УКРАЇНА
ОДЕСЬКА ОБЛАСНА РАДА

ПРОЄКТ РІШЕННЯ
Про внесення змін до рішення обласної ради від 20 грудня 2019 року
№ 1169-VII «Про затвердження обласної Програми надання фінансової
підтримки комунальним підприємствам (установам, організаціям)
спільної власності територіальних громад Одеської області,
які забезпечують діяльність обласної ради та обласної державної
адміністрації та діяльність яких спрямована на забезпечення
соціально-економічного розвитку регіону, на 2020-2022 роки»
Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні» та статей 20, 91 Бюджетного кодексу України, з метою належного
функціонування комунальних підприємств (установ, організацій) спільної
власності територіальних громад області, які забезпечують діяльність
обласної ради та обласної державної адміністрації та діяльність яких
спрямована на забезпечення соціально-економічного розвитку регіону,
обласна рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до рішення обласної ради від 20 грудня 2019 року
№ 1169-VII «Про затвердження обласної Програми надання фінансової
підтримки комунальним підприємствам (установам, організаціям) спільної
власності територіальних громад Одеської області, які забезпечують
діяльність обласної ради та обласної державної адміністрації та діяльність
яких спрямована на забезпечення соціально-економічного розвитку регіону,
на 2020-2022 роки», виклавши його у новій редакції (додається).
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії
обласної ради з питань управління майном спільної власності територіальних
громад області; з питань економіки, промисловості, підприємництва,
регуляторної політики та інвестиційної діяльності; з питань бюджету,
фінансово-економічної політики та банківської діяльності.
Проєкт рішення обласної ради
підготовлено апаратом обласної ради
і внесено головою обласної ради

Додаток 1
до рішення обласної ради
від
2021 року
№
-VIIІ
1. Визначення проблеми,
на розв’язання якої спрямована Програма
Обласна програма надання фінансової підтримки комунальним
підприємствам (установам, організаціям) спільної власності територіальних
громад Одеської області, які забезпечують діяльність обласної ради
та обласної державної адміністрації та діяльність яких спрямована на
забезпечення соціально-економічного розвитку регіону, на 2020-2022 роки
(далі – Програма) спрямована на забезпечення належного виконання
статутних
завдань
комунальними
підприємствами
(установами,
організаціями), а також має забезпечити належне виконання обласною
радою як їх засновником своїх організаційно-господарських повноважень.
Господарська діяльність комунальних підприємств (установ,
організацій) охоплює різноманітні види діяльності в багатьох галузях
економіки області.
Основними статутними завданнями комунальних підприємств
(установ, організацій) визначені такі:
 першочергове забезпечення приміщеннями та транспортним
обслуговуванням обласної ради та обласної державної адміністрації;
діяльність у сфері інформатизації та телекомунікацій, а також організація
та забезпечення громадського харчування через мережу їдалень та буфетів,
розташованих
в
адміністративних
будівлях
спільної
власності
територіальних громад області (КО «Обласна служба експлуатації
адміністративних будівель», ООКП «Служба експлуатації цілісного
майнового
комплексу
–
адміністративного
будинку
№ 2»,
КУ «Автопідприємство по обслуговуванню обласної ради та обласної
державної адміністрації», КУ «Комбінат громадського харчування»,
КП «Обласний інформаційно-аналітичний центр»);
 забезпечення охорони посадових осіб Одеської обласної ради
під час виконання ними службових обов’язків та здійснення контролю
за збереженням майна територіальних громад сіл, селищ, міст області
(КУ «Регіональна служба охорони» Одеської обласної ради»);
 експлуатація спортивних споруд, створення можливості прийому
і розміщення глядачів під час проведення спортивно-масових і концертноглядацьких заходів (Спортивно-концертний комплекс «Одеський Палац
спорту»);
 забезпечення засобами медичного призначення, лікарськими
і супутніми товарами та надання послуг (виконання робіт) у галузі охорони
здоров’я населенню, установам, підприємствам, організаціям, закладам,

