямкового" ремонту доріг і 
тротуарів 

2 586,860 

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ 63 813,93 
Бабинська Капремонт вуличного освітлення, дорожнього покриття, 

виготовлення ПКД  
1 686,985 

Бугринська Капремонт будівлі центру народної творчості та дозвільного 
розвитку, покрівлі НВК, реконструкція вуличного освітлення 

2 408,277 

Клесівська Капремонт тротуару, придбання транспортних засобів 
спеціального призначення та комплектувальних виробів до 
них і обладнання для поточного (ямкового) ремонту доріг 

5 132,700 

Миляцька Капремонт нежитлової та господарчої будівель, будівлі 
сільського клубу під центр дозвілля, будівництво спортивної 
зали, реконструкція ДНЗ, вуличного освітлення 

6 111,148 

Підлозцівська Реконструкція вуличного освітлення, даху БК, капремонт 
даху та покрівлі будівлі сільської ради 

1 246,760 



 73 

ОТГ Тематики 
Касові 

видатки, 
тис. грн 

Крупецька Капремонт будівлі ДНЗ, дороги, реконструкція котельні та 
зовнішньо-теплових мереж, придбання спецтехніки, 
виготовлення проєктної документації 

3 766,100 

Привільненська Придбання транспортних засобів спеціального призначення 
(трактора з причепом), комплектуючих до транспортних 
засобів спеціального призначення, реконструкція котельні з 
добудовою паливного складу, капремонт будівлі (заміна даху) 
ДНЗ 

1 746,232 

Радивилівська Капремонт будівлі ЗЗСО, котельні та зовнішніх теплових 
мереж, внутрішньої системи опалення ЗЗСО, придбання 
спеціалізованої техніки, виготовлення проєктної документації 

3 349,100 

Смизька Капремонт дороги, придбання асенізаційної (вакуумної) 
машини 

3 461,834 

Висоцька Капремонт системи теплопостачання, БК, спортзалу (підлоги) 
ЗЗСО, будівництво спортивного залу на території 
Золотинської ЗЗСО 

3 809,800 

Пісківська Реконструкція вуличного освітлення, капремонт ФАПу, 
дорожнього покриття  

1 980,487 

Мирогощанська Придбання шкільного автобуса, транспортних засобів 
спеціального призначення, реконструкція покрівлі ЗЗСО, 
виготовлення проєктної документації, капремонт освітлення 

3 675,300 

Локницька Капремонт ФАПу, даху приміщення ЗЗСО, автодороги, 
системи опалення, придбання спецтехніки 

4 203,977 

Козинська Придбання техніки спеціального призначення, капремонт 
будівлі ДШМ, дорожнього покриття, виготовлення проєктної 
документації 

4 463,600 

Боремельська Капремонт клубу, будівлі  ЗЗСО, виготовлення ПКД, 
реконструкція вуличного освітлення, придбання 
спеціалізованої техніки 

2 142,842 

Млинівська Капремонт будівлі НВК, ЗЗСО, дорожнього покриття, будівлі 
котельні ЗЗСО, реконструкція вуличного освітлення, 
придбання шкільного автобуса, виготовлення проєктної 
документації 

6 901,400 

Острожецька Придбання спецтехніки, капремонт будівлі Уїздецької ЗЗСО 3 481,100 
Деражненська Реконструкція вуличного освітлення, котельні з влаштування 

зовнішньо-теплових мереж, капремонт даху ЗЗСО, будівель 
поліклініки та сільської ради, виготовлення ПКД 

4 246,286 

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ 51 296,106 
Березівська Реконструкція опорного ЗЗСО, водогону централізованої 

системи водопостачання, капремонт сільської ради, 
приміщення коридору та частини фасаду БК, доріг 

6 106,200 

Шалигинська Реконструкція приміщень сільського БК, розробка 
генеральних планів населених пунктів 

2 941,227 

Миропільська Реконструкція БК, придбання шкільного автобуса, капремонт 
(заміна вікон на енергозберігаючі) НВК 

4 286,632 

Миколаївська 
(селищна) 

Реконструкція мережі вуличного освітлення, придбання 
шкільного автобуса, спеціалізованого санітарного автомобіля, 
капремонт спеціалізованого ЗЗСО, амбулаторії, будівництво 
водовідведення 

5 449,507 

Кириківська Придбання шкільного автобуса "Атаман", трактора з 
додатковим обладнанням, капремонт покрівлі Заводської 
ЗЗСО, ДНЗ "Барвінок", розроблення проєктної документації 

3 596,728 

Недригайлівська Закупівля спецтехніки (вантажний автомобіль, трактор, 
причіп, косарка, лопата-відвал), шкільного автобуса, 

3 229,548 
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капремонт дороги, будівництво вуличного освітлення, 
розроблення містобудівної та планувальної документації 

Боромлянська Капремонт адміністративної будівлі, НВК, розробка 
генеральних планів забудови сіл, придбання екскаватора, 
трактора з навісним устаткуванням, реконструкція 
будівлі ФАПу 

4 211,036 

Грунська Закупівля спеціальної техніки та обладнання, капремонт 
дорожнього покриття, будівлі Куземинської амбулаторії, 
Гнильцького ФАПу 

4 325,370 

Зноб - Новгородська Капремонт приміщення БК, адмінбудівлі, системи 
водопостачання, ДНЗ "Казка", нежитлового будинку 

4 616,623 

Дружбівська Капремонт теплогенераторної із заміною котла на твердому 
паливі міського БК, зовнішнього освітлення 

1 230,226 

Хотінська Капітальне будівництво вуличного освітлення на сонячних 
батареях, ЗЗСО, придбання спецтехніки для благоустрою 

2 675,347 

Бездрицька Капремонт приміщення амбулаторії, ЗЗСО, ДНЗ "Росинка", 
приміщень сільської ради, автомобільної дороги, 
реконструкція покрівлі будівлі ЗЗСО 

1 979,053 

Миколаївська Капремонт покрівлі ДНЗ, реконструкція тепло забезпечення 
БК, будівлі НВК, придбання ноутбуків та, 
багатофункціональних пристроїв, будівництво вуличного 
освітлення на сонячних батареях, водогону 

3 576,238 

Нижньосироватська Капремонт ДНЗ "Казка", реконструкція вуличного освітлення, 
приміщень Н.-Сироватської ЗЗСО, будівництво блочно-
модульної котельні Старосільської ЗЗСО 

3 072,371 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ 112 551,122 
Байковецька Капремонт БК, системи опалення БК, дорожнього покриття, 

придбання спецтехніки 
2 896,006 

Білобожницька Капремонт дорожнього покриття, реконструкція будівлі 
ДНЗ, поточний дрібний ремонт автомобільної дороги 

2 025,327 

Васильковецька Капремонт ЗЗСО, даху дитячого садочку “Сонечко”, 
дорожнього покриття, реконструкція комплексу відкритих 
площинних спортивних споруд, мережі водопостачання. 

3 479,900 

Гусятинська Будівництво каналізаційної мережі, водовідвідних споруд, 
капремонт приміщення музичного закладу 

659,864 

Великогаївська Реконструкція адмінбудинку сільської ради, ЗЗСО  5 566,400 
Заводська Капремонт дорожнього покриття 624,600 
Золотниківська Реконструкція даху СБК, ДНЗ, придбання транспортного засобу 

спеціалізованого призначення, екскаватора−навантажувача, 
пожежно-рятувального оснащення, бортового вантажного 
автомобіля "Газель", тракторного причепа, виготовлення ПКД 

5 554,886 

Золотопотіцька Капремонт будівель ДНЗ, ФАПу, будівлі позашкільної роботи 
з учнівською молоддю (палац Гнєвоша), закупівля сміттєвих 
контейнерів 

4 202,604 

Іванівська Реконструкція вуличного освітлення, закупівля спецтехніки 
(трактора, причепа, роторної косарки, відвалу для очистки від 
снігу, ескаватора, подрібнювача деревини), виготовлення 
ПКД на водопостачання населених пунктів 

2 637,500 

Козлівська Капремонт ДНЗ, даху Дмухівського сільського клубу, 
реконструкція та будівництво водогону 

1 851,761 

Колиндянська Реконструкція амбулаторії, закупівля комплектуючих виробів 
до транспортного засобу, капремонт внутрішньої системи 
опалення, ремонт і заміна покриття даху на металопрофіль та 
утеплення стін фасаду мінеральною ватою в ДНЗ 

2 683,995 
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Колодненська Реконструкція амбулаторії під дитячий садочок, капремонт 
(заміна вікон та вхідних дверей) ЗЗСО 

1 712,128 

Коропецька Капремонт (ліквідація аварійного стану) актового залу ЗЗСО, 
БК, лікарні, системи опалення адміністративної будівлі 
селищної ради, будівництво системи водопостачання 

1 135,413 

Лопушненська Реконструкція котельні під гараж, електричних мереж 
вуличного освітлення 

1 388,599 

Мельнице-
Подільська 

Капремонт дороги, приміщення ДНЗ, сільського клубу, НВК 
ЗЗСО, БК, тротуару та площі, шкільної їдальні Дзвиняцької 
ЗЗСО, будівлі ЗЗСО, номерної районної комунальної лікарні, 
вуличного освітлення, виготовлення проєктної документації, 
закупівля транспортних засобів спеціального призначення 

6 531,982 

Микулинецька Капремонт даху з отепленням фасаду Конопківської ЗЗСО, 
реконструкція БК 

2 428,663 

Новосільська Капремонт вуличного покриття 2 132,900 
Озернянська Капремонт приміщень ДНЗ, фасаду і покрівель ЗЗСО 3 508,487 
Озерянська Придбання спеціальної техніки, капремонт БК 488,872 
Підволочиська Капремонт дороги, приміщення БК, сільського БК, 

реконструкція будівлі спортивного залу ДЮСШ, добудова 
приміщення другого стаціонарного відділення 
територіального центру соціального обслуговування, покрівлі 
даху та фасадів будівлі дитячої музичної школи, придбання 
транспортних засобів спецпризначення та комплектувальних 
виробів 

7 424,875 

Почаївська Реконструкція вуличного освітлення, капремонт тротуару, 
придбання спецтрактора для розгортання снігу 

1 071,602 

Скала-Подільська Розробка ПКД, закупівля причіпного, навісного обладнання та 
сміттєвих баків, капремонт ділянки дороги, реконструкція 
ЗЗСО, теплопостачання ЗЗСО 

2 809,066 

Скалатська Реконструкція біологічно очисних споруд і КНС, будівництво 
системи водопостачання, капремонт дороги, придбання 
спецтехніки 

5 912,567 

Скориківська Капремонт дороги 2 337,025 
Теребовлянська Капремонт даху ЗЗСО, під’їзду до пам’ятки архітектури 

державного значення, вуличного освітлення, реконструкція 
котельні спеціалізованого ЗЗСО, даху приміщення опорного 
закладу, придбання подрібнювача деревини, обладнання та 
спеціальної техніки, ковшів до екскаватора 

9 884,900 

Шумська Капремонт ставу "Соснина", НВК, ЗЗСО, придбання обладнання 
та програмного забезпечення для оформлення закордонних 
біометричних паспортів, придбання та встановлення системи 
автоматики "Каскат", техніки спеціального призначення, 
комп'ютерного обладнання, виготовлення ПКД, будівництво 
спортивного майданчика ДЮСШ, реконструкція електричних 
мереж для електроустановок вуличного освітлення 

10 297,698 

Борщівська Капремонт з утепленням стін фасаду ДЗ, БК, дороги, 
реконструкція незавершеного будівництва клубу 

3 785,198 

Вишнівецька Закупівля контейнерів для збору сміття, капремонт даху ЗЗСО 2 541,386 
Гримайлівська Реконструкція будівлі НВК 744,700 
Залозецька Капітальний ремонт даху, санвузлів ЗЗСО, дорожнього 

покриття 
2 574,402 

Більче–Золотецька Капремонт НВК, ДНЗ, ЗЗСО, будинку сільської ради, дитячої 
музичної школи, амбулаторії, придбання медичного 
обладнання для закладів охорони здоров’я 

2 226,496 
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Борсуківська Капремонт ЗЗСО 2 504,998 
Великодедеркальська Будівництво водопровідної мережі, виготовлення ПКД, 

придбання спецтехніки, причепа тракторного самоскидного, 
причепа для пожежогасіння, реконструкція системи опалення 
та водопостачання адмінприміщення 

1 870,822 

Коцюбинська Реконструкція фасадів ЗЗСО 1 315,500 
Трибухівська Капремонт ЗЗСО 2 579,400 
Чернихівецька Капремонт з утепленням будинку ДНЗ "Пролісок", придбання 

спецтехніки 
1 160,600 

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ 17 063,871 
Старосалтівська Реконструкція будівлі з метою створення комплексного 

центру надання адміністративних, правових, соціальних та 
медичних послуг із застосуванням енергозберігаючих 
технологій 

5 362,257 

Мереф'янська Реконструкція твердопаливної котельні на території 
ЗЗСО, капремонт частини нежитлової будівлі 

1 690,000 

Чкаловська Капремонт будівель НВК, ЗЗСО, амбулаторії 5 075,250 
Роганська Капремонт дороги 4 936,370 

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ 46 147,977 
Кочубеївська Реконструкція мережі вуличного освітлення 2 981,700 
Асканія-Нова Придбання обслуговуючої техніки, реконструкція 

артезіанської свердловини 
3 922,686 

Каланчацька Придбання спецтехнiки, навісного обладнання для техніки 7 741,475 
Мирненська Придбання спецтехнiки 2339,500 
Чаплинська Реконструкція частини приміщень ЗЗСО, капiталъний ремонт 

приміщень сільського БК, приміщення спортивної зали ЗЗСО, 
покрiвлi будiвлi ЗЗСО, ДНЗ, вуличного освітлення, придбання 
спецтехніки 

7 232,526 

Зеленопідська Капремонт приміщень ЗЗСО, сільського клубу, спортивного 
комплексу, придбання транспортних засобів спеціального 
призначення 

3 414,014 

Великокопанівська Придбання шкільного автобуса, спеціальної обслуговуючої 
техніки, спеціалізованого санітарного транспортного засобу 

3 689,701 

Гладківська Реконструкція ПД-0,4 кВ для освітлення центральних вулиць, 
капремонт сільського клубу, приміщень сільської ради 

2 214,189 

Григорівська Придбання обслуговуючої техніки, тракторного причепа, 
косарки навісної роторної правосторонньої, капремонт 
будівель ЗЗСО, БК 

2 923,900 
 

Музиківська Реконструкція ДНЗ (з доведенням до 180 місць) 1 493,886 
Тавричанська Придбання автобуса "ЕТАЛОН" 3 803,100 
Хрестівська Закупівля спецтехніки, вантажного мікроавтобуса, шкільного 

автобуса для підвезення дітей 
4 391,300 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ 164 840,363 
Берездівська Капремонт адміністративної будівлі, дороги, придбання 

обладнання, комплекту меблів для класів, машини 
посудомийної, акустичного гітарного комплексу, 
спортивних товарів, причепа, гідравлічного станка для 
виробництва шлакоблоків і плитки, подрібнювача деревини 

6 114,190 

Війтовецька Будівництво мережі господарсько-питного водопостачання, 
придбання спецтехніки для покращення матеріально-
технічної бази, капремонт дороги 

