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     Пам’ятні дати

Саме під такою назвою 14 лютого 
біля пам’ятника воїнам-інтер-

націоналістам відбувся урочистий 
мітинг з нагоди Дня вшанування 
пам’яті учасників бойових дій на те-
риторії інших держав та річниці ви-
ведення радянських військ з тери-
торії Афганістану. У заході взяли 
участь представники органів місце-
вого самоврядування, підприємств, 
організацій та установ міста.

З промовами виступили: секре-
тар Вільногірської міської ради Во-
лодимир Смирнов, голова міської 

організації ветеранів Афганістану 
Ігор Євтушенко, керівник служби 
соціального розвитку філії «ВГМК» 
АТ «ОГХК» Костянтин Носов та пред-
ставник УПЦ отець Вадим.

Хвилиною мовчання учасники 
мітингу вшанували пам’ять заги-
блих. Завершився захід церемонією 
покладання квітів до пам’ятника во-
їнам-інтернаціоналістам.

Лариса Івашкова, 
головний спеціаліст загально-

організаційного відділу Революційні події зими 2013–
2014 років забрали життя 

понад сотні активістів Майдану. 
104 українці, яких у народі наз-
вали Небесною Сотнею, увійшли 
до меморіалу борців за незалеж-
ність рідної держави. Всі вони по-
смертно отримали звання Героїв 
України. А білорус Михайло Жиз-
невський, громадяни Грузії Зураб 
Хурція і Давид Кіпіані посмертно 
нагороджені орденами Героїв Не-
бесної Сотні. Події тих револю-
ційних років ніколи не втратять 
своєї значимості для історії дер-
жави, і в пам’яті народній за всіх 
часів будуть жити спогади про 
борців за свободу та незалеж-
ність України.

Відтоді щороку 20 лютого 
ми вшановуємо пам’ять Героїв 
Небесної Сотні. Ряд культур-
но-просвітницьких та патрі-
отично-виховних заходів від-

бувся у навчальних закладах 
нашого міста. У міській бібліо-
теці організовано книжкові ви-
ставки, створено інформаційні 
полички та тематичні добірки 
літератури і публікацій. У місь-
кій дитячій бібліотеці пройшов 
патріотично-виховний захід 
«Майдан нашого духу». У Куль-
турно-діловому центрі для сту-
дентів Вільногірського коледжу 
Національної металургійної 
академії України проведено іс-
торичну годину «Їх дух незлам-
ний та безсмертний!», а для 
учасників арт-майстерні орга-
нізовано майстер-клас із виго-
товлення ангелів у стилі папе-
ропластики «Ангели Небесної 
Сотні».

Лариса Івашкова, 
головний спеціаліст загально-

організаційного відділу

     Життєзабезпечення міста

13 лютого у залі засідань ви-
конкому під головуванням 

міського голови Володимира Ва-
силенка відбулась нарада щодо 
питань благоустрою території 
міста. У заході взяли участь пред-
ставники виконавчого коміте-
ту, депутатського корпусу, УАКБ 
і ЖКГ, КП «УК «Жилкомсервіс» 
Вільногірської міської ради, 
міського відділення поліції, охо-
ронної організації ФОП Пере-
хрест С. В..

У ході обговорення поруше-
них питань внесено пропозиції 
щодо удосконалення схеми роз-

міщення дорожніх знаків в авто-
мобільній інфраструктурі міста. 
Учасники наради обговорили 
також можливість будівництва 
додаткових майданчиків для 
паркування автотранспорту, вста-
новлення додаткових дорожніх 
знаків у найбільш небезпечних 
для водіїв та пішоходів місцях, 
а у подальшому –  і світлофорів 
на перехрестях доріг з інтенсив-
ним рухом.

Євгенія Башей, 
головний спеціаліст загаль-

но-організаційного відділу

Відсутність водопровідних та ка-
налізаційних люків –  багаторічна 
проблема комунальних підприємств. 
Металеві люки постійно крадуть, а 
бетонні не витримують навантажен-
ня. Тож час від часу у місті спостеріга-
ємо відкриті каналізаційні колодязі.

За словами начальника відді-
лу житлово-комунального госпо-
дарства УАКБ і ЖКГ Вільногірської 
міської ради Максима Косенка, у 
КП «Управляюча компанія «Жил-
комсервіс» до вирішення цього 
питання підходять системно. Пер-
шочергово замінюються люки на 
території дитячих садків, шкіл, ліка-
рень та аварійні.

Станом на 20.02.2020 року при-
дбано 219 люків різної категорії 

стійкості (легкі, середньої міцності 
та високоміцні), замінено 76 шт. во-
допровідних та каналізаційних лю-
ків. Роботи тривають.

Лариса Івашкова, 
головний спеціаліст загально-

організаційного відділу

АФГАНІСТАН: ПОДВИГ, АФГАНІСТАН: ПОДВИГ, 
БІЛЬ ТА ПАМ’ЯТЬ…БІЛЬ ТА ПАМ’ЯТЬ…

ВІЛЬНОГІРСЬК ВІЛЬНОГІРСЬК 
ВШАНУВАВ ГЕРОЇВ ВШАНУВАВ ГЕРОЇВ 

НЕБЕСНОЇ СОТНІНЕБЕСНОЇ СОТНІ

ЗАМІНА ВОДОПРОВІДНИХ ТА ЗАМІНА ВОДОПРОВІДНИХ ТА 
КАНАЛІЗАЦІЙНИХ ЛЮКІВКАНАЛІЗАЦІЙНИХ ЛЮКІВ

Від міської лікарні Від залізничного вокзалу
6:30 7:05
7:30 До маг. «Огльга» 