іншим суб’єктам господарювання незалежно від форм власності
(КП «Одесаоблфарм»);
 сприяння місцевим органам влади, недержавним організаціям
в реалізації програм та окремих проєктів у сфері транскордонного
співробітництва в рамках Єврорегіону «Нижній Дунай» та сприяння
екологічному розвитку Дунайського регіону, розв’язання екологічних
проблем Дунаю та його басейну (Агентство транскордонного
співробітництва «Єврорегіон Нижній Дунай», КО «Центр сталого розвитку
та екологічних досліджень Дунайського регіону»);
 збереження в природних, рекреаційних, оздоровчих, наукових,
освітніх цілях природних комплексів Тилігульського лиману та прилеглих
територій в межах Одеської області. Регіональний ландшафтний парк
є об’єктом природно-заповідного фонду України (РЛП «Тилігульський»);
 здійснення робіт та надання послуг з будівництва, розробки
проєктно-кошторисної документації, ремонтних робіт (КП «Облінвестресурс», КП «Облтрансбуд»);
 забезпечення обслуговування системи життєдіяльності на о. Зміїний
(ООКП «Острівне»);
 оптимізація енергозабезпечення Одеської області, а також
впровадження сучасних та ефективних заходів і технологій у сфері житловокомунального господарства (КП «Одеська обласна енергозберігаюча
компанія»);
 задоволення потреб населення у видавничо-поліграфічній продукції
(ООКП «Видавництво «Чорномор’я»);
 залучення інвестицій у виробничу діяльність, розвиток сучасної
виробничої інфраструктури Одеської області (КП «Бюро регіонального
розвитку»);
 обслуговування авіаційних, пасажирських та вантажних перевезень
Україною (КП «Аеропорт Ізмаїл»);
 забезпечення вирішення питань щодо придбання, використання
та відчуження земельних ділянок (КП «Облспецземсервіс»).
Дотримання
фінансово-бюджетної
дисципліни
комунальних
підприємств, установ і організацій є одним із завдань, виконання якого має
забезпечити власник юридичних осіб – Одеська обласна рада.
Відповідно до статті 140 Господарського кодексу України джерелами
формування майна суб'єктів господарювання є: грошові та матеріальні
внески засновників; доходи від реалізації продукції (робіт, послуг);
доходи від цінних паперів; капітальні вкладення і дотації та фінансова
підтримка з бюджетів; надходження від продажу (здачі в оренду) майнових
об'єктів (комплексів), що належать їм, придбання майна інших суб'єктів;
кредити банків та інших кредиторів; безоплатні та благодійні внески,
пожертвування організацій і громадян; інші джерела, не заборонені законом.
Враховуючи неможливість забезпечення стабільного функціонування
комунальних підприємств (установ, організацій) власними силами, а також
обмеженість фінансових ресурсів у потенційних споживачів послуг,

зростання вартості енергоносіїв та матеріально-технічних ресурсів,
які використовують комунальні підприємства (установи, організації)
у господарській діяльності, з метою недопущення виникнення
заборгованості зі сплати заробітної плати та плати за спожиті енергоносії,
податкового боргу та заборгованості перед соціальними фондами і, як
наслідок, необхідності додаткової сплати штрафних санкцій та пені,
у зв’язку з обмеженістю обігових коштів, поліпшення фінансового стану
комунальних підприємств (установ, організацій) виникла необхідність
розробки відповідної програми, яка дасть змогу здійснювати фінансову
підтримку комунальних підприємств (установ, організацій) з обласного
бюджету для забезпечення виконання ними своїх статутних завдань на
належному рівні.
2. Мета Програми
Метою Програми є забезпечення сталого функціонування
комунальних підприємств (установ, організацій), які забезпечують
діяльність обласної ради та обласної державної адміністрації, та діяльність
яких спрямована на забезпечення соціально-економічного розвитку регіону,
для забезпечення належного виконання своїх статутних завдань та
дотримання ними фінансово-бюджетної дисципліни.
3. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів
та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми
Досягнення мети Програми відбуватиметься за рахунок:
 зміцнення
фінансово-бюджетної
дисципліни
комунальних
підприємств (установ, організацій);
 раціонального використання та збереження основних засобів;
 оптимізації витрат на утримання їх матеріально-технічної бази;
 створення належних умов для належного виконання комунальними
підприємствами (установами, організаціями) статутних завдань;
 своєчасного здійснення розрахунків з заробітної плати, оплати
поточних рахунків за спожиті енергоносії, комунальні послуги, матеріальнотехнічні ресурси, сплати податків і зборів;
 придбання основних засобів, новітнього технологічного обладнання;
 своєчасного проведення капітальних ремонтів будівель, мереж
і комунікацій;
 забезпечення ефективного використання майна; забезпечення
виконання інших заходів для фінансової підтримки комунальних
підприємств, установ і організацій області.
Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок обласного
бюджету в межах наявного фінансового ресурсу.
Ресурсне забезпечення Програми викладено у додатку 2 до Програми.