4 678,740 

Волочиська Придбання спецтехніки, капремонт частини водопроводу, 9 355,800 
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дорожнього покриття 
Ганнопільська Капремонт ДНЗ, НВК, ЗЗСО, покрівлі амбулаторії, 

спортзалу НВК, котельні НВК, реконструкція площі 
Шевченка в с. Ганнопіль, котельні НВК, розробка 
проєктної документації по об'єкту будівництва 

8 381,150 

Гвардійська Закупівля спецтехніки, капремонт фасаду та покрівлі НВК, 
електричних мереж вуличного освітлення, покрівлі 
дитячого садочку "Теремок" 

4 305,060 

Гуменецька Реконструкція гаражів, придбання спецтехніки, капремонт 
дорожнього покриття, освітлення вулиць, системи опалення 
Заліський-НВК 

6 831,740 

Дунаєвецька 
(міська) 

Створення матеріально-технічних умов для 
функціонування КП, капремонт частини будівлі ДМШ, 
сільського клубу, тротуару, дообладнання сортувального 
цеху твердих побутових відходів, придбання 
комплектувальних виробів (навісного обладнання –
 відвалів), контейнерів для збору ТПВ, розроблення 
містобудівної документації 

13 969,000 

Дунаєвецька 
(селищна) 

Капремонт ЗЗСО, покриття даху ЗЗСО, дорожнього 
покриття, вуличного освітлення, реконструкція будівлі 
селищної ради, закупівля трактора 

5 342,700 

Китайгородська Реконструкція твердопаливної системи опалення ЗЗСО, 
капремонт сільського клубу, покрівлі сільського будинку, 
дорожнього покриття, БК, створення сучасних матеріально-
технічних умов для функціонування комунального 
підприємства 

3 302,980 

Колибаївська Капремонт дорожнього покриття, придбання спеціальної 
техніки, будівництво водонапірної вежі 

2 432,480 

Летичівська Будівництво спортивного майданчика, лінії електропередач 
для вуличного освітлення, тротуару, систем 
водопостачання, мережі зовнішнього освітлення, 
реконструкція мережі водопостачання центральної частини, 
ДНЗ, капремонт дорожнього покриття, системи опалення 
будівлі центру творчості дітей та юнацтва, придбання 
транспортного засобу спеціального призначення 

8 907,430 

Лісовогринівецька Будівництво водогону, вуличних мереж водопостачання, 
придбання аварійно-рятувального обладнання, комплектів 
захисного одягу пожежного, придбання інтерактивних 
дошок 

4 404,510 

Маківська Закупівля спеціалізованого сміттєзбирального автомобіля 
та екскаватора з навантажувачем, шкільного автобуса 

3 635,800 

Меджибізька Реконструкція водопроводу, капремонт БК, дорожнього 
покриття, системи опалення адмінбудівлі, будівлі ЗЗСО, 
технічне переоснащення опалювального пункту ЗЗСО 

5 344,000 

Наркевицька Будівництво зовнішніх мереж водопостачання, 
реконструкція приміщень будівлі ЗЗСО, опалювальної 
системи будівлі клубу і встановлення модульної котельні, 
капремонт частини будівлі з переплануванням приміщення 
під ЦНАП 

3 706,400 

Новоушицька Капремонт вуличних мереж освітлення, ділянки 
автодороги, спортивної зали, приміщення ЗЗСО, 
внутрішнього приміщення фізкультурно-оздоровчого 
комплексу, сільського БК, реконструкція вуличних мереж 
освітлення, приміщення їдальні під ДНЗ "Малятко", 
сільського клубу під ФАП, закупівля спецтехніки, 

14 688,090 
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будівництво блочно-модульної котельні в ДНЗ 
Полонська Реконструкція приміщення ДНЗ, капремонт будівлі 

гімназії, ЗЗСО, вуличного освітлення, придбання 
обладнання для транспортних засобів, техніки та 
меблів для модернізації інфраструктури закладів 
освіти 

8 860,930 

Понінківська Реконструкція Понінківської ЗЗСО 1 793,730 
Розсошанська Капремонт дорожнього покриття, фасаду ДНЗ "Яблунька" 3 156,630 
Сатанівська Реконструкція господарсько-питного водопроводу з 

добудовою, будівництво мережі водопроводу, придбання 
транспортних засобів спеціалізованого призначення 

3 853,760 

Старосинявська Будівництво водозабірної свердловини, реконструкція 
вуличних мереж водопроводу, частини водогону 

10 873,970 

Чорноострівська Будівництво зовнішніх мереж водопостачання, капремонт 
системи опалення будівлі НВО, дорожнього покриття, 
будівлі селищної ради, відновлення покриття тротуару, 
розробка містобудівної документації, придбання бензопили 

6 408,690 

Чемеровецька Придбання грейдера, навісного обладнання, причепа до 
трактора, трактора, автобусів спеціалізованих, 
реконструкція та модернізація приміщень НВК, капремонт 
вуличного освітлення, дорожнього покриття, даху та 
підмостки ЗЗСО 

9 357,300 

Гуківська Будівництво водозабірної свердловини та водогінної 
мережі, розробка проєктної документації, капремонт 
будівлі НВК, ЗЗСО 

1 881,610 

Ленковецька Реконструкція БК, капремонт ЗЗСО, ДНЗ, розроблення 
ПКД, будівництво котельні в ЗЗСО 

4 847,500 

Судилківська Реконструкція електричних мереж вуличного освітлення, 
капремонт покрівлі ЗЗСО, покрівлі та внутрішнього 
опорядження приміщення їдальні та ДНЗ "Сонечко", 
покриття дороги, покрівлі БК, закупівля двох шкільних 
автобусів, розроблення проєктної документації на 
капремонт будівлі 

8 406,180 

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ 17 700,73 
Білозірська Капремонт будівлі лікарні, покрівлі будівлі БК, ЗЗСО, 

реконструкція мереж вуличного освітлення, тераси НВК, 
придбання спеціалізованого обладнання 

4 852,390 

Єрківська Капремонт дорожнього покриття 856,870 
Мокрокалигірська Капремонт частини приміщення (спортивного залу та 

роздягалень), котельні БК, ДНЗ, придбання спеціальної 
техніки 

2 711,120 

Тальнівська Капремонт в ДНЗ, створення інженерно-топографічних планів 1 737,600 
Стеблівська Капремонт дорожнього покриття, будівлі ДНЗ 3 123,500 
Набутівська Капремонт дороги, покрівлі з утепленням горища дитячої 

установи, амбулаторії, реконструкція мережі вуличного 
освітлення 

4 419,260 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ 59 444,32 
Вашківецька Капремонт санітарних вузлів НВК, системи каналізації, 

водопостачання та опалення, будівлі, НВК, поточний 
дрібний ремонт автомобільних доріг 

3 528,200 

Вижницька Придбання спецтехніки, розроблення генерального плану, 
капремонт приміщень амбулаторії, вуличного освітлення, 
дорожнього покриття, пішохідного переходу, завершення 

6 563,610 
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будівництва ЗЗСО, реконструкція частини будівлі ЗЗСО, 
буріння розвідувально-експлуатаційної скважини 

Глибоцька Капремонт комунальної сільської дороги, ліцею 1 135,000 
Тереблечанська Капремонт будівлі амбулаторії, ДНЗ, ЗЗСО 2 624,870 
Волоківська Будівництво лікарської амбулаторії, добудова приміщень 

ДНЗ 
2 763,990 

Мамалигівська Капремонт котельні ЗЗСО, даху НВК, нежитлових будівель, 
системи опалення ДНЗ, придбання автомобілів для потреб 
амбулаторій 

5 828,870 

Усть-Путильська Капремонт приміщення для створення ЦНАП, БК 1 643,400 
Сокирянська Реконструкція й утеплення фасаду ДНЗ 1 501,200 
Вашковецька Капремонт основного приміщення харчоблоку ДНЗ, покрівлі та 

фасаду БК, покрівлі адмінприміщення 
2 382,600 

Великокучурівська Капремонт дорожнього покриття, придбання 
електрокардіографа 

5 315,700 

Сторожинецька Капремонт каналізаційної системи, водопроводу, 
сільського клубу, підлоги глядацького залу в народному 
домі, стадіону, котельні в гімназії, мереж вуличного 
освітлення, амбулаторії, тротуару, ДНЗ, покрівлі НВК, 
розробка генерального плану, придбання автогрейдера, 
будівництво спортзалу та НВК 

11 229,570 

Красноїльська Капремонт будівлі під бібліотеку та школу мистецтв, 
приміщень спортзалу та котельні ЗЗСО, дорожнього 
покриття 

1 943,500 

Чудейська Капремонт автомобільної дороги місцевого значення, 
адміністративної будівлі, амбулаторії 

2 763,150 

Рукшинська Придбання спеціальної техніки (грейдер,трактор з 
причепом, щепобій, відвал, розкидач піску, навантажувач 
фронтальний, ківш для сипучих матеріалів, обладнання 
ескалаторне, фреза с/г, плуг с/г, ротаційна косарка, бур) 

3 468,280 

Клішківецька Капремонт дахового покриття та фасадів ФАПу, музичної 
школи, приміщень старого корпусу ЗЗСО, реконструкція 
стадіону 

3 356,980 

Недобоївська Реконструкція НВК, капремонт покрівлі перекриття ЗЗСО, 
системи опалення НВК, ЗЗСО, ДНЗ 

3 395,400 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 84 322,500 
Вертіївська Капремонт проїзної частини автомобільної дороги, ДНЗ 3 880,800 
Деснянська Капремонт фасаду гімназії, БК, проїзної частини 

автодороги, придбання інноваційного навчального 
комп’ютерного комплексу для НВК 

6 399,840 

Кіптівська Капремонт БК, ДНЗ, реконструкція будівлі ФАПу, системи 
опалення ЗЗСО, БК 

3 872,800 

Макіївська Реконструкція приміщення Макіївської НВК (ЗНЗ та ДНЗ), 
придбання трактора, причепа, косарки, навантажувача 

1 523,500 

Парафіївська Реконструкція ЗЗСО, капремонт сільської лікарської 
амбулаторії, адміністративної будівлі, приміщення ЗЗСО 

3 779,490 

Батуринська Придбання шкільного автобуса, капремонт системи 
опалення та заміна вікон у Батуринській ЗЗСО 

2 400,900 

Корюківська Будівництво артезіанської свердловини для питного 
водопостачання, розробка ПКД та будівництво ПЛІ-0,4кВ 
вуличного освітлення, придбання машини дорожньої 
комбінованої МДКЗ, трактора з відвалом, екскаватора, 
напівпричепа тракторного 

7 008,760 
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Носівська Капремонт проїзної частини автомобільної дороги, 
придбання спеціальної техніки 

6 800,420 

Остерська Закупівля транспортних засобів спеціального призначення 
та комплектувальних виробів до них, обладнання і 
програмного забезпечення для центру, створення системи 
спостереження для забезпечення належного рівня безпеки 
та цивільного захисту 

2 176,700 

Сновська Капремонт гімназії, приміщень НВК, дорожнього покриття, 
реконструкція БК, придбання спецтехніки, будівництво 
мереж вуличного освітлення, оплата ПКД 

15 629,740 

Гончарівська Реконструкція даху будівлі БК, будівництво мереж 
зовнішнього освітлення, придбання тракторного причепа та 
фронтального навантажувача 

1 935,270 

Коропська Придбання шкільного автобуса, спецтехніки та обладнання, 
капремонт дороги, реконструкція частини приміщень 
адміністративної будівлі під ЦНАП 

11 324,080 

Лосинівська Придбання трактора та снігового відвалу, капремонт 
дорожнього покриття, системи опалення сільського клубу, 
реконструкція приміщень спортивного залу та утеплення 
фасадів корпусів ЗЗСО 

2 506,810 

Михайло- 
Коцюбинське 

Реконструкція ДНЗ, їдальні гімназії, системи опалення 
адмінбудівлі, даху громадської будівлі, закупівля 
спецтехніки, будівництво мереж зовнішнього освітлення, 
капремонт ЗЗСО  

5 842,290 

Іванівське Придбання двох тракторів КИЙ-14102 з додатковим 
обладнанням, автобусу, капремонт дорожнього покриття 

4 750,480 

Мринське Капремонт ЗЗСО, проїзної частини автомобільної дороги, 
реконструкція системи теплопостачання ДНЗ, сільського 
БК, закупівля обладнання 

4 490,620 

2018 рік 
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ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ 53 086,467 
Калинівська  Капремонт дорожнього покриття 855,900 
Іванівська Капремонт дорожнього покриття 2612,700 
Нова Греблівська  Придбання транспортного засобу 859,600 
Студенянська  Капремонт дорожнього покриття 1656,800 
Барська Реконструкція зовнішнього освітлення 354,900 
Джулинська Капремонт дорожнього покриття 2194,312 
Шляхова  Капремонт тротуарної доріжки, благоустрій території 

пам'ятника, будівництво мереж вуличного освітлення 
1284,234 

Вороновицька Капремонт дорожнього покриття 821,900 
Якушинецька  Реконструкція будинку сільської ради з улаштуванням ЦНАП 3102,000 
Лука-Мелешківська Капремонт дорожнього покриття 2420,300 
Хижинецька  Реконструкція будівлі сільського клуба під адміністративне 

приміщення сільської ради 
1254,700 

Северинівська Капремонт покрівельного покриття, утеплення горищного 
перекриття та утеплення фасадів 

1396,509 

Іллініцька Капремонт дорожнього покриття, будівництво зовнішніх 
мереж водопостачання, придбання обприскувача садового 

4181,996 

Дашівська  Капремонт дорожнього покриття, придбання транспортного 2565,824 
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засобу спецпризначення 
Ситковецька капремонт дорожнього покриття, будівництво розподільчих 

мереж 
479,600 

Ковалівська Будівництво розподільчих мереж водогону та будівництво 
водогону 

2326,300 

Немирівська  Капремонт дорожнього покриття 2544,399 
Мельниківська Будівництво та реконструкція системи водопостачання, 

капремонт проїжджої частини дороги 
680,803 

Райгородська Капремонт БК 1168,100 
Брацлавська  Реконструкція ДНЗ та зовнішніх мереж вуличного освітлення 657,786 
Оратівська Капремонт дороги 895,100 
Томашпільська Капремонт дорожнього покриття, реконструкція вуличного 

освітлення 
1283,300 

Вапнярська Капремонт покрівлі даху ЗЗСО  327,800 
Тульчинська Капремонт дороги  2634,000 
Шпиківська Реконструкція будівель поліклініки під дитячий садок 873,300 
Війтівецька  Будівництво мереж вуличного освітлення 1441,099 
Бабчинецька  Капремонт нежитлової будівлі сільської ради, придбання 

спецтехніки 
1566,300 

Росошська Будівництво мереж водопостачання 1224,300 
Староприлуцька Капремонт дорожнього покриття 1163,700 
Мурафська  Розробка генерального плану, капремонт дорожнього 

покриття та вуличного освітлення, будівництво 
розвідувально-експлуатаційної свердловини та водопровідної 
мережі, капремонт будівлі, придбання спецобладнання 