крім вихідних
7:40 Від маг. «Огльга» 

крім вихідних
8:30 9:20

10:50 11:30
12:00 12:55
14:10 До маг. «Огльга» 

крім вихідних
15:50 Крім вихідних

15:20 Крім вихідних 17:30
16:40 19:05
18:35

Розклад руху міського автобусу
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     Ви запитуєте - ми відповідаємо

Якщо управляюча компанія 
не виконує належним чином по-
кладені на нього обов’язки або 
ціни управляючої компанії меш-
канці вважатимуть зависокими, 
то співвласники житлових бу-
динків можуть ініціювати до-
строкове розірвання договору 
про надання послуг з управлін-
ня. Для цього необхідно склика-
ти загальні збори співвласників 
житлового будинку і відмовити-
ся від таких послуг. Рішення збо-
рів оформляються протоколом. 
Про це необхідно повідомити 
управителя не пізніше ніж за два 
місяці до дати розірвання дого-
вору. Після чого можна створю-
вати ОСББ.

ЯК СТВОРИТИ ОБ’ЄДНАННЯ 
СПІВВЛАСНИКІВ 

БАГАТОКВАРТИРНОГО 
БУДИНКУ? З ЧОГО ПОЧАТИ 

ТА ЩО ДЛЯ ЦЬОГО 
НЕОБХІДНО ЗРОБИТИ?

Можу навести стислий алго-
ритм дій.

Крок перший –  підготовка. 
Спочатку необхідно утворити 
ініціативну групу зі створення 
ОСББ, яка повинна складати-
ся не менш як з трьох власників 
квартир чи нежитлових примі-
щень у багатоквартирному бу-
динку.

Ініціативній групі варто здійс-
нити низку заходів, а саме:

• провести роз’яснювальну 
та ініціативну роботу з мешкан-
цями (мета та завдання створен-
ня ОСББ, функції з управління, 
обґрунтування фінансових засад 
діяльності, довести доцільність 
створення ОСББ, ознайомити 
з позитивним досвідом наявних 
ОСББ);

• зібрати відомості про при-
належність квартир та нежитло-
вих приміщень на підставі даних 
правовстановлюючих докумен-
тів, скласти на їх підставі списки 
співвласників багатоквартирно-
го будинку (бажано запропонува-
ти співвласникам надати копію 
правовстановлюючих докумен-
тів).

Це важливо!
Відомості про приналежність 

квартир та нежитлових при-
міщень на підставі даних пра-
вовстановлюючих документів 
можна безоплатно отримати, 
звернувшись до державного реє-
стратора юридичних осіб, фізич-
них осіб-підприємців та громад-
ських формувань виконавчого 
комітету міської ради;

– підготувати проект статуту 
ОСББ;

– підготувати проведення 

установчих зборів (повідомлення 
кожному співвласнику та на до-
шках оголошень, проект прото-
колу установчих зборів);

– підшукати кандидатів 
у правління ОСББ.

Крок другий –  установчі збо-
ри

Скликає ініціативна група.
Повідомлення. Про проведен-

ня установчих зборів необхідно 
письмово повідомити усіх влас-
ників житлових та нежитлових 
приміщень будинку не менш 
як за 14 днів до дати проведен-
ня (надається кожному власнику 
під розписку або рекомендова-
ним листом).

Це важливо!
Кожний співвласник (його 

представник) під час голосуван-
ня має кількість голосів, пропор-
ційну до частки загальної площі 
квартири або нежитлового при-
міщення співвласника у загаль-
ній площі всіх квартир та нежит-
лових приміщень, розташованих 
у багатоквартирному будинку.

Рішення вважається прийня-
тим, якщо за нього проголосу-
вало більше половини загальної 
кількості усіх співвласників.

Якщо в результаті проведення 
установчих зборів для прийнят-
тя рішення не набрано необхід-
ної кількості голосів «за» або 
«проти», проводиться письмове 
опитування співвласників, які 
не голосували на установчих збо-
рах. Письмове опитування спів-
власників проводиться протя-
гом 15 календарних днів з дати 
проведення установчих зборів. 
Рішення вважається неприйня-
тим, якщо протягом зазначеного 
строку необхідну кількість го-
лосів «за» не набрано. Письмове 
опитування під час установчих 
зборів проводиться ініціативною 
групою та іншими співвласника-
ми за бажанням. Письмове опи-
тування може проводитися щодо 
одного або декількох питань од-
ночасно.

Питання –  це текст, у якому ви-
кладається пропозиція у вигляді 
резолюції, щодо якої учаснику 
опитування пропонується від-
повісти «за», «проти». Письмове 
опитування співвласників про-
водиться шляхом власноручного 
заповнення ними листків опи-
тування, в яких зазначаються: 
дата опитування; прізвище, ім’я 
та по-батькові співвласника; до-
кумент, що підтверджує право 
власності на квартиру або нежит-
лове приміщення; номер кварти-
ри або нежитлового приміщення; 
загальна площа квартири або 
нежитлового приміщення; до-

кумент, що надає повноваження 
на голосування від імені спів-
власника (для представників); 
відповідь співвласника на питан-
ня «так», «ні»; особистий підпис 
співвласника та особи, яка про-
водила опитування. Голосування 
від імені співвласника представ-
ником здійснюється у порядку 
представництва згідно з вимо-
гами цивільного законодавства. 
Кожен співвласник, який має 
право голосу, може реалізувати 
це право під час проведення та-
кого опитування лише один раз 
з одного питання. Забороняєть-
ся у процесі проведення письмо