4. Напрями діяльності та заходи Програми
Напрямами діяльності Програми є:
 надання фінансової підтримки комунальним підприємствам, установам
та організаціям, у тому числі поповнення оборотних засобів;
 здійснення капітальних ремонтів та реконструкцій будівель, мереж
і комунікацій;
 забезпечення діяльності комунальних підприємств, спрямованої
на соціально-економічний розвиток регіону.
Напрями діяльності та заходи Програми наведені у додатку 3
до Програми.
5. Очікувані результати та ефективність Програми
Виконання заходів Програми сприятиме:
 поліпшенню рівня фінансово-господарської діяльності комунальних
підприємств (установ, організацій);
 підвищенню ефективності використання майна, що належить до
спільної власності територіальних громад області;
 упорядкуванню розрахунків комунальних підприємств (установ,
організацій) з підприємствами-постачальниками енергоносіїв та уникненню
кредиторської заборгованості, своєчасному проведенню розрахунків
з податків і зборів;
 створенню
умов
для
стабільної
і
беззбиткової
роботи
комунальних підприємств (установ, організацій) під час здійснення
господарської діяльності;
 дотриманню нормативів, норм, стандартів, порядків і правил під час
господарської діяльності комунальними підприємствами (установами,
організаціями);
 вирішенню інших проблемних питань, що виникають під час
реалізації комунальними підприємствами (установами, організаціями) своїх
статутних завдань.
6. Координація та контроль за ходом виконання Програми
Координацію діяльності, пов’язаної з виконанням Програми, здійснює
управління обласної ради з майнових відносин та уповноважений обласною
державною адміністрацією орган управління.
Не пізніше ніж у двомісячний строк після закінчення терміну
виконання Програми управління обласної ради з майнових відносин
та уповноважений обласною державною адміністрацією орган управління
складають підсумковий звіт про результати її виконання та подають його
на розгляд Одеської обласної ради разом із пояснювальною запискою.
Комунальні підприємства (установи, організації) щоквартально

надають Управлінню обласної ради з майнових відносин та
уповноваженому обласною державною адміністрацією органу управління
звіт разом із пояснювальною запискою про виконання основних показників
фінансового плану, погодженого з ними.
Контроль за виконанням Програми здійснює Одеська обласна рада.
Поточний контроль за ходом реалізації Програми здійснюють постійні
комісії обласної ради з питань управління майном спільної власності
територіальних громад області та з питань бюджету, фінансово-економічної
політики та банківської діяльності.

Додаток 2
до рішення обласної ради
від
2021 року
№
-VIIІ
Додаток 1 до Програми
ПАСПОРТ
обласної Програми надання фінансової підтримки комунальним
підприємствам (установам, організаціям) спільної власності
територіальних громад Одеської області, які забезпечують діяльність
обласної ради та обласної державної адміністрації та діяльність яких
спрямована на забезпечення соціально-економічного розвитку регіону,
на 2020-2022 роки
1
2
3

Ініціатор розроблення
Програми
Розробник Програми
Співрозробники
Програми (у разі
наявності)