2260,789 

Глухівецька Реконструкція водопровідної мережі 738,600 
Гніванська  Будівництво мереж водопостачання 1272,400 
Краснопілківська  Придбання спецтехніки 2197,135 
Кунківська  Капремонт мережі вуличного освітлення, придбання техніки 

спецпризначення, будівництво мережі водопостачання 
1789,977 

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ 105 424, 273 
Велицька Капремонт вулиць та шатрової покрівлі, реконструкція 

освітлення вулиці, 
2 262,652 

Голобська Капремонт покриття вулиць та вуличного освітлення, 
влаштування дитячого майданчика, закупівля мотокос 

2 964,293 

Зимнівська Капремонт системи опалення НВК, реконструкція та 
капремонт вуличного освітлення, капремонт приміщення 
ДНЗ, придбання подрібнювача гілок 

2 893,148 

Смолигівська  Капремонт огороджуючих конструктивів ЗЗСО 913,200 
Устилузька Капремонт тротуару, харчоблоку, санітарної кімнати, фасаду 

ЗЗСО; реконструкція частини приміщення ЗЗСО 
3 839,600 

Люблинецька Капремонт фасаду ДНЗ 1 171,599 
Шацька Придбання автогрейдера, реконструкція мережі вуличного 

освітлення 
2 677,300 

Заболотівська Капремонт їдальні, майстерні, даху ДНЗ, частини приміщення 
селищної ради; будівництво електроосвітлення вулиць; 
реконструкція вуличного освітлення 

2 748,880 

Дубівська Капремонт адмінбудівлі сільської ради, ЗЗСО 1 696,738 
Княгинівська  Реконструкція мереж вуличного освітлення, капремонт вулиці 2 060,486 
Литовежська Будівництво та реконструкція вуличного освітлення, 

реконструкція частини приміщення школи під ДНЗ, закупівля 
транспортних засобів спецпризначення та обладнання, 

1 833,911 
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розробка проєктної документації 
Павлівська Капремонт ЗЗСО, ДНЗ та клубу; реконструкція 

адмінприміщення та вуличного освітлення; капремонт ДНЗ  
2 408,497 

Поворська  Капремонт фасаду адмінбудівлі (утеплення) та вулиці 2 881,386 
Поромівська  Капремонт БК 1 275,800 
Прилісненська Капремонт вулиці, покрівлі даху та дорожнього покриття 3 815,663 

Колодяжненська Капремонт санвузлів, системи вентиляції, вулиці  2 937,769 
 

Заборольська Реконструкція цокольного приміщення ЗЗСО, капремонт 
вулиці 

2 736,700 

Вишнівська Капремонт БК, дороги, ДНЗ, реконструкція електричних 
установок освітлення дороги 

4 218,978 

Забродівська Придбання автогрейдера, капремонт ДНЗ, розробка ПКД, 
капремонт адмінбудинку, вуличного освітлення 

3 929,617 

Самарівська Закупівля спецтехніки, капремонт покрівлі, будівництво 
вуличного освітлення, розробка проєктної документації, 
капремонт вуличного освітлення, закупівля додаткового 
обладнання для трактора 

3 045,597 

Зарічанська Будівництво водопроводу  1 659,100 
Іваничівська Капремонт дороги, привокзального скверу з прилеглими 

пішохідними доріжками  
1 378,164 

Жидичинська Капремонт даху ЗЗСО 1 479,700 
Цуманська Реконструкція зовнішніх електричних мереж вуличного 

освітлення та адмінбудівлі сільської ради (далі − сільради) 
2150, 690 

Боратинська Капремонт БК, водогону 2 506, 500 
Любешівська Придбання спецтехніки, реконструкція мереж вуличного 

освітлення  
12 571, 210 

Рівненська Придбання спецтехніки, обладнання  3 486, 600 
Головненська Капремонт проїжджої частини, реконструкція вуличного 

освітлення 
2 155, 300 

Любомльська Придбання автогрейдера та комплектуючих, придбання 
мінітрактора та комплектуючих 

3 120, 546 

Колківська Капремонт ЗЗСО, опорного закладу НВК, придбання 
спецтехніки, реконструкція зовнішніх електричних мереж 
вуличного освітлення, капремонт даху, придбання 
тракторного причепа, розкидача пісково-соляної суміші 

4 482, 496 

Велимченська Реконструкція вуличного освітлення, виготовлення ПКД 1 654, 800 
Копачівська Капремонт даху ДНЗ, реконструкція електроустановок 

освітлення дороги, вуличного освітлення, капремонт частини 
приміщень БК 

2 461, 224 

Дубечненська Капремонт БК 2 396, 697 
Сереховичівська Реконструкція даху, БК 1 491, 519 
Смідинська Капремонт системи опалення та приміщення БК 1 786, 567 
Луківська  Придбання трактора МТЗ з двовісним обладнанням 1 035, 460 
Турійська Капремонт покрівлі ЗЗСО 1 401, 800 
Оваднівська Капремонт покриття автомобільної дороги 2 373, 874 
Городищенська Капремонт дороги, придбання обладнання та програмного 

забезпечення для сільради, капремонт шатрової покрівлі БК 
1 563, 600 

Затурцівська Капремонт ДНЗ, фасаду приміщення сільської ради, провулку 1 956, 600 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ 149 031, 614 

Апостолівська Реконструкція резервуару для водонапірної башти, вулиці, 
стадіону, благоустрій території, будівництво мережі 

5 546, 951 
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вуличного освітлення вулиць 
Зеленодольська Капремонт системи опалення, капремонт адміністративної 

будівлі, реконструкція будівлі котельні ДНЗ, капремонт 
санітарних вузлів 

3 470, 538 

Грушівська Капремонт з використанням енергозберігаючих технологій у 
рамках комплексної термодернізації спортивного залу та 
впровадження електроопалення, капремонт даху з утепленням 
будівлі 

3 300, 500 

Нивотрудівська Реконструкція вуличної освітлювальної мережі із 
застосуванням енергозберігаючих технологій 

1 998, 884 

Миколаївська Капремонт ліній вуличного освітлення 2 646, 516 
Васильківська Реконструкція вуличного освітлення, центрального бульвару 3 696, 606 
Верхньодніпровська Реконструкція мережі зовнішнього освітлення 891, 378 
Любимівська Капремонт покрівлі будівлі 1 904, 386 
Слобожанська Придбання спеціальної техніки (машини дорожньої комбінованої) 1 346, 400 
Новоолександрівська Реконструкція баскетбольного майданчика, капремонт мереж 

вуличного освітлення 
4 283, 000 

Сурсько-Литовська Будівництво центру безпеки громадян 2 239, 221 
Аулівська Реконструкція зовнішнього освітлення 830, 969 
Межова Капремонт дорожнього покриття внутрішньо- квартального 

проїзду, капремонт дороги, будівництво водогону, капремонт 
котельні, капремонт споруди клубу (системи опалення та 
утеплення фасадів) 

5 203, 099 

Новопавлівська Капремонт із застосуванням енергоефективних технологій 
двоповерхового спального корпусу, капремонт дороги 

2 359, 615 

Божедарівська Капремонт будівлі ЦНАП та комунального закладу охорони 
здоров’я, системи опалення  

2 287, 559 

Криничківська Капремонт дорожнього покриття частини вулиці 2 725, 458 
Першотравнева Реконструкція водопровідної мережі 2 511, 900 
Лошкарівська Капремонт асфальтобетонного покриття, реконструкція 

покрівлі та утеплення фасадів будівлі 
2 319, 035 

Червоногригорівська Капремонт дорожнього покриття частини вулиці, 
асфальтобетонного покриття, реконструкція покриття 
проїзної частини 

4 633, 000 

Чкаловська Реконструкція нежитлової будівлі 1 319, 952 
Вербківська Капремонт частини дорожнього покриття 4 632, 057 
Межиріцька Реконструкція адміністративної будівлі, благоустрій частини 

вулиці та території кладовища 
3 518, 400 

Троїцька Капремонт прибудинкової території, капремонт дороги 2 098, 842 
Богданівська Капремонт частини дорожнього покриття 3 945, 800 
Миколаївська Капремонт окремих приміщень ДНЗ 3 317, 000 
Українська Реконструкція пам'ятника, вуличного освітлення, капремонт 

дорожнього покриття  
2 238, 962 

Петриківська Реконструкція паркової зони відпочинку, зовнішніх систем та 
мереж вуличного освітлення 

2 018, 595 

Покровська Реконструкція нежитлової будівлі, капремонт ДНЗ 3 481, 372 
Великомихайлівська Капремонт БК та сільського клубу, реконструкція мереж 

водопостачання, вуличного освітлення 
2 118, 988 

Маломихайлівська Капремонт адміністративної будівлі, капремонт даху БК 2 473, 714 
Вишневецька Капремонт дорожнього покриття вулиці 1 294, 655 
Лихівська Реконструкція ДНЗ 487, 631 
Саксаганська Капремонт ДНЗ, цілісного майнового комплексу 3 179, 300 
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Зайцівська Реконструкція зовнішнього освітлення вулиць, котельні із 
заміною котлів на твердопаливні, ділянки зовнішньої тепломережі 

2 450, 199 

Іларіонівська Капремонт будівлі, реконструкція мереж вуличного 
освітлення 

1 701, 009 

Раївська Капремонт будівель, покрівлі, реконструкція системи 
теплопостачання, мереж вуличного освітлення зі 
світлодіодними світильниками 

6 736, 589 

Роздорська Капремонт вуличного освітлення, спортивного залу 1 142, 357 
Славгородська Виготовлення робочого проєкту та капремонт дороги, 

капремонт мережі вуличного освітлення 
2 181, 660 

Солонянська Капремонт вуличного освітлення, покрівлі БК, даху та 
вентиляційних каналів житлового будинку, реконструкція 
нежитлової будівлі 

3 118, 441 

Новопокровська Будівництво водопровідної мережі 1 972, 500 
Святовасилівська Капремонт ДНЗ, реконструкція системи водопостачання 2 368, 096 
Софіївська Капремонт будівлі 2 129, 700 
Вакулівська Капремонт клубу, вуличного освітлення 2 394, 730 
Девладовська Капремонт дорожнього покриття вулиці, будівництво мереж 

вуличного освітлення 
2 331, 660 

Томаківська Капремонт дороги, будівництво їдальні в навчально-
виховному комплексі, реконструкція котельні 

5 447, 720 

Мировська Капремонт БК, ділянки підвідного водогону, вулиці 1 666, 299 
Царичанська Будівництво системи водопостачання, реконструкція мережі 

вуличного освітлення 
4 646, 202 

Китайгородська Капремонт вуличного освітлення, капремонт Рудьківської 
філії комунального закладу "Китайгородський ЗЗСО 
І−ІІІ ступенів, реконструкція системи опалення 
адміністративної будівлі 

1 463, 567 

Могилівська Капремонт дороги, мереж вуличного освітлення 1 835, 253 
Ляшківська Реконструкція зовнішнього освітлення вулиць, 1 060, 900 
Широківська Реконструкція мережі освітлення, реконструкція зовнішнього 

освітлення 
2 632,200 

Новолатівська Капремонт дороги 2 342, 700 
Гречаноподівська Реконструкція мереж зовнішнього освітлення 1 660, 611 
Карпівська Реконструкція мережі освітлення, виготовлення ПКД на 

капремонт будівлі 
2 688, 583 

Юр’ївська Капремонт покрівлі будівлі, реконструкція алеї та пішохідних 
доріжок 

3 258, 600 

Варварівська Капремонт дороги, будівництво пункту очищення та роздачі 
питної води, придбання навісного обладнання для 
спецтехніки 

1 481, 736 

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ 32 794, 833 
Лиманська Капремонт дороги 9 996,199 
Шахівська Капремонт будівлі лікарні 2 134, 900 
Черкаська Капремонт покрівлі, розробка ПКД, капремонт дороги 3 103,867 
Миколаївська Капремонт дорожнього покриття 1 596, 800 
Соледарська Придбання шкільних автобусів та машини дорожньої 

комбінованої 
5 814,900 

Іллінівська Реконструкція насосної та водопровідних мереж, капремонт 
переходу, вуличного освітлення 

5 504,876 

Сіверська Придбання автопідіймача 1 745, 400 
Званівська Придбання подрібнювача відходів деревини, екскаватора 1 327,790 
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навантажувача, обладнання для ремонту доріг та 
комп'ютерного обладнання 

Андріївська Придбання шкільного автобуса та універсального 
екскаватора-навантажувача 

1 570,100 

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ 160 753, 374 
Високівська Капітальних ремонт внутрішніх приміщень будівель 

соціальної сфери 
1 229, 800 

Вишевичівська Реконструкція ДНЗ, капремонт мереж теплопостачання 1 429, 264 
Дубрівська Капремонт водонапірної башти, дороги, термосанація 

приміщення 
2 087, 036 

Іршанська Будівництво зовнішнього освітлення об’єктів соціального 
значення, капремонт покрівлі ДНЗ  

556, 018 

Народичівська Капремонт системи опалення, теплової мережі, вуличного 
освітлення, водопровідної мережі (артезіанської свердловини 
з заміною технологічного обладнання), придбання 
спецтехніки 

9 220, 727 

Нова Боровицька Реконструкція загальноосвітнього навчального закладу 1 794, 715 
Потіївська Капремонт дороги та фасаду з утепленням, придбання 

обладнання і програмного забезпечення, навісного 
обладнання для трактора 

2 471, 521 

Тетерівська Капремонт дороги, реконструкція вуличного освітлення 3 102, 896 
Червонівська Реконструкція ЗЗСО та ефективна термосанація ДНЗ 1 655, 481 
Корнинська Реконструкція (термомодернізація) НВК 1 814, 093 
Баранівська Капремонт вуличного освітлення, дороги, термомодернізація 

школи, виготовлення проєктної документації 
6 005, 036 

Коростишівська Виготовлення містобудівної документації населених 
пунктів, реконструкція освітлення, капремонт освітлення, 
закупівля трактора з навісним обладнанням та міні-
навантажувача 

3 230, 425 

Олевська Реконструкція адміністративної будівлі, будівництво 
сучасного центру безпеки громадян, будівництво 
водопровідних та каналізаційних мереж, реконструкція 
(енергоефективна термосанація) будівель, капремонт (заходи 
енергозбереження) будівель, капремонт дороги, тротуарів та 
мереж зовнішнього освітлення 

17 618, 281 

Брусилівська Капремонт музичної школи, вуличного освітлення, 
водопостачання, котельні; виконання топографічного плану 
населеного пункту 

5 615, 572 

Городницька Виготовлення картографічної основи та розроблення 
генерального плану, закупівля трактора, капремонт 
електропостачання вуличного освітлення, придбання 
контейнерів для сміття та причепа до трактора, капремонт 
(термосанація) будівлі 

2 933, 173 

Довбишевська Капремонт теплотраси та даху, заміна котлів у котельні 960, 707 
Лугинівська Капремонт будівлі інтернату, закупівля спецтехніки, 

розроблення проєктної документації капітального ремонту 
2 057, 700 

Миропільська Капремонт (ефективна термосанація) в приміщеннях 1 218, 900 
Попільнянська Капремонт дорожнього покриття, реконструкція 

(термомодернізація) ДНЗ 
3 940, 277 

Хорошівська Реконструкція-термомодернізація навчально-виховного 
комплексу 

5 086, 700 

Чоповичівська Реконструкція незавершеного будівництва під дитячий садочок 330, 000 
Андрушківська Реконструкція (термомодернізація) ЗЗСО, будівництво 1 668, 435 
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спортивного майданчика 
Барашівська Реконструкція мережі вуличного освітлення, котельні школи, 

розроблення містобудівної документації та детального плану 
території 

3 033, 226 

Білокоровичівська Технічне переоснащення внутрішньої системи опалення ДНЗ, 
капремонт теплової мережі, облаштування внутрішніх 
туалетів 

1 215, 600 

Вільськівська Будівництво зупинок громадського транспорту, 
реконструкція-термомодернізація БК та сільради 

1 831, 376 

Горщиківська Реконструкція-термомодернізація будівлі, реконструкція 
вуличного освітлення 

1 578, 000 

Квітневська Капремонт дорожнього покриття 2 067, 200 
Краснопільська Будівництво водогінних мереж 1 927, 200 
Семенівська Реконструкція вуличного освітлення, капремонт будівлі 

(термомодернізація) 
2 375, 415 

Станишівська Капремонт будівлі, будівництво ДНЗ, капремонт частини ДНЗ 4 508, 195 
Ушомирівська Термосанація (капремонт) будівлі 3 529, 900 
Чижівська Капремонт вуличного освітлення, капремонт покрівлі, 

капремонт зовнішніх і внутрішніх мереж теплопостачання та 
водопостачання 

2 907, 072 

Ємільчинська Капремонт вулиць, місць для паркування та тротуарів, 
облаштування плавального басейну, закупівля транспортного 
засобу спеціального призначення, капремонт мереж 
зовнішнього освітлення 

10 091, 017 

Любарська Термосанація ДНЗ, будівництво господарсько-питного 
водогону, капремонт вулиць та стадіону  

7 635, 290 

Романівська Капремонт покрівлі та фасаду ДНЗ, придбання шкільного 
автобуса, капремонт електропостачання вуличного освітлення 

4 274, 897 

Піщівська Реконструкція системи теплопостачання з встановленням 
теплогенератора модульного, капремонт другого поверху та 
вхідної групи амбулаторії 

2 097, 328 

Словечанська Капремонт приміщення БК, реконструкція ЗЗСО, капремонт 
вуличного освітлення та водогінної мережі населених пунктів 

7 232, 139 

Овручівська Покращення доступу до якісної питної води для громади, 
створення матеріально-технічної бази для функціонування 
комунального підприємства, капремонт будівлі інфекційного 
відділення лікарні, придбання каналопромивочної установки 
високого тиску 

9 845, 177 

Курне Капремонт даху БК, будівництво мініфутбольного поля, 
капремонт та влаштування штучного покриття спортивного 
майданчика, реконструкція – термомодернізація школи 

2 837, 700 

Мартинівська Капремонт (енергоефективна термосанація) школи, 
капремонт вуличного освітлення 

1 807, 800 

Соколівська Будівництво амбулаторії, будівництво (розширення) 
водогінної мережі 

452, 200 

Пулинівська Капремонт школи та дороги 3 713, 245 
Радомишлівська Капітальний частковий ремонт вулиці 5 180, 838 
Глибочицька Реконструкція будівлі сільради, капремонт існуючих 

внутрішніх систем водопостачання, каналізації та обладнання 
в ліцеї та гімназії, капремонт існуючих зовнішніх мереж 
водопостачання та водовідведення 

2 441, 200 

Оліївська Капремонт дороги 
 

2 144, 588 
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ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 15 932, 796 
Вільхівецька Капремонт ділянок вулиць, вулиці та БК 3 781, 963 
Тячівська Реконструкція мережі вуличного освітлення, капремонт 

вулиць 
3 339, 402 

Полянська Капремонт ділянок вулиць та вулиці 2 999, 400 
Іршавська Капремонт автомобільної дороги 661, 900 
Перечинська Капремонт дороги та дорожнього покриття 2 437, 500 
Баранинцівська Капремонт ділянки районної дороги 2 712, 631 

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ 120 803, 755 
Берестовецька Капремонт школи, дороги 4 141, 800 
Осипенківська Капремонт їдальні школи, покрівлі будівлі, мереж вуличного 

освітлення, зовнішніх мереж теплопостачання 
4 333, 483 

Велика Білозерська Реконструкція водопровідної мережі 4 844, 200 
Веселівська Реконструкція водогону, придбання спеціалізованого 

обладнання, реконструкція башти Рожновського, благоустрій 
пішохідної зони, реконструкція вуличного освітлення 

3 299, 788 

Новоуспенівська Придбання транспортного засобу спеціального призначення, 
капремонт системи водопостачання 

2 518, 517 

Чкаловська Капремонт будівель дитячого садочка, школи та адмінбудівлі; 
реконструкція зовнішнього освітлення 

2 439, 500 

Павлівська Реконструкція системи опалення з встановленням модульної 
котельні, капремонт дорожнього покриття 

1 789, 308 

Петро-Михайлівська Реконструкція мережі водопостачання та вуличного 
освітлення, закупівля комп'ютерного обладнання та 
програмного забезпечення 

1 641, 194 

Гуляйпільська Реконструкція мереж водопостачання та каналізації шкільної 
їдальні, закупівля транспортних засобів спеціального 
призначення та комплектуючих виробів до них, іншого 
обладнання, розроблення містобудівної документації, 
капремонт покрівлі, придбання ІТ-обладнання для мобільного 
ЦНАП, розроблення проєктної документації 

5 181, 396 

Воздвижівська Закупівля транспортного засобу спеціального призначення та 
комплектуючих виробів до нього, розроблення містобудівної 
документації, капремонт будівлі 

1 655, 899 

Долинська Капремонт покриття дороги 2 546, 900 
Біленьківська Капремонт покрівлі, реконструкція вуличного освітлення, 

придбання сміттєвих баків та шкільного автобуса 
4 729, 579 

Широківська Будівництво котельні, капремонт зовнішньої каналізаційної 
мережі, реконструкція системи водопостачання та вуличного 
освітлення 

5 098, 788 

Кам'янка-
Дніпровська 

Реконструкція вуличного освітлення 4 692, 499 

Благовіщенка Капремонт адмінбудівлі та дороги 2 583, 391 
Водянська Капремонт клубу, придбання спеціалізованого санітарного 

транспортного засобу та транспортних засобів спеціального 
призначення і комплектувальних виробів для них, капремонт 
спортзалу 

5 056, 622 

Комиш-Зорянська Закупівля спеціальної техніки, капремонт БК, реконструкція 
вуличного освітлення 

3 252, 100 

Смирновська Реконструкція вуличного освітлення, придбання 
спеціалізованої техніки та комплектувальних виробів 

2 745, 400 

Новобогданівська Реконструкція частини фасаду БК та прилеглої території 2 479, 355 
Плодородненська Реконструкція покрівлі 2 209, 600 
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Преображенка Реконструкція комплексу будівель і споруд, капремонт 
покрівлі з термомодернізацією зовнішніх огороджуючих 
конструкцій будівлі, будівництво цеху з виробництва 
паливних брикетів 

3 640, 900 

Таврійська Придбання спецтехніки 2 248, 400 
Малотокмачанська Реконструкція системи водовідведення, капремонт 

приміщень, реконструкція вуличного освітлення 
1 405, 198 

Комишуваська Реконструкція головної будівлі 5 138, 700 
Оріхівська Капремонт частини адміністративної будівлі, реконструкція 

будівлі, розробка містобудівної документації, розробка 
Історико-архітектурного опорного плану 

3 216, 103 

Воскресенська Реконструкція скверу ветеранів, мережі вуличного освітлення, 
капремонт автомобільної дороги, реконструкція приміщення 
котельні 

3 047, 900 

Ботієвська Капремонт дороги (комунальної власності), дитячих 
майданчиків та вуличного освітлення 

1 384, 775 

Гірсівська Реконструкція ЗЗСО 2 126, 189 
Приазовська Придбання комп'ютерного обладнання, капремонт 

дорожнього полотна 
1 653, 118 

Приморська Придбання транспортного засобу спеціалізованого 
призначення, капремонт ресурсної кімнати в ЗЗСО 

2 048, 463 

Новоолексіївська Реконструкція котельні під твердопаливний котел, капремонт 
дороги та адміністративної будівлі 

1 812, 901 

Остриківська Капремонт будівлі сільського клубу та ЗЗСО, реконструкція 
вуличного освітлення, капремонт будівлі, виготовлення 
робочого проєкту, проєктної документації 

2 321, 878 

Чернігівська Капремонт дороги, придбання транспортного засобу 
спеціального призначення та комплектувальних виробів, 
придбання мотоблоку та комплектувальних виробів і причепу 
тракторного 

9 442, 105 

Кирилівська Ліквідація аварійного стану водогону, капремонт 
водопроводу, придбання спеціальної техніки 

4 631, 386 

Якимівська Придбання спеціальної техніки, капремонт дорожнього 
покриття та тротуару 

9 446, 409 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ 58 358, 689 
Верхнянська Капремонт дорожнього покриття, приміщення, придбання 

спецтехніки 
3 655, 676 

Печеніжинська Будівництво критого спортивного залу, ДНЗ, капремонт 
мережі вуличного освітлення, частини приміщення, 
існуючого спортивного майданчика 

4 325, 259 

Старобого-
родчанська 

Капремонт приміщень БК та амбулаторії, ФАПу, дороги 2 115, 040 

Білоберізька Капремонт НВК, будівництво адмінбудівлі з центром 1 007, 700 
Тлумацька Капремонт дорожнього покриття, будівництво футбольного 

поля зі штучним покриттям, будівництво спортивного 
майданчика, реконструкція котельні, закупівля 
комплектувальних виробів до транспортних засобів 
спеціального призначення  

3 530, 298 

Більшівцівська Капремонт адмінбудинку, капремонт ФАПу та БК 1 745, 100 
Витвицівська Капремонт адмінбудинку 2 496, 887 
Космачівська Капремонт БК, адмінприміщення, доріжок біля адмінбудинку; 

автомобільної дороги загального користування місцевого 
значення, ЗЗСО 

2 843, 035 
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Матеївецька Капремонт дорожнього покриття  2 253, 000 
Нижній Вербіж Закупівля спецтехніки, капремонт вулиці, капремонт 

адмінбудівлі старостівського округу із застосуванням 
енергозберігаючих технологій, капремонт спортивно-
оздоровчого комплексу, придбання додаткового навісного 
оснащення для екскаватора, придбання обладнання для кухні 
гімназії, капремонт приміщення адмінбудинку, придбання 
комп’ютерного обладнання, будівництво котельні 

2 978, 670 

П'ядикіська Добудова блоку №2 школи, капремонт вуличного освітлення; 
капремонт БК, покриття даху, адмінбудівлі та амбулаторії; 
капремонт дорожнього покриття вулиці та водонапірної 
башти 

3 256,617 

Олешівська Будівництво спортивного залу, придбання бутимізатора та 
дорожнього катка  

2 068, 200 

Дзвинячівська Капремонт дорожнього покриття 2 467, 400 
Рожнівська Капремонт будівлі, мережі вуличного освітлення, 

виготовлення ПКД, зміцнення матеріально-технічної бази, 
капремонт тротуарів 

3 504, 199 

Яблунівська Покращення матеріально-технічної бази комунального 
підприємства, капремонт дороги, реконструкція мереж 
зовнішнього освітлення, капремонт БК, будівництво ДНЗ, 
придбання обладнання екскаваторного та машин, 
реконструкція парку 

3 024, 756 

Переріслянська Капремонт ФАПу, БК, ліцею, амбулаторії  2 698, 616 
Ланчинівська Капремонт приміщень 753, 500 
Заболотівська Придбання грейдера; капремонт БК, спортивного залу, 

сільського клубу, системи опалення та вуличного освітлення 
3 795, 103 

Ямницька Капремонт доріг 2 560, 400 
Брошнів-Осадська Капремонт дорожнього покриття 1 196, 100 
Войнилівська Капремонт вуличного освітлення 1 460, 809 
Делятинська Реконструкція ЗЗСО I-III ст.з будівництвом корпусу, добудова 

спортзалу, будівництво комплексного спортивного 
майданчика, капремонт фасаду 

3 300, 558 

Спаська Проведення водопровідної мережі, утеплення фасадів 
приміщення клубу та ліцею 

1 321, 761 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 24 254, 427 
Калитянська Капремонт НВК, капремонт частини вулиці 2 908, 928 
Пісківська Будівництво котельні на твердому паливі 1 198, 366 
Медвинська Придбання транспортної техніки 1 691, 010 
Великодимерська Капремонт проїзної частини дороги 3 206, 953 
Дівичківська Будівництво "Центру Безпеки", придбання технологічного 

обладнання для шкільних їдалень, закупівля театральних крісел, 
генераторів бензинових, мінітрактора, навісного обладнання, 
мультимедійного обладнання, інтерактивних дошок, 
спортивного обладнання, інтерактивного розвиваючого 
обладнання, створення системи спостереження, придбання  

2 393, 869 

Фурсівська Капремонт проїзної частини вулиць, придбання мінітрактора, 
косарки навісної, обладнання бульдозерного, щітки 
комунальної, причепа, розкидувача малогабаритного, мотокос, 
бензопил, висоторіза і сміттєвих контейнерів, спортивного 
обладнання, комп'ютерної техніки, мультимедійних комплексів, 
звукової системи, меблів, дизельної електростанції, технічне 
переоснащення харчоблоків 

2 991, 681 

Узинська Капремонт дорожнього покриття, будівлі 2 912, 848 
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Тетіївська Капремонт частини адмінприміщення, придбання спецтехніки 4 767, 471 
Студениківська Капремонт адмінприміщення 2 183, 300 

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ 22 898, 104 
Бобринецька Капремонт частини дорожнього покриття 1 343, 376 
Маловисківська Капремонт будівлі та дорожнього покриття 2 112, 300 
Новоукраїнська Капремонт (відновлення) тротуару, реконструкція частини 

будівлі 
2 634, 100 

Ганнівська Капремонт клубу, вуличне освітлення 1 243, 062 
Великоандрусівська Капремонт дороги, амбулаторії, реконструкція водогону, 

системи опалення та котельної адмінбудинку 
4 057, 928 

Соколівська Капремонт дорожнього покриття 2 863, 100 
Великосеверинівська Капремонт дорожнього покриття, БК 1 725, 125 
Катеринівська Придбання сміттєзбиральної машини 1 379, 200 
Первозванівська Реконструкція вуличного освітлення, реконструкція-монтаж 

мереж вуличного освітлення, реконструкція зовнішнього 
електроосвітлення 

2 191, 617 

Компаніївська Придбання с/г машини, малих архітектурних форм, баків 
ТПВ, капремонт з влаштуванням хореографічного класу 

1 140, 399 

Смолінська Ремонт вулиці 449, 200 
Помічнянська Капремонт вуличного освітлення 762, 903 
Тишківська Реконструкція мережі вуличного освітлення 995, 791 

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ 33 545, 239 
Біловодська Придбання телескопічного автогідропідйомника, 

реконструкція окремого двоповерхового корпусу, капремонт 
автомобільної дороги, реконструкція будівлі, капремонт 
будівель 