4

Відповідальний
виконавець Програми

5

Учасники Програми

Одеська обласна рада
Одеська обласна рада
Департамент фінансів Одеської обласної державної
адміністрації
Одеська обласна рада
Одеська обласна рада
Управління обласної ради з майнових відносин
Департамент фінансів Одеської обласної державної
адміністрації
Департамент економічної політики та стратегічного
планування
Одеської
обласної
державної
адміністрації
Департамент
систем
життєзабезпечення
та
енергоефективності Одеської обласної державної
адміністрації
Департамент
капітального
будівництва
та
дорожнього господарства
Одеської
обласної
державної адміністрації
Департамент екології та природних ресурсів
Одеської обласної державної адміністрації
Департамент аграрної політики, продовольства та
земельних відносин Одеської обласної державної
адміністрації
КО «Обласна служба експлуатації адміністративних
будівель»

ООКП «Служба експлуатації цілісного майнового
комплексу – адміністративного будинку № 2»
КУ «Автопідприємство по обслуговуванню обласної
ради та обласної державної адміністрації»
Агентство
транскордонного
співробітництва
«Єврорегіон Нижній Дунай»
КУ «Комбінат громадського харчування»
КП «Облспецземсервіс»
КП «Облінвест-ресурс»
ООКП «Видавництво «Чорномор’я»
Спортивно-концертний комплекс Одеський Палац
спорту
Регіональний ландшафтний парк «Тилігульський»
КП «Аеропорт «Ізмаїл»
КУ «Регіональна
служба
охорони»
Одеської
обласної ради»
КП «Одесаоблфарм»
КУ «Одеська обласна виставка» Одеської обласної
ради»
КП «Бюро регіонального розвитку»
КП «Обласний інформаційно-аналітичний центр»
КО «Центр сталого розвитку та екологічних
досліджень Дунайського регіону»
КП «Облтрансбуд»
ООКП «Острівне»
КП «Одеська обласна енергозберігаюча компанія»
6

Термін реалізації
Програми

2020-2022 роки

7

Перелік місцевих
бюджетів, які беруть
участь у виконанні
Програми

обласний бюджет

8

8.1

Загальний обсяг
фінансових ресурсів,
необхідних для
реалізації Програми,
всього,
у тому числі:
коштів обласного
бюджету

349 638 441,18 грн

349 638 441,18 грн

Додаток 3
до рішення обласної ради
від
2021 року
№
-VIIІ
Додаток 2 до Програми
РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
обласної Програми надання фінансової підтримки комунальним
підприємствам (установам, організаціям) спільної власності
територіальних громад Одеської області, які забезпечують діяльність
обласної ради та обласної державної адміністрації та діяльність яких
спрямована на забезпечення соціально-економічного розвитку
регіону, на 2020-2022 роки
Обсяг коштів,
які пропонується
залучити на
виконання
Програми

2020 рік

2021 рік

2022 рік

Усього витрат
на виконання
Програми
(грн)

Усього, у тому числі

111 394 173,00

112 829 536,00 125 414 732,18

349 638 441,18

- обласний бюджет

111 394 173,00

112 829 536,00 125 414 732,18

349 638 441,18

Додаток 4
до рішення обласної ради
від ___________ 2021 року
№ ______-VIII
Додаток 3 до Програми

Напрями та заходи
обласної програми надання фінансової підтримки комунальним підприємствам (установам, організаціям)
спільної власності територіальних громад Одеської області, які забезпечують діяльність обласної ради
та обласної державної адміністрації та діяльність яких спрямована на забезпечення
соціально-економічного розвитку регіону, на 2020-2022 роки
№
з/п

Виконавці

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), грн,
у тому числі:

Джерела фінансу-вання

Разом

2020 рік

2021 рік

Очікуваний результат

2022 рік

1. Надання фінансової підтримки комунальним підприємствам, установам та організаціям, які забезпечують діяльність обласної ради та обласної державної адміністрації та діяльність
яких спрямована на забезпечення соціально-економічного розвитку регіону
1

КО «Обласна служба експлуатації адміністративних
будівель»

Обласний бюджет

76 008 359,00

24 015 315,00

28 921 344,00

23 071 700,00

2

ООКП «Служба експлуатації цілісного майнового
комплексу – адміністративного будинку № 2»