11 058,507 

Білокуракинська Капремонт будівлі, тротуару, дороги та водозабору, 
реконструкція парку відпочинку, придбання спеціальної 
техніки, снігоприбиральників, бензинових генераторів 

6 329,544 

Красноріченська Придбання рециклера для асфальтобетону та віброплити 549, 000 
Нижньодуванська Придбання техніки 1 627, 700 
Новопсковська Капремонт покрівлі з утепленням горища 1 954,800 
Привільська Придбання 2-х тракторів 1 660, 316 
Троїцька Капремонт будівлі, реконструкція будівлі, придбання 

екскаватора, рециклера, трактора, розкидача 
7 383,372 

Чмирівська Придбання автогрейдера, трактора з подрібнювачем 2 982,000 
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ 76 990, 470 

Заболотцівська Капремонт автомобільної дороги загального користування, 
придбання обладнання, розвиток молочних кооперативів та 
сімейних молочних ферм, будівництво футбольного поля 

1 308, 800 

Гніздичівська Капремонт дорожнього покриття, капремонт ліній вуличного 
освітлення, придбання обладнання 

937, 347 

Новострілищанська Капремонт дороги 912, 400 
Тростянецька Реконструкція підпірної стінки та облаштування території, 

придбання комунальної спецтехніки, капремонт з утепленням 
фасаду 

3 249, 240 

Воля-Баранецька 
 

Реконструкція народного дому, ФАПу, системи 
водопостачання та опалення, капремонт приміщення складу, 
даху будівлі, придбання спецтехніки 

1 806, 912 

Луківська Капремонт фасаду та будівлі, капремонт приміщення та 
системи водопостачання 

1 290, 700 

Вільшаниківська Капремонт приміщення, дороги, реконструкція паливної, 1 214, 347 
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спортивного майданчика 
Бісковичівська Капремонт дороги та тротуару, реконструкція приміщення, 

системи опалення, придбання обладнання 
1 795, 070 

Чукв'янська Реконструкція даху, капремонт системи опалення, 
реконструкція школи та ДНЗ 

1 317, 449 

Новокалинівська Будівництво ДНЗ, реконструкція каналізаційної насосної 
станції 

1 482, 700 

Дублянівська Закупівля транспортного засобу спеціального призначення та 
комплектувальних виробів 

714, 500 
 

Бабинська Закупівля контейнерів, реконструкція будівлі 1 546, 705 
Міженецька Капремонт покрівлі 907, 200 
Новоміська Капремонт вуличного освітлення, закупівля екскаватора, 

придбання обладнання 
2 257, 999 

Грабовецька Капремонт дороги 1 476, 323 
Ходорівська Придбання контейнерів, капремонт покрівлі, фасаду та 

прибудинкової території будівлі; влаштування (капремонт) 
вуличного освітлення, придбання медичного обладнання та 
техніки спеціального призначення 

6 165, 693 

Мостиська Реконструкція приміщення, капремонт нежитлової будівлі, 
капремонт (заміна покрівлі) 

4 814, 100 

Судововишнянська Капремонт лінії вуличного освітлення, будівництво лінії 
вуличного освітлення, капремонт їдальні; приміщення 
терапевтичного відділу, корпусу лабораторії та рентгенкабінету; 
закупівля медичного обладнання та інвентарю 

1 641, 565 

Нижанковицька Капремонт дороги 292, 185 
Давидівська Будівництво системи зовнішнього водопостачання 3 744, 400 
Жовтанецька Капремонт приміщень амбулаторії, придбання трактора з 

комплектуючими, реконструкція ДНЗ 
3 033, 100 

Шегинівська Капремонт (заміна покрівлі) в народному домі, придбання 
спецтехніки 

2 289, 853 

Великолюбінська Капремонт ЗЗСО, будівництво вуличного освітлення, 
капремонт пішохідної доріжки, закупівля сучасного медико-
лабораторного обладнання 

2 112,100 

Магерівська Реконструкція будівлі 1 814, 600 
Розвадівська Реконструкція системи теплопостачання, капремонт 

шатрового даху, придбання звукового обладнання 
3 028, 100 

Волицька Капремонт (заміна покрівлі) спортзалу 785, 095 
Підберізцівська Капремонт дороги 1 975, 100 
Солонківська Капремонт дорожнього покриття 3 354, 100 
Щирецька Капремонт вулиці, закупівля автобуса "Школярик" 2 222, 500 
Рудківська Придбання техніки спеціального призначення 2 902, 100 
Славська Придбання спецтехніки 2 815, 000 
Великомостівська Капремонт будівлі, реконструкція котельні, придбання 

спецтехніки 
3 449, 185 

Воютицька Реконструкція СЗШ, глядацького залу, закупівля шкільного 
автобуса, реконструкція покрівлі народного дому, системи 
опалення з заміною котла, капремонт ФАПу 

2 148, 995 

Кам'янка-Бузька Придбання екскаватора-навантажувача та автопідіймача 3 440, 000 
Мурованська Капремонт дорожнього покриття прибудинкової території, 

капремонт дороги та проїзду 
2 744,999 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 84 575, 339 
Арбузинська Капремонт покрівлі будівлі, капремонт мережі вуличного 

освітлення  
2 133, 708 



 92 

ОТГ Тематики 
Касові 

видатки, 
тис. грн 

Баштанська Придбання бульдозера, реконструкція сільського БК, ДНЗ, 
нежитлового приміщення, капремонт частини приміщення та 
покрівлі 

7 156, 962 

Березанська Капремонт дорожнього покриття 3 800, 100 
Благодатненська Реконструкція покрівлі, капремонт вуличного освітлення, 

будівництво та облаштування двох розслідувально-
експлуатаційних свердловин 

3 621, 717 

Бузька Капремонт дорожнього покриття, придбання сміттєвоза 1 792, 100 
Веселинівська Придбання спецтехніки 3 549, 398 
Веснянська Капремонт проїзду (відновлення елементів покриття) 1 193, 700 
Володимирівська Капремонт системи опалення з встановленням 

твердопаливного котла, будівництво водопроводу 
2 114, 900 

Воскресенська Розробка генерального плану та плану зонування території, 
капремонт автодороги, реконструкція вуличного освітлення, 
придбання спеціалізованого обладнання 

2 830, 664 

Галицинівська придбання спеціальної техніки з благоустрою 3 866, 250 
Доманівська Будівництво розвідувально-експлуатаційної свердловини, 

капремонт зовнішнього вуличного освітлення 
1 880, 645 

Дорошівська Придбання екскаватора та трактора з комплектом обладнання, 
мотокоси та бензопили 

1 611, 500 

Казанківська Реконструкція нежитлової будівлі, лікувального корпусу 
центральної районної лікарні, ЗЗСО з впровадженням 
енергозберігаючих заходів 

5 520, 400 

Кам'яномостівська Капремонт сільського клубу, реконструкція комерційного 
вузла обліку природного газу, придбання сучасного 
комп'ютерного обладнання та оновлення матеріально-
технічної бази школи 

1 736, 580 

Коблівська Виготовлення проєкту землеустрою, закупівля екскаватору 
виготовлення генеральних планів, придбання пожежного 
рятувального оснащення 

3 281, 999 

Куцурубська Капремонт дорожнього покриття, реконструкція мережі 
водопроводу, водонапірної башти та котельні, капремонт 
покрівлі та заміна вікон 

6 070, 958 

Михайлівська Капремонт зовнішніх мереж водопостачання, придбання 
причепа тракторного, техніки спеціального призначення 

3 342, 570 

Мостівська Капремонт дорожнього покриття, покращення матеріально-
технічної бази 

2 920, 969 

Нечаянська Капремонт (термосанація) будівлі, капремонт дорожнього 
покриття 

2 073, 929 

Новополтавська Закупівля транспортного засобу спеціального призначення 1 650, 300 
Олександрівська Капремонт ДНЗ, майстерні, школи мистецтв, дитячого 

навчального закладу 
2 774, 203 

Ольшанська Реконструкція спортивного комплексу 932, 800 
Прибужанська Капремонт ЗЗСО, приміщення сільської ради, виготовлення 

містобудівної документації 
3 724, 581 

Прибужанівська Придбання трактора, автомобіля та обладнання для техніки 
спеціального призначення 

2 897, 800 

Радсадівська Капремонт дорожнього покриття, водонапірної башти та 
свердловини для води 

2 320,424 

Чорноморська Придбання спецтехніки та обладнання, капремонт (утеплення 
стін) будівлі 

3 158, 210 

Шевченківська Капремонт вуличного освітлення, фасадів, покрівлі та 
глядацької зали, придбання вантажного сміттєвоза та 

4 403, 865 
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спецтехніки, реконструкція зовнішнього водозабезпечення, 
виготовлення генерального плану 

Широківська Придбання спецтехніки 2 214, 100 
ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ 91 729, 831 

Балтська Капремонт проїзної частини дороги та тротуарів, 
реконструкція існуючої будівлі, закупівля транспортних 
засобів спеціального призначення та комплектувальних 
виробів 

8 547, 186 

Біляївська Придбання сміттєвоза 1 540, 000 
Великомихайлівська Капремонт дорожнього покриття 4 757, 200 
Красносільська Капремонт будівлі 4 465, 300 
Маразліївська Капремонт покрівлі, реконструкція покрівлі 2 962, 245 
Розквітівська Капремонт мережі вуличного освітлення, придбання 

спецтехніки 
2 493, 906 

Тузлівська Капремонт вуличного освітлення 1 275, 260 
Новокальчевська Капремонт спортивної зали, вуличного освітлення, придбання 

обладнання системи відеоспостереження 
1 852, 353 

Затишанська Закупівля асенізаційного автомобіля та автомобіля-самоскида 1 500, 000 
Ширяївська Капремонт дороги 3 612, 700 
Коноплянська Придбання спецтехніки, капремонт дороги (відновлення 

дорожнього покриття), приміщень закладів соціальної сфери 
3 145, 900 

Яськівська Капремонт вуличного освітлення, придбання машин, 
механізмів, обладнання 

3 575, 792 

Куяльницька Реконструкція мереж вуличного освітлення, капремонт 
водопровідної мережі, закупівля трактора, капремонт 
санітарної зони, артезіанської свердловини та водопровідної 
башти, капремонт спортивного залу, виготовлення проєктної 
документації, капремонт димової труби котельні, спортивного 
майданчику та котельні, проїзної частини вулиці 

12 443, 759 

Березівська Придбання спецтехніки 1 051, 300 
Старокозацька Придбання спецтехніки 3 766, 400 
Шабівська Капремонт насосної станції, закупівля транспортних засобів 

спецпризначення, 
7 232, 438 

Вилківська Капремонт будинку творчості та бібліотеки, придбання 
спецтехніки та обладнання системи відеоспостереження 

3 708, 647 

Авангардівська Капремонт проїзної частини  1 604, 309 
Дальницька Капремонт проїзної частини, траси водопроводу 3 380, 441 
Лиманська Капремонт дошкільного підрозділу комунального закладу 

освіти та БК, закупівля спеціалізованої техніки 
4 249, 692 

Маяківська Придбання сміттєвоза і комплектуючих 3 214, 600 
Цебриківська Придбання спецтехніки 2 283, 000 
Знам'янська Капремонт мереж вуличного освітлення, придбання 

спецтехніки, капремонт проїзної частини, придбання косарки 
4 298, 300 

Мологівська Закупівля транспортних засобів спеціального призначення та 
обладнання 

4 769, 100 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ 87 113, 014 
Білоцерківська Капремонт покрівлі та системи вентиляції ДНЗ  2 159, 000 
Глобинська Реконструкція будівлі, капремонт дорожнього покриття, 

приміщень, реконструкція автомобільної дороги 
3 781, 299 

Клепачівська Капремонт класів ЗЗСО  1 428, 302 
Недогарківська Реконструкція приміщень ЗЗСО 1 450, 300 
Омельницька Капремонт-термомодернізація будівлі, оновлення 2 646, 253 
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матеріально-технічної бази 
Пирятинська Капремонт проїзної частини 955, 900 
Піщанська Реконструкція центру культури 2 155, 444 
Покровсько-
багачанська 

Капремонт електроустановки 0,22 кВ вуличного освітлення 1 391, 859 

Пришибська Капремонт-термомодернізація ЗЗСО 1 065, 400 
Семенівська Реконструкція вуличного освітлення, капремонт дорожнього 

покриття, термомодернізація (реконструкція) будівлі 
спортивної школи 

2 877, 500 

Новознам'янська Капремонт проїзної частини 1 602, 299 
Шишацька Будівництво водопровідної мережі, придбання розкидача 

піску та відвалу на автомобільне шассі, капремонт 
адміністративної будівлі, Будівництво тротуару, придбання 
кухонного обладнання та електричних побутових приладів 
для харчоблоку 

6 266, 934 

Скороходівська Придбання техніки спеціального призначення 1 329, 100 
Новоаврамівська Реконструкція та капремонт вуличного освітлення, 

реконструкція частини приміщення, капремонт та 
впровадження енергозберігаючих технологій 

1 527, 796 

Решетилівська Реконструкція водопровідної мережі, капремонт спортивного 
залу 

1 509, 183 

Великосорочинська Придбання трактора та комплектувального обладнання, 
придбання для КП "Першоцвіт" автомобіля, шаф керування 
частотними перетворювачами та насосів до свердловин, 
будівництво вуличного освітлення 

1 759, 700 

Засульська Придбання техніки 7 988, 855 
Сергіївська Капремонт з впровадження енергозберігаючих заходів, 

придбання фрези дорожньої та відвалу для снігу, 
гідроходозменшувача  

1 757, 802 

Великобагачанська Капремонт приміщень, даху, будівель; поліпшення 
матеріально-технічної бази 

3 162, 618 

Рокитянська Придбання шкільного автобуса 1 174, 000 
Гребінківська Придбання екскаватора-навантажувача 916, 500 
Ланнівська Придбання тракторів та комплектуючих 1 596, 400 
Бутенківська Придбання сміттєвоза та металевих контейнерів для збору 

ТПВ 
1 838, 359 

Лохвицька Капремонт приміщення 769, 900 
Михайлівська Будівництво зовнішнього електроосвітлення, придбання 

трактора та шкільного автобуса, реконструкція перекриття та 
системи електропостачання сільського БК 

4 191, 012 

Драбинівська Капремонт будинку сільського клубу, даху ЗЗСО, дороги 2 322, 932 
Малоперещепинська Капремонт адмінбудинку, придбання спецтехніки, 

реконструкція мереж вуличного освітлення 
2 286, 900 

Нехворощанська Придбання спецтехніки та шкільного автобуса 3 085, 100 
Руденківська Реконструкція вуличного освітлення, реконструкція системи 

опалення, придбання трактора та подрібнювача гілок, 
реконструкція нежитлового приміщення 

1 640, 086 

Новосанжарська Придбання спецтехніки 382, 500 
Новогалещинська Реконструкція вуличного освітлення 702, 700 
Сенчанська Будівництво вуличного водогону 1 542, 000 
Петрівсько-
Роменська 

Придбання екскаватора-навантажувача з причіпним 
обладнанням, трактора, причепа, подрібнювача гілок та 
косарки; будівництво водозабірної свердловини 

2 433, 900 
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Козельщинська Придбання сміттєвоза, самоскиду, асенізаційної машини та 
придбання спецтехніки  

4 722, 000 

Машівська Капремонт проїзної частини 1 826, 200 
Щербанівська Капремонт дорожнього покриття проїзної частини, 

реконструкція нежитлової будівлі 
2 282, 175 

Оболонська Реконструкція нежитлової будівлі 1 497, 700 
Заворсклянська Будівництво вуличної мережі водопостачання, капремонт 

артезіанської свердловини 
1 541. 600 

Мачухівська Капремонт будівлі, покрівлі та приміщень, придбання 
інтерактивних дошок 

3 545, 499 

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ 61 761, 949 
Бабинська Капремонт дорожнього покриття 1 200, 696 
Бугринська Капремонт приміщення, будівель 1 664, 713 
Клесівська Капремонт дороги  3 524, 400 
Миляцька Капремонт нежитлової, господарської будівель, житлової 

квартири, будівництво мініфутбольного поля та лікарської 
амбулаторії 

3 988, 524 

Підлозцівська Реконструкція даху будинку 872, 800 
Радивилівська Капремонт будівель, тротуарів 2 306, 200 
Крупецька Капремонт будівлі, виготовлення проєктної документації, 

придбання спецтехніки 
2 589, 500 

Привільненська Придбання транспортних засобів спеціального призначення 1 207, 200 
Мирогощанська Капремонт будівлі, реконструкція покрівлі, капремонт 

вуличного освітлення 
2 545, 100 

Локницька Капремонт вхідної групи та внутрішнього опорядження 
приміщень, капремонт даху приміщення, будівель 

2 886, 696 

Смизька Капремонт проїзної частини 2 463, 700 
Висоцька Будівництво спортивної зали, реконструкція ЗЗСО, капремонт 

першого поверху будівлі, дорожнього покриття, будівництво 
мініфутбольного поля 

2 306, 297 

Пісківська Придбання шкільного автобуса 1 394, 400 
Козинська Капремонт будівлі, дорожнього покриття, спортивного залу 3 073, 724 
Млинівська Реконструкція вуличного освітлення, капремонт дороги, 

будівництво мініфутбольного поля, капремонт будівлі школи 
та їдальні 

4 753, 000 

Боремельська Капремонт амбулаторії 1 482, 000 
Деражненська Капремонт даху, придбання шкільного автобуса, капремонт 

адміністративної будівлі, виготовлення ПКД, реконструкція 
котельні 

3 016, 769 

Острожецька Будівництво вуличного освітлення, будівництво НВК, 
капремонт котельні, реконструкція будівлі школи 

2 406, 700 

Бокіймівська Реконструкція вуличного освітлення, капремонт покрівлі 2 611, 337 
Тараканівська Капремонт даху, покрівлі та утеплення фасадів 1 343, 358 
Ярославицька Реконструкція вуличного освітлення 1 343, 882 
Клеванська Капремонт скверу 368, 000 
Немовицька Капремонт покрівлі, вулиць, будівництво лінії 

електропостачання, придбання шкільного автобуса, 
капремонт сільського клубу (підлоги залу) 

4 598, 470 

Демидівська Реконструкція вуличного освітлення, виготовлення проєктної 
документації, капремонт будівлі 

3 867, 179 

Малолюбашанська Будівництво ДНЗ, електропостачання масиву живої забудови 
 

3 947, 300 
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СУМСЬКА ОБЛАСТЬ 75 611,118 
Березівська Будівництво футбольного поля, амбулаторії, капремонт 

дороги, водонапірної вежі з встановленням частотної станції, 
придбання спеціалізованого навісного обладнання  

4 131, 087 

Дружбівська Капремонт зовнішнього освітлення, малої зали 965, 548 
Зноб-Новгородська Капремонт дитсадка 3 480, 299 
Кириківська Капремонт будівлі сільського БК 2 597, 899 
Миколаївська 
(сільська) 

Капремонт внутрішніх приміщень, придбання екскаватора 2 521, 664 

Недригайлівська Реконструкції ЗЗСО, вуличного освітлення; будівництво по 
об'єкту: вуличне освітлення на сонячних батареях 

2 574, 300 

Хотінська Будівництво водогону та пішохідної доріжки, капремонт 
дороги, розроблення проєктної документації 

1 796, 059 

Шалигинська Реконструкція будівлі, капремонт дорожнього покриття доріг, 
придбання спеціалізованого обладнання та техніки 

1 957, 287 

Бездрицька Капремонт з утепленням стін та покрівлі приміщення 1 435, 687 
Боромлянська Капремонт по заміні віконних та дверних блоків у 

приміщенні, реконструкція вуличного освітлення, капремонт 
дороги, капремонт приміщення та ганку, придбання 
спеціалізованого санітарного транспортного засобу 

3 203, 513 

Грунська Реконструкція системи теплопостачання, придбання 
сільськогосподарської техніки та обладнання 

2 867, 922 

Миколаївська 
(селищна) 

Закупівля сміттєвоза та сміттєвих баків, будівництво 
водовідведення, придбання трьох автомобілів для підвезення 
лікарів 

4 271, 800 

Миропільська Будівництво вуличного освітлення на сонячних батареях, 
капремонт дороги, придбання трактора 

2 953, 306 

Нижньосироватська Капремонт приміщення з утепленням стін та покрівлі, 
капремонт зовнішніх мереж водопостачання, реконструкція 
лінії освітлення 

2 407, 838 

Вільшанська Реконструкція теплопостачання, капремонт даху приміщення 2 843, 719 
Кролевецька Капремонт дорожнього покриття, тротуару, придбання 

трактора з навантажувачем та навісним обладнанням 
2 744, 702 

Краснопільська Придбання мультимедійного комплексу та дитячих меблів, 
комп’ютерного класу, шкільних меблів, твердопаливний 
котел, крісла для глядацької зали, духові інструменти; 
капремонт (заміна вікон та дверей); реконструкція мережі 
вуличного освітлення 

4 726, 522 

Бочечківська Будівництво мініфутбольного поля, закупівля техніки, 
придбання шкільного автобуса 

2 948,100 

Буринська Капремонт дороги 3 932, 300 
Дубов'язівська Реконструкція покрівлі та влаштування теплих туалетів в 

будівлі, капремонт внутрішніх приміщень та часткова заміна 
вікон на енергозберігаючі 

2 583, 300 

Коровинська Будівництво амбулаторії; придбання комплекту акустичного 
обладнання, проєкційного обладнання з кріпленням, комплекту 
обладнання для харчоблоку; розробка генеральних планів 

2 084,959 

Комишанська Капремонт м'якої покрівлі будівлі 1 636, 700 
Чернеччинська Капремонт (заміна вікон та улаштування теплоізоляції 

фасадів) будівлі, закупівля транспортних засобів спеціального 
призначення, будівництво артезіанської свердловини та 
водонапірної башти 

5 472, 709 

Новослобідська Придбання спеціальної техніки, транспортного засобу та 3 080,800 
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навісного обладнання 
Степанівська Реконструкція водопроводу 1 179, 293 
Тростянецька Реконструкція котельні 1 252, 800 
Верхньосироватська Добудова до ДНЗ 2 720, 300 
Чупахівська Придбання комунальної техніки та комплектуючих до неї 1 240, 698 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ 89 734, 289 
Байковецька Придбання спецтехніки, реконструкція адміністративного 

будинку 
2 035, 703 

Білобожницька Реконструкція будівлі ДНЗ 1 446, 700 
Васильковецька Реконструкція комплексу відкритих площинних споруд, 

реконструкція водопостачання, капремонт ЗЗСО та БК, 
будівництво водопровідної мережі  

2 378, 800 

Великогаївська Реконструкція частини приміщення, реконструкція частини 
приміщення ФАПу  

3 803, 000 

Гусятинська Капремонт вулиці 517, 700 
Заводська Капремонт вулиці 431,000 
Золотниківська Капремонт даху, заміна віконних блоків та 

дверних блоків, виготовлення ПКД  
3 801, 968 

Золотопотіцька Капремонт будівлі, даху ФАПу та ЗЗСО, закупівля 
спецтехніки  

2 945, 559 

Іванівська Будівництво підземних водозаборів  1 827, 199 
Козлівська Будівництво підземного водозабору, водогону, капремонт 

даху  
1 288, 695 

Колиндянська Капремонт внутрішніх приміщень, реконструкція 
електричних мереж вуличного освітлення  

1 837, 859 

Колодненська Виконання комплексних інженерно-геодезичних робіт, 
капремонт системи опалення  

1 196, 115 

Коропецька Капремонт системи опалення, будівництво системи 
водопостачання  

775, 559 

Лопушненська Реконструкція вуличного освітлення  955, 600 
Мельниця-
Подільська 

Капремонт ділянки вулиці, приміщень, реконструкція з 
добудовою ЗЗСО, закупівля транспортних засобів 
спеціального призначення  

4 472, 492 

Микулинецька Капремонт із впровадження енергозберігаючих технологій з 
утеплення фасадів та влаштування відмощення, капремонт 
даху  

1 667, 199 

Новосільська Капремонт сільського клубу, електропостачання вуличного 
освітлення, вулиць 

1 500, 300 

Озернянська Капремонт даху та мережі водопостачання 2 420, 900 
Озерянська Капремонт системи опалення ЗЗСО  1 039, 878 
Підволочиська Капремонт вулиці, придбання транспортних засобів 

спецпризначення, реконструкція приміщень, капремонт даху 
та частини приміщень  

5 130, 900 

Почаївська Придбання спецтехніки (трактор),комплектуючих виробів та 
обладнання спецпризначення, розробка генерального плану  

759, 900 

Скала-Подільська Реконструкція ЗЗСО 2 288, 600 
Скалатська Капремонт вулиці, капремонт (заходи з енергозбереження) у 

ДНЗ 
4 030, 687 

Скориківська Капремонт даху клубу, будівництво заїзду на територію  1 795, 943 
Теребовлянська Капремонт під’їзду, ділянки вулиці, підземного водозабору 

для водопостачання, будівлі ДЮСШ, придбання спецтехніки 
та обладнання  

6 754, 630 
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Шумська Реконструкція ЕМ-0,22 кВ для електропостачання 
електроустановок вуличного освітлення, реконструкція 
частини приміщення кінотеатру, придбання техніки 
спеціального призначення, капремонт башт та будівлі, 
виготовлення ПКД  

7 055, 099 

Борщівська Капремонт даху та часткова заміна вікон клубу, капремонт 
ділянки дороги  

2 688, 799 

Вишнівецька Капремонт даху, закупівля спецтехніки та оргтехніки 1 748, 459 
Гримайлівська Реконструкція будівлі  508, 400 
Залозецька Встановлення двоконтурного піролізного котла на біомасі, 

модернізація системи опалення, будівництво котельні та 
системи опалення корпусів, капремонт будівлі із 
впровадженням енергозберігаючих заходів та заміною 
віконних блоків, реконструкція ЗЗСО  

1 766, 241 

Більче-Золотецька Капремонт клубу, БК, опорного закладу, внутрішніх 
приміщень, бібліотеки, ЗЗСО 

1 516, 726 

Борсуківська Капремонт шкіл 1 724, 824 
Великодедеркальська Капремонт із заміною віконних і дверних блоків та 

виготовлення ПКД 
1 464, 703 

Коцюбинська Реконструкція даху з утепленням горищного перекриття із 
застосуванням інноваційних технологій на навчально-
виховному комплексі 

901, 528 

Трибухівська Капремонт ЗЗСО 1 793, 000 
Чернихівецька Капремонт даху та фасаду ФАПу, тротуару  799, 476 
Саранчуківська Реконструкція сільського стадіону, капремонт НКВ, 

реконструкція існуючої теплогенераторної з встановленням 
твердопаливного котла, придбання навантажувача, дровокола 
та подрібнювача гілок  

1 227, 000 

Лановецька Придбання предметів довгострокового користування 1 839, 000 
Хоростківська Реконструкція клубу з влаштуванням нової системи опалення, 

капремонт даху, капремонт з утепленням стін фасаду 
мінеральною ватою в дитячому садку, капремонт ЗЗСО 

3 013, 034 

Зборівська Придбання спеціальної техніки, реконструкція системи 
опалення, капремонт фасаду, реконструкція 
електропостачання вуличного освітлення, капремонт ДНЗ, 
будівництво громадського туалету  

4 585, 104 

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ 41 943, 320 
Старосалтівська Реконструкція будівлі 3 942, 000 
Мереф'янська Капремонт дороги 1 152, 400 
Чкаловська Капремонт будівлі, капремонт із заміною дерев’яних вікон та 

дверних блоків на енергозберігаючі  
4 008, 547 

Роганська Капремонт дороги  3 243, 216 
Нововодолазька Придбання шкільних автобусів  3 525, 000 
Малоданилівська Капремонт нежитлової будівлі 1 927, 800 
Зачепилівська Придбання спецтехніки 4 066, 000 
Золочівська Капремонт дороги, придбання сміттєвоза, 

багатофункціонального екскаватора-навантажувача, 
спеціалізованих санітарних автомобілів, навісного 
обладнання для комунальної техніки  

9 839, 108 

Оскільська Придбання сміттєвоза, причепа, агрегату для перевозки води, 
автомобіля типу Renault Dokker та навантажувача  

3 577, 900 

Коломацька Придбання спецтехніки, трактора та причіпного обладнання 3 005, 149 
Наталинська Капремонт дороги, тротуару та вхідної групи, частини 2 770, 899 
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системи опалення та санвузлу  
Малинівська Придбання підіймально-транспортувального обладнання – 

трактора та комплектуючих до нього 
885, 300 

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ 77 375, 404 
Кочубеївська Придбання шкільного автобуса 2 033, 600 
Асканія-Нова 
 

Реконструкція водопровідної мережі системи 
централізованого водопостачання 

2 674, 416 

Каланчацька Придбання шкільного автобуса, капремонт покрівлі, 
придбання підйомника, навісного обладнання для техніки, 
капремонт ЛЕП вуличного освітлення  

5 235, 734 

Мирненська Придбання спецтехніки 1 590, 700 
Чаплинська Капремонт частини фасаду та приміщень, капремонт 

артезіанської свердловини, капремонт вуличного освітлення 
4 974, 881 

Зеленопідська  Капремонт приміщень спортивного комплексу та окремих 
приміщень ЗЗСО 

2 758, 069 

Великокопанівська Придбання трактора та трактора з бульдозерним відвалом 2 551, 800 
Гладківська Капремонт першого поверху та покрівлі ДНЗ, капремонт 

(заміна вікон та дверей на енргозберігаючі) ЗЗСО, придбання 
спецтехніки та необхідного обладнання  

2 573, 487 

Присиваська Придбання обслуговуючої техніки, капремонт покрівлі БК  3 646, 160 
Музиківська Капремонт водопровідних мереж 1 707, 401 
Тавричанська Капремонт навчально-виховного комплексу 2 599, 900 
Хрестівська Придбання техніки, капремонт дорожнього покриття  3 011, 600 
Виноградівська Придбання техніки 4 263, 600 
Горностаївська Закупівля шкільного автобуса, придбання спецтехніки  4 028, 400 
Станіславська Капремонт (заміна віконних блоків) у приміщеннях, 