Обласний бюджет

17 335 577,00

5 318 570,00

6 567 652,00

5 449 355,00

3

КУ «Автопідприємство по обслуговуванню обласної ради
та облдержадміністрації»

Обласний бюджет

103 370 570,00

26 804 840,00

31 373 830,00

45 191 900,00

4

Агентство транскордонного співробітництва «Єврорегіон
Нижній Дунай»

Обласний бюджет

2 352 910,00

761 700,00

693 210,00

898 000,00

5

КУ «Комбінат громадського харчування»

Обласний бюджет

5 128 910,00

2 070 457,00

2 458 453,00

600 000,00

6

КП «Облспецземсервіс»

Обласний бюджет

387 930,00

113 600,00

139 930,00

134 400,00

7

КП «Облінвест-ресурс»

Обласний бюджет

351 630,00

102 400,00

128 630,00

120 600,00

8

ООКП «Видавництво «Чорномор’я»

Обласний бюджет

2 573 800,00

1 210 000,00

0,00

1 363 800,00

9

СКК «Одеський Палац спорту»

Обласний бюджет

10 923 562,00

4 756 362,00

2 848 600,00

3 318 600,00

Обласний бюджет

5 804 480,00

1 701 600,00

2 186 480,00

1 916 400,00

10 РЛП «Тилігульський»

Створення умов для
стабільної і беззбиткової
роботи комунальних
підприємств (установ,
організацій) при здійсненні
господарської діяльності та
забезпечення соціальноекономічного розвитку
регіону

№
з/п

Виконавці

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), грн,
у тому числі:

Джерела фінансу-вання

Очікуваний результат

Разом

2020 рік

2021 рік

2022 рік

Обласний бюджет

13 659 270,00

4 206 300,00

4 546 170,00

4 906 800,00

Обласний бюджет

11 510 577,00

5 769 052,00

5 241 525,00

500 000,00

13 КП «Одесаоблфарм»

Обласний бюджет

5 000 000,00

3 000 000,00

2 000 000,00

0,00

14 КП «Обласний інформаційно-аналітичний центр»

Обласний бюджет

27 454 364,00

8 365 200,00

9 666 392,00

9 422 772,00

Обласний бюджет

8 445 975,00

3 038 685,00

2 594 090,00

2 813 200,00

16 КП «Облтрансбуд»

Обласний бюджет

26 283 047,18

8 837 792,00

4 580 850,00

12 864 405,18

17 ООКП «Острівне»

Обласний бюджет

19 204 130,00

5 918 100,00

6 523 930,00

6 762 100,00

18 КП «Одеська обласна енергозберігаюча компанія»

Обласний бюджет

9 433 300,00

3 968 300,00

1 000 000,00

4 465 000,00

19 КУ «Одеська обласна виставка» Одеської обласної ради»

Обласний бюджет

841 790,00

247 600,00

316 990,00

277 200,00

20 КП «Бюро регіонального розвитку»

Обласний бюджет

3 568 260,00

1 188 300,00

1 041 460,00

1 338 500,00

349 638 441,18

111 394 173,00

112 829 536,00

125 414 732,18

11 КП «Аеропорт Ізмаїл»
12

15

КУ «Регіональна служба охорони» Одеської обласної
ради»

КО «Центр сталого розвитку та екологічних досліджень
Дунайського регіону»

Разом за напрямом діяльності

Створення умов для
стабільної і беззбиткової
роботи комунальних
підприємств (установ,
організацій) при здійсненні
господарської діяльності та
забезпечення соціальноекономічного розвитку
регіону