реконструкція опалювальної з влаштуванням резервного 
котельного залу з котлом на альтернативному виді палива, 
будівництво електропостачання вуличного освітлення, 
придбання спецтехніки 

3 297, 116 

Білозерська Будівництво електропостачання вуличного освітлення вулиць, 
капремонт котельної (з заміною водогрійного котла), 
придбання спеціальної техніки з комплектуючими  

1 854, 449 

Борозенська Придбання спеціальної техніки та шкільного автобуса  2 883, 800 
Високопільська Придбання спецтехніки та обладнання 1 756, 600 
Бехтерська Капремонт покрівлі із застосуванням енергозберігаючих 

технологій, перекриття покрівлі, заміна віконних та дверних 
блоків на енергозберігаючі 

2 090, 399 

Чулаківська Капремонт покрівлі будівлі, капремонт (заміна віконних та 
дверних блоків) у приміщеннях  

3 012, 900 

Костянтинівська Придбання транспортних засобів спеціального призначення, 
капремонт зовнішнього водопроводу  

2 464, 834 

Іванівська Закупівля екскаватора-навантажувача, автогрейдера, 
подрібнювачів відходів деревини 

4 916, 600 

Ювілейна Капремонт системи опалення приміщень, придбання 
спецтехніки  

3 494, 880 

Любимівська Придбання шкільних автобусів, косарки ротаційної навісної, 
бензогенератора, агрегата для перевезення води 

3 786, 682 

Долматівська Придбання шкільного автобуса та спеціальної обслуговуючої 
техніки та обладнання  

2 850, 000 

Роздольненська Будівництво вуличного освітлення, капремонт покрівлі 
сільського клубу, капремонт будівлі амбулаторії  
 

1 317, 391 
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ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ 142 924, 202 
Антонінська Будівництво зовнішніх мереж питного водопроводу 2 372, 431 
Баламутівська Реконструкція будівлі ДНЗ 1 153, 600 
Берездівська Капремонт адміністративної будівлі, дороги, елементів 

благоустрою центральної частини села, закупівля обладнання  
4 180, 881 

Війтовецька Будівництво мережі господарсько-питного водопостачання, 
будівництво амбулаторії 

3 196, 698 

Вовковинецька Розроблення містобудівної документації, реконструкція 
вуличного освітлення  

1 057, 057 

Волочиська Придбання спецтехніки, капремонт дорожнього покриття  6 389, 099 
Ганнопільська Реконструкція котельні та будівлі дитячого садочка, 

розроблення проєктної документації, реконструкція 
приміщення  

2 866, 698 

Гвардійська Капремонт фасаду та покрівлі, капремонт мережі вуличного 
освітлення, придбання обладнання  

3 028, 729 

Городоцька Придбання спецтехніки 7 858, 800 
Грицівська Капремонт ясла-садка (центр розвитку), розроблення 

містобудівної документації, придбання шкільного автобуса  
2 123, 599 

Гуківська Будівництво водозабірної свердловини, реконструкція 
котельні в теплогенераторну, придбання причепа  

1 313, 189 

Гуменецька Капремонт вулиці, освітлення, вуличного освітлення, 
закупівля комплектувальних виробів до транспортного засобу 
спеціального призначення  

4 752, 099 

Дунаєвецька 
(міська) 

Капремонт БК, адміністративної будівлі, розроблення 
містобудівної документації, реконструкція місцевої 
водопровідної мережі, реконструкція системи 
централізованого водопостачання, капремонт тротуару, 
вуличного освітлення, закупівля подрібнювача гілок  

9 624, 197 

Дунаєвецька 
(селищна) 

Капремонт ЗЗСО, реконструкція будівлі, капремонт 
вуличного освітлення, реконструкція місцевої водопровідної 
мережі  

3 690, 320 

Жванецька Закупівля шкільного автобуса, транспортних засобів 
спеціального призначення  

2 506, 100 

Китайгородська Капремонт вулиці, капремонт актового залу та частини 
приміщення, закупівля транспортних засобів спеціального 
призначення та обладнання спеціального призначення  

2 262, 300 

Колибаївська Капремонт покрівлі та утеплення перекриття, придбання 
спеціального обладнання  

1 678, 300 

Красилівська Капремонт дорожнього покриття  1 985, 402 
Крупецька Капремонт (заміна покрівлі), придбання обладнання  1 444, 099 
Ленковецька Капремонт будівлі (заміна вікон і дверей), технічне 

переоснащення котельні, придбання спецтехніки  
3 331, 900 

Летичівська Капремонт (посилення дорожнього покриття), закупівля 
обладнання спеціального призначення, реконструкція мережі 
водопостачання до приміщення, мережі водопостачання від 
напірної башти до існуючої мережі, капремонт вулиць, 
придбання стаціонарного гучномовного обладнання, 
закупівля комплектів протипожежного оснащення  

6 125, 945 

Лісовогринівецька Будівництво водогону  3 477, 680 
Маківська Капремонт будівлі, тротуару та вуличного освітлення  2 505, 117 
Меджибізька Реконструкція приміщення магазину-кафе, реконструкція 

водопроводу, капремонт будівлі 
3 619, 523 

Наркевицька  Капремонт приміщення ДНЗ, реконструкція БК  2 527, 000 
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Новоушицька Капремонт спортивної зали, закупівля спецтехніки, 
реконструкція частини площі, капремонт центральної 
пішохідної доріжки в парку  

10 100, 699 

Олешинська Капремонт дорожнього покриття  1 477, 582 
Полонська Капремонт будівель 6 057, 342 
Понінківська Реконструкція ЗЗСО, технічне переоснащення котельні з 

заміною твердопаливного котла, капремонт освітлення  
1 319, 326 

Розсошанська Капремонт дорожнього покриття дороги державного значення  1 913, 000 
Сатанівська Закупівля шкільного автобуса та транспортного засобу 

спеціального призначення (автогрейдер)  
2 635, 000 

Слобідка-
Кульчієвецька 

Розроблення проєктної документації, капремонт провулку  2 754, 042 

Смотрицька Закупівля транспортних засобів спеціального призначення, 
будівництво амбулаторії 

2 145, 000 

Солобковецька Закупівля спеціальної техніки  1 894, 000 
Старосинявська Реконструкція вуличних мереж водопостачання та 

водопроводу, капремонт приміщень терапевтичного 
відділення  

7 764, 031 

Староушицька Придбання спецтехніки (трактора) та комплектувальних 
виробів, капремонт вулиць, придбання комплектувальних 
виробів  

1 990, 102 

Судилківська Закупівля шкільних автобусів, капремонт будівлі, 
реконструкція електричних мереж вуличного освітлення  

5 802, 552 

Чемеровецька Придбання транспортних засобів спеціального призначення, 
капремонт дорожнього покриття, закупівля шкільного 
автобуса, капремонт котельні, системи опалення з 
встановленням транспортабельної котельної установки, 
будівництво зовнішніх мереж господарсько-питного 
водопостачання, реконструкція зовнішніх мереж 
водопостачання, будівництво зовнішніх мереж 
водопостачання, закупівля екскаватора-навантажувача  

7 317, 100 

Чорноострівська Будівництво мережі господарсько-питного водопостачання, 
капремонт покрівлі, мереж вуличного освітлення, капремонт-
відновлення покриття тротуару, закупівля комплектувальних 
виробів  

4 683, 648 

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ 46 154, 622 
Білозірська Капремонт внутрішніх приміщень, реконструкція мереж 

вуличного освітлення, капремонт покрівлі центру культури та 
дозвілля  

3 337, 700 

Єрківська Капремонт частини приміщення ЗЗСО 548, 436 
Мокрокалигірська Капремонт вулиць, розроблення схеми планування території  1 869, 200 
Тальнівська Придбання транспортних засобів спеціального призначення та 

навісного обладнання для трактора (відвал) та 
снігоприбирачів, капремонт − заміна дерев’яних вікон та 
дверей на енергозберігаючі 
 

1 179, 214 

Стеблівська Капремонт вулиць, придбання спортивного обладнання для 
(тренажерів) для спортивних залів  

2 209, 701 

Набутівська Капремонт дороги, електропроводки приміщення, 
реконструкція мереж вуличного електроосвітлення  

2 921, 399 

Селищенська Капремонт амбулаторії  1 130, 023 
Ротмістрівська Капремонт будівлі ДНЗ, дороги та вулиці, ігрового дитячого 

майданчика  
1 714, 155 
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Шполянська Капремонт тротуарної доріжки, вуличного освітлення, 
частини приміщення БК, придбання висоторізів, бензопил, 
бензокіс  

1 029, 300 

Степанецька Закупівля транспортних засобів спеціального призначення з 
комплектувальними виробами 

2 951, 600 

Мліївська Закупівля транспортних засобів спеціального призначення та 
комплектувальних виробів 

2 641, 900 

Бузівська Капремонт ділянки автомобільної дороги місцевого значення, 
будівництво напірного водогону  

912, 100 
 

Соколівська Капремонт дороги, будівництво мережі вуличного освітлення, 
реконструкція мережі вуличного освітлення  

1 368, 200 

Жашківська Придбання шкільного автобуса  1 600, 400 
Кам'янська Капремонт дороги та тротуарів 1 294, 200 
Ліплявська Придбання транспортних засобів спеціального призначення та 

комплектувальних виробів  
1 994, 900 

Карашинська Реконструкція мережі вуличного освітлення, капремонт 
вулиці, реконструкція нежитлового приміщення, будівництво 
дитячого та спортивного майданчиків  

1 942, 573 

Моринська Капремонт дороги, придбання спортивного інвентарю  1 149, 136 
Іваньківська Придбання техніки спеціального призначення, капремонт 

будинку спеціаліста, капремонт вулиць, реконструкція мереж 
вуличного освітлення, придбання обладнання до техніки 
спеціального призначення  

1 561, 059 

Паланська Будівництво напірного водогону 3 187, 856 
Степанецька Капремонт навчального корпусу та їдальні школи  1 976, 637 
Іркліївська Реконструкція частини приміщення, придбання екскаватора 

та техніки спецпризначення 
2 355, 414 

Матусівська Капремонт вулиць 1 678, 744 
Зорівська Капремонт даху, реконструкція частини будівлі, капремонт 

приміщення  
1 319, 800 

Михайлівська Капремонт із заміною віконних блоків будівлі, приміщення 
вестибюлю, кухонного блоку, даху та дитячого майданчику  

1 553, 900 

Буцька Придбання спеціальної техніки  727, 070 
ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ 68 020, 866 

Вашківецька Капремонт внутрішніх приміщень, системи опалення, фасаду 2 439, 700 
Вижницька Придбання сміттєвоза, реконструкція будівлі ЗЗСО, 

капремонт вуличного освітлення, капремонт пішохідного 
переходу, капремонт вулиці, добудова групових приміщень  

4 530, 306 

Острицька Капремонт приміщень, капремонт амбулаторії, утеплення 
фасаду (капремонт)  

3 579, 900 

Глибоцька Капремонт вуличного освітлення, придбання спеціальної 
техніки  

779, 100 

Тереблеченська Капремонт приміщення та фасаду будівлі  1 828, 500 
Волоківська Будівництво пункту здоров'я 1 982, 600 
Вікнянська Придбання шкільного автобуса, капремонт (встановлення 

електричного опалення), капремонт харчоблоку  
1 220, 500 

Кострижівська Придбання регенератора асфальту 684, 300 
Юрковецька Капремонт системи опалення, придбання автогрейдера, 

капремонт спортзалу  
3 346, 192 

Кіцманська Капремонт (заміна вікон і дверей)  1 066, 636 
Мамаївська Капремонт тротуарних доріжок, придбання обладнання з 

виготовлення паспортів  
1 763, 506 
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Новоселицька Капремонт даху, покрівлі, ділянки дороги державної 
власності, приміщення, харчоблоку  

3 600, 836 

Магальська Реконструкція будівлі ДНЗ  3 078, 100 
Мамалигівська Капремонт покрівлі, даху, реконструкція будинку, вуличного 

освітлення  
4 014, 273 

Усть-Путильська Капремонт БК, приміщення  1 131, 600 
Селятинська Капремонт теплової мережі, БК, мереж вуличного освітлення, 

реконструкція приміщень 
3 401, 500 

Конятинська Придбання трактора та навісного обладнання, шкільного 
автобуса, капремонт покрівлі  

1 993, 400 

Сокирянська Капремонт доріг з асфальтобетонним покриттям 1 026, 600 
Вашківецька Капремонт основного приміщення, фасаду БК  1 644, 000 
Великокучурівська Капремонт вулиць, клубу  3 571, 761 
Сторожинецька Реконструкція БК, капремонт вулиці, придбання 

автопідйомника телескопічного, капремонт адміністративного 
будинку, клубу, амбулаторії ДНЗ 

9 374, 200 

Красноїльська Капремонт приміщень, системи опалення та котельні  1 315, 500 
Чудейська Капремонт частини автомобільної дороги, пішохідного моста, 

території з облаштуванням стоянки біля адмінбудівлі  
3 561, 600 

Рукшинська  Виготовлення генерального плану, придбання спеціальної 
техніки  

2 416, 690 

Клішковецька Капремонт вулиці, їдальні  2 319, 763 
Недобоївська Капремонт ДНЗ, покрівлі та перекриття, НВК, реконструкція 

навчально-виховного комплексу  
2 349, 800 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 139 982,484 
Вертіївська Капремонт автомобільної дороги 2 632,284 
Деснянська Капремонт автомобільної дороги, фасаду гімназії, БК, 

реконструкція вуличного освітлення 
4 299,134 

Кіптівська Капремонт будівлі лікарської амбулаторії, ЗЗСО 2 611,900 
Макіївська Реконструкція системи опалення НВК 1 034,232 
Парафіївська Реконструкція мереж вуличного освітлення, капремонт 

приміщення ЗЗСО  
2 220,838 

Батуринська Капремонт проїзної частини автомобільної дороги 1 623,500 
Корюківська Будівництво артезіанської свердловини, придбання спеціальної 

техніки та обладнання, реконструкція вуличного освітлення 
4 735,700 

Носівська Капремонт проїзної частини автомобільної дороги, придбання 
комплектуючих виробів до транспортних засобів 
спеціального призначення 

4 617,499 

Остерська Закупівля спецтехніки (автовишки) 1 467,300 
Сновська Реконструкція їдальні гімназії, придбання спецтехніки, 

капремонт дорожнього покриття ділянок доріг, реконструкція 
відновлення системи вуличного освітлення, будівництво 
амбулаторії 

10 153,541 

Гончарівська Реконструкція системи вуличного освітлення, капремонт 
котельні з встановленням твердопаливних котлів у ЗЗСО 

1 328,890 

Коропська Капремонт дорожнього покриття, придбання спецтехніки та 
обладнання, комплектуючих засобів до транспортних засобів 
спеціального призначення 

7 686,473 

Лосинівська Капремонт дорожнього покриття, покрівлі корпусу та 
спортивного залу ЗЗСО 

1 771,031 

Михайло - 
Коцюбинська 

Будівництво мереж зовнішнього освітлення, капремонт 
приміщень клубу, БК, реконструкція системи опалення 
громадської будівлі, системи вуличного освітлення 

3 946,388 
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Іванівська Реконструкція відновлення системи вуличного освітлення, 
капремонт ЗЗСО 