Пояснювальна записка
до проєкту рішення обласної ради
«Про внесення змін до рішення обласної ради від 20 грудня 2019 року
№ 1169-VII «Про затвердження обласної Програми надання фінансової
підтримки комунальним підприємствам (установам, організаціям)
спільної власності територіальних громад Одеської області,
які забезпечують діяльність обласної ради та обласної державної
адміністрації, та діяльність яких спрямована на забезпечення
соціально-економічного розвитку регіону, на 2020-2022 роки»
Внесення змін до Програми надання фінансової підтримки
комунальним підприємствам (установам, організаціям) спільної власності
територіальних громад Одеської області, які забезпечують діяльність
обласної ради та обласної державної адміністрації, та діяльність яких
спрямована на забезпечення соціально-економічного розвитку регіону,
на 2020-2022 роки (далі – Програма) обумовлено приведенням планових
обсягів фінансування комунальних підприємств (установ, організацій)
спільної власності територіальних громад Одеської області до фактично
передбачених обсягів фінансування згідно з рішенням обласної ради
від 16 квітня 2021 року № 134-VІІІ «Про внесення змін до рішення обласної
ради від 24 грудня 2020 року № 43-VІІІ «Про обласний бюджет Одеської
області на 2021 рік».
Загальний обсяг фінансування Програми на 2020-2022 роки
збільшується на 2 590 000,00 грн та становить 349 638 441,18 грн, у тому
числі збільшується у 2021 році - на 2 590 000,00 грн та становить
112 829 536,00 грн.
Порівняльна таблиця додається.
Начальник управління
фінансового забезпечення,
бухгалтерського обліку, звітності
та інших соціальних виплат
апарату обласної ради

Оксана НОВИЦЬКА

Порівняльна таблиця до проєкту рішення «Про внесення змін до рішення обласної ради від 20 грудня 2019 року № 1169-VII
«Про затвердження обласної програми надання фінансової підтримки комунальним підприємствам (установам, організаціям) спільної власності територіальних громад Одеської області, які
забезпечують діяльність обласної ради та обласної державної адміністрації та діяльність яких спрямована на забезпечення соціально-економічного розвитку регіону, на 2020-2022 роки»
Напрями діяльності та заходи
(грн)
№
з/п

Обсяг коштів, які
пропонується залучити на
виконання Програми

Запропоновано проєктом рішення
(Зміни)

Згідно рішення обласної ради від 16 квітня 2021 року № 148-VII "Про внесення
змін до рішення обласної ради від 20 грудня 2019 року № 1169-VII "Про
затвердження обласної програми надання фінансової підтримки комунальним
підприємствам (установам, організаціям) спільної власності територіальних
громад Одеської області, які забезпечують діяльність обласної ради та обласної
державної адміністрації та діяльність яких спрямована на забезпечення соціальноекономічного розвитку регіону, на 2020-2022 роки"
(Діюча редакція)

Відхилення

2020 рік

2021 рік

2022 рік

Усього

2020 рік

2021 рік

2022 рік

Усього

2020 рік

2021 рік

2022 рік

Усього

1

КО «Обласна служба
експлуатації адміністративних
будівель»

24 015 315,00

28 921 344,00

23 071 700,00

76 008 359,00

24 015 315,00

28 921 344,00

23 071 700,00

76 008 359,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

ООКП «Служба експлуатації
цілісного майнового
комплексу – адміністративного
будинку № 2»

5 318 570,00

6 567 652,00

5 449 355,00

17 335 577,00

5 318 570,00

6 567 652,00

5 449 355,00

17 335 577,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

КУ «Автопідприємство по
обслуговуванню обласної ради
та облдержадміністрації»

26 804 840,00

31 373 830,00

45 191 900,00

103 370 570,00

26 804 840,00

31 373 830,00

45 191 900,00

103 370 570,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Агентство транскордонного
співробітництва «Єврорегіон
Нижній Дунай»

761 700,00

693 210,00

898 000,00

2 352 910,00

761 700,00

693 210,00

898 000,00

2 352 910,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5

КУ «Комбінат громадського
харчування»

2 070 457,00

2 458 453,00

600 000,00

5 128 910,00

2 070 457,00

2 458 453,00

600 000,00

5 128 910,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6

КП «Облспецземсервіс»

113 600,00

139 930,00

134 400,00

387 930,00

113 600,00

139 930,00

134 400,00

387 930,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7

КП «Облінвест-ресурс»