3 269,870 

Мринська Капремонт дорожнього покриття автомобільних доріг, 
реконструкція системи водопостачання з облаштуванням 
покриття дорожньої мережі, придбання спецтехніки, 
комплектуючих виробів до спецтехніки 

3 053,280 

Менська Капремонт доріг, реконструкція системи водопостачання, 
придбання спецтехніки, комплектуючих виробів 

7693,156 

Козелецька Придбання шкільних автобусів, спеціального автотранспорту 5 056,000 
Комарівська Капремонт системи опалення, БК 3 236,584 
Новобасанська Придбання спецтехніки та обладнання, капремонт проїзної 

частини автомобільної дороги 
2 785,800 

Бобровицька Придбання водяного насоса для свердловини в комплекті з 
щитом, мінітрактора та комплектуючих виробів до нього, 
спецтехніки (автогрейдера), будівництво вуличного 
освітлення, реконструкція ДНЗ, капремонт ДНЗ, коригування 
робочого проєкту зовнішнього освітлення 

8 927,583 

Плисківська Капремонт автомобільної дороги, реконструкція вуличного 
освітлення 

2 147,100 

Тупичівське Закупівля тракторів з додатковим обладнанням 1 632,900 
Ічнянська Будівництво підвідного водопроводу, станції ІІ підйому води, 

вуличного освітлення, реконструкція водопровідної мережі, 
придбання техніки та обладнання 

8 765,476 

Куликівська Реконструкція мереж вуличного освітлення, будівництво 
водозабірної свердловини, придбання техніки та обладнання, 
комплектуючих виробів 

7 810,997 

Малодівицька Придбання спеціальної техніки, коригування робочого 
проєкту, реконструкція системи вуличного освітлення,  

2 074,486 

Любецька Придбання техніки спеціального призначення 2 071,880 
Семенівська Реконструкція мережі водопостачання, вуличного освітлення, 

котельні на твердому паливі, придбання транспортного засобу 
спеціального призначення, комплектувальних виробів, 
будівництво проїзної частини вулиці 

7 477,598 
 

Сосницька Реконструкція вуличного освітлення, придбання трактора та 
фронтального навантажувача, автогідропідйомника 

2 795,886 

Срібнянська Капремонт автомобільної дороги, капремонт даху ЗЗСО, 
реконструкція системи вуличного освітлення, придбання 
спеціальної техніки 

4 811,183 

Талалаївська Будівництво мереж зовнішнього освітлення, придбання 
спецтехніки, реконструкція системи вуличного освітлення 

1 829,497 

Холминська Придбання шкільного автобуса, спеціальної техніки та 
обладнання, реконструкція системи вуличного освітлення 

2 493,200 

Олишівська Капремонт автомобільної дороги, придбання спецтехніки 1 138,500 
Височанська Придбання спеціальної техніки, шкільний автобус 2 807,200 
Варвинська Придбання спеціальної техніки та обладнання, 

комплектувальних виробів 
769,100 

Городнянська Капремонт асфальтобетонного покриття дороги, 
реконструкція адміністративної будівлі, будівництво мережі 
зовнішнього освітлення, придбання колісного трактора з 
причепом та навісним обладнанням, спецтехніки, 
комплектувального виробу 

6 273,473 

Линовицька Реконструкція системи вуличного освітлення, виготовлення 
проєктної документації 

933,013 
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Додаток 4 
Перелік видів державної фінансової допомоги на формування та розвиток 

інфраструктури об’єднаних територіальних громад 
 

№ 
з/п 

Види державної 
фінансової 
підтримки 

ОТГ 

Головний 
розпорядник 

 
Напрями 

використання 
коштів 

Відбір та 
погодження 

проєктів 
Критерії відбору Критерії 

розподілу 

1 Кошти 
державного 

фонду 
регіонального 

розвитку  
(постанова 
Кабінету 
Міністрів 
України  

від 18.03.2015 
№ 196) 

Мінрегіон будівництво, 
капремонт, 

реконструкція 
будівель та споруд 

закладів освіти, 
охорони здоров’я, 
культури і спорту, 
будівель ЦНАП, 
автомобільних 

доріг та 
дорожнього 
покриття; 
придбання 

техніки, 
обладнання, 
транспорту, 

комплектуючих; 
виготовлення 

ПКД 

регіональні комісії 
відбирають, 

погоджує Комісія 
при Мінрегіоні 

відповідність 
пріоритетам, 
визначеним у 
регіональній 

стратегії розвитку, 
спрямованість на 

посилення 
інфраструктурної 

спроможності 

чисельність 
жителів і рівень 

СЕР 

2 Кошти 
державного 
бюджету на 
підтримку 

регіональної 
політики України 

(постанова 
Кабінету 
Міністрів 
України  

від 16.11.2016 
№ 827) 

Мінрегіон будівництво, 
капремонт, 

реконструкція 
будівель та споруд 

закладів освіти, 
охорони здоров’я, 
культури і спорту, 

автомобільних 
доріг та 

дорожнього 
покриття; 
придбання 

техніки, 
обладнання, 
транспорту, 

комплектуючих; 
виготовлення 

ПКД 

конкурсна комісія 
при Мінрегіоні 

відповідність 
пріоритетам, 
визначеним у 

Державній стратегії 
регіонального 

розвитку та 
стратегіях розвитку 

регіонів 

за проєктами 

3 Субвенція з 
державного 

бюджету 
місцевим 

бюджетам на 
реалізацію 

заходів, 
спрямованих на 

розвиток системи 
охорони здоров’я 

у сільській 
місцевості 
(постанова 
Кабінету 
Міністрів 
України  

від 06.12.2017 
№ 983) 

Мінрегіон будівництво, 
реконструкція, 

капремонт, 
виготовлення 

ПКД  
закладів охорони 

здоров'я у 
сільській 

місцевості; 
придбання 
медичного 

обладнання, 
устаткування та 

засобів; розвиток 
телекомунікаційної 

інфраструктури; 
здійснення 

заходів, 
пов'язаних із 

забезпеченням 
службовим 

облдержадмі-
ністрації 

відбирають, 
Комісія при 
Мінрегіоні 

спільно з МОЗ 
погоджує 

термін реалізації 
проєкту, потреби 

осіб з інвалідністю, 
співфінансування з 
місцевого бюджету 

не визначено 
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№ 
з/п 

Види державної 
фінансової 
підтримки 

ОТГ 

Головний 
розпорядник 

 
Напрями 

використання 
коштів 

Відбір та 
погодження 

проєктів 
Критерії відбору Критерії 

розподілу 

житлом та 
службовим 

автотранспортом 
4 Субвенція з 

держбюджету 
місцевим 

бюджетам на 
формування 

інфраструктури 
ОТГ (постанова 

Кабінету 
Міністрів 
України  

від 16.03.2016 
№ 200) 

Мінрегіон будівництво, 
капремонт, 

реконструкція 
будівель та споруд 

закладів освіти, 
охорони здоров’я, 
культури і спорту, 
будівель ЦНАП, 
автомобільних 

доріг та 
дорожнього 
покриття; 
придбання 

техніки, 
обладнання, 
транспорту, 

комплектуючих; 
виготовлення 

ПКД 

виконавчі органи 
сільських, 
селищних, 

міських рад ОТГ 
відбирають, 
Комісія при 
Мінрегіоні 
погоджує  

визначено напрями 
спрямування 
субвенції з 

урахуванням плану 
СЕР 

кількість 
сільських 
жителів та 

площа території 

5 Субвенція з 
державного 

бюджету 
місцевим 

бюджетам на 
здійснення 

заходів щодо 
соціально-

економічного 
розвитку окремих 

територій 
(постанова 
Кабінету 
Міністрів 
України  

від 06.02.2012 
№ 106)  

Мінфін будівництво, 
капремонт, 

реконструкція 
будівель та споруд 

закладів освіти, 
охорони здоров’я, 
культури і спорту, 
будівель ЦНАП, 
автомобільних 

доріг та 
дорожнього 
покриття; 
придбання 

техніки, 
обладнання, 
транспорту, 

комплектуючих; 
виготовлення 

ПКД 
 

місцеві 
держадміністрації 
і виконавчі органи 

місцевого 
самоврядування 

відбирають, а 
погоджує 

Мінрегіон, 
Мінеконом-

розвитку, Мінфін 

конкретні три 
напрями 

використання, 
ступінь будівельної 

готовності, 
наявність 

затверджених 
проєктів і їх 
експертизи 

за проєктами 

6 Субвенція з 
державного 

бюджету 
місцевим 

бюджетам на 
будівництво 

нових, 
реконструкцію та 

капремонт 
існуючих 

спортивних 
п’ятидесятиметро-

вих і 
двадцятип’ятиме-
трових басейнів 

(постанова  
Кабінету 
Міністрів 
України 

від 27.03.2019 
№ 297) 

Мінмолодь-
спорту 

будівництво нових 
спортивних 

п'ятдесятиметрових 
і двадцятип'яти-

метрових 
басейнів; 

реконструкція 
(капремонт) ванни 

(ванн) існуючих 
спортивних 

басейнів 

місцеві органи 
виконавчої влади, 
виконавчі органи 

сільських, 
селищних, 

міських рад та 
ОТГ відбирають, 

комісія при 
Мінмолодьспорту 

погоджує 

довжина басейну, 
співфінансування з 
місцевого бюджету, 

наявність 
необхідних 
документів, 

гарантійного листа, 
першочерговість 

використання 

за проєктами 

7 Субвенція з 
державного 

бюджету 

Мінмолодь-
спорту 

створення нових, 
будівельно-

ремонтні роботи 

місцеві органи 
виконавчої влади, 
виконавчі органи 

співфінансування з 
місцевого бюджету, 

наявність 

за проєктами 
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№ 
з/п 

Види державної 
фінансової 
підтримки 

ОТГ 

Головний 
розпорядник 

 
Напрями 

використання 
коштів 

Відбір та 
погодження 

проєктів 
Критерії відбору Критерії 

розподілу 

місцевим 
бюджетам на 

створення нових, 
будівельно-

ремонтні роботи 
існуючих палаців 

спорту та 
завершення 

розпочатих у 
попередньому 
періоді робіт з 
будівництва/ 
реконструкції 
палаців спорту 

(постанова 
Кабінету 
Міністрів 
України  

від 27.03.2019 
№ 268) 

діючих палаців 
спорту та 

завершення 
розпочатих у 
попередньому 
періоді робіт з 

будівництва/рекон
струкції палаців 

спорту 
 

сільських, 
селищних, 

міських рад та 
ОТГ відбирають, 

комісія при 
Мінмолодьспорту 

погоджує 

необхідних 
документів, 

гарантійного листа 
та обсягів 

виконаних робіт 

8 Субвенція з 
державного 

бюджету місцевим 
бюджетам на 
будівництво 

мультифункціо-
нальних 

майданчиків для 
занять ігровими 
видами спорту 

(постанова 
Кабінету Міністрів 

України  
від 05.07.2019 

№ 571) 

Мінмолодь-
спорту 

будівництво нових 
мультифункціо-

нальних 
майданчиків для 
занять ігровими 

видами спорту або 
реконструкція 
(модернізація) 

існуючих 
спортивних 

майданчиків у 
мультифункціо-

нальні  

райдержадміністрації, 
виконавчі органи 
міських рад міст 

обласного значення 
та сільських, 

селищних, міських 
рад ОТГ відбирають, 

комісія при 
Мінмолодьспорту 

погоджує 

приналежність до 
комунальної 

власності, 
співфінансування з 
місцевого бюджету, 
відведення ділянок, 
стан майданчиків, 

наявність 
необхідних 
документів, 
доступність, 
завершення, 
забезпечення 

подальшої 
експлуатації 

за проєктами 

9 Субвенція з 
державного 

бюджету 
місцевим 

бюджетам на 
фінансове 

забезпечення 
будівництва, 

реконструкції, 
ремонту і 

утримання 
автомобільних 

доріг загального 
користування 

місцевого 
значення, вулиць і 
доріг комунальної 

власності у 
населених пунктів 

(постанова 
Кабінету Міністрів 

України  
від 20.12.2017 

№ 1085) 

Державне 
агентство 
автомо-

більних доріг 
України 

будівництво, 
реконструкція, 

ремонт і 
утримання 

автомобільних 
доріг загального 

користування 
місцевого 

значення, вулиць і 
доріг комунальної 

власності у 
населених пунктах  

 

проєкти не 
відбираються 

критерії відбору не 
застосовуються 

протяжність 
автомобільних 

доріг 

10 Субвенція з 
державного 

бюджету 
місцевим 

бюджетам на 
створення та 

ремонт існуючих 

МОН будівництво нових, 
реконструкція та 

капремонт 
існуючих 

спортивних залів, 
приміщень для 
фізкультурно-

райдержадміністр
ації, виконавчі 

органи місцевих 
рад та КМДА 

обирають об’єкти, 
облдержадміністр
ації відбирають, 

співфінансування з 
місцевого бюджету, 
приналежність до 

комунальної 
власності, 

відведення ділянок, 
наявність 

за проєктами 
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№ 
з/п 

Види державної 
фінансової 
підтримки 

ОТГ 

Головний 
розпорядник 

 
Напрями 

використання 
коштів 

Відбір та 
погодження 

проєктів 
Критерії відбору Критерії 

розподілу 

спортивних 
комплексів при 

загальноосвітніх 
навчальних 

закладах усіх 
ступенів у 
2019 році  

(постанова 
Кабінету 
Міністрів 
України  

від 17.04.2019 
№ 376) 

спортивних занять, 
плавальних 

басейнів, стадіонів, 
стрілецьких тирів, 

стрільбищ, 
спортивних полів, 
ядер, майданчиків, 
інших відкритих 

площинних споруд, 
а також їх 

комплексів при 
опорних закладах 

освіти, ЗЗСО 

Комісія при МОН 
погоджує проєкти  

затвердженої ПКД, 
завершення 
створення 

спортивних 
комплексів, 

доступність для 
маломобільних 
груп населення 

11 Субвенція з 
державного 

бюджету 
місцевим 

бюджетам на 
проведення робіт, 

пов’язаних зі 
створенням і 

забезпеченням 
функціонування 
центрів надання 

адміністративних 
послуг, у тому 
числі послуг 
соціального 
характеру, в 

форматі 
"Прозорий офіс"  

(постанова 
Кабінету 
Міністрів 
України 

від 11.10.2017 
№ 779) 

Мінсоцпо-
літики 

будівництво, 
реконструкція, 

реставрація, 
капремонт 

приміщень для 
ЦНАП, у тому 
числі послуг 
соціального 
характеру, в 

форматі 
"Прозорий офіс" 

місцеві ради 
обирають об’єкти, 
робоча група при 
Мінсоцполітики 
приймає рішення 
про надання або 

ненадання 
субвенції 
місцевому 
бюджету 

співфінансування з 
місцевого бюджету, 

наявність в 
переліку міст 

обласного значення 
та ОТГ, що мають 
намір створити та 

забезпечити 
функціонування 
ЦНАП, у тому 
числі послуг 
соціального 
характеру, в 

форматі "Прозорий 
офіс", наявність 

окремих 
функціональних 

приміщень, 
обладнаних 

відповідними 
меблями та 
технікою 

за проєктами 
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