102 400,00

128 630,00

120 600,00

351 630,00

102 400,00

128 630,00

120 600,00

351 630,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8

ООКП «Видавництво
«Чорномор’я»

1 210 000,00

0,00

1 363 800,00

2 573 800,00

1 210 000,00

0,00

1 363 800,00

2 573 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9

СКК «Одеський Палац спорту»

4 756 362,00

2 848 600,00

3 318 600,00

10 923 562,00

4 756 362,00

2 848 600,00

3 318 600,00

10 923 562,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 РЛП «Тилігульський»

1 701 600,00

2 186 480,00

1 916 400,00

5 804 480,00

1 701 600,00

2 186 480,00

1 916 400,00

5 804 480,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 КП «Аеропорт Ізмаїл»

4 206 300,00

4 546 170,00

4 906 800,00

13 659 270,00

4 206 300,00

4 546 170,00

4 906 800,00

13 659 270,00

0,00

0,00

0,00

0,00

КУ «Регіональна служба
12 охорони» Одеської обласної
ради»

5 769 052,00

5 241 525,00

500 000,00

11 510 577,00

5 769 052,00

5 241 525,00

500 000,00

11 510 577,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 КП "Одесаоблфарм"

3 000 000,00

2 000 000,00

0,00

5 000 000,00

3 000 000,00

2 000 000,00

0,00

5 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

№
з/п

Обсяг коштів, які
пропонується залучити на
виконання Програми

Запропоновано проєктом рішення
(Зміни)

Згідно рішення обласної ради від 16 квітня 2021 року № 148-VII "Про внесення
змін до рішення обласної ради від 20 грудня 2019 року № 1169-VII "Про
затвердження обласної програми надання фінансової підтримки комунальним
підприємствам (установам, організаціям) спільної власності територіальних
громад Одеської області, які забезпечують діяльність обласної ради та обласної
державної адміністрації та діяльність яких спрямована на забезпечення соціальноекономічного розвитку регіону, на 2020-2022 роки"
(Діюча редакція)

Відхилення

2020 рік

2021 рік

2022 рік

Усього

2020 рік

2021 рік

2022 рік

Усього

2020 рік

2021 рік

2022 рік

Усього

8 365 200,00

9 666 392,00

9 422 772,00

27 454 364,00

8 365 200,00

9 666 392,00

9 422 772,00

27 454 364,00

0,00

0,00

0,00

0,00

КО «Центр сталого розвитку
15 та екологічних досліджень
Дунайського регіону»

3 038 685,00

2 594 090,00

2 813 200,00

8 445 975,00

3 038 685,00

2 594 090,00

2 813 200,00

8 445 975,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16 КП «Облтрансбуд»

8 837 792,00

4 580 850,00

12 864 405,18

26 283 047,18

8 837 792,00

4 580 850,00

12 864 405,18

26 283 047,18

0,00

0,00

0,00

0,00

17 ООКП «Острівне»

5 918 100,00

4 023 930,00

6 762 100,00

16 704 130,00

5 918 100,00

6 523 930,00

6 762 100,00

19 204 130,00

0,00

2 500 000,00

0,00

2 500 000,00

3 968 300,00

1 000 000,00

4 465 000,00

9 433 300,00

3 968 300,00

1 000 000,00

4 465 000,00

9 433 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

КУ «Одеська обласна
19 виставка» Одеської обласної
ради»

247 600,00

226 990,00

277 200,00

751 790,00

247 600,00

316 990,00

277 200,00

841 790,00

0,00

90 000,00

0,00

90 000,00

КП «Бюро регіонального
розвитку»

1 188 300,00

1 041 460,00

1 338 500,00

3 568 260,00

1 188 300,00

1 041 460,00

1 338 500,00

3 568 260,00

0,00

0,00

0,00

0,00

РАЗОМ

111 394 173,00

110 239 536,00

125 414 732,18

347 048 441,18

111 394 173,00

112 829 536,00

125 414 732,18

349 638 441,18

0,00

2 590 000,00

0,00

2 590 000,00

14

18

20

КП «Обласний інформаційноаналітичний центр»

КП «Одеська обласна
енергозберігаюча компанія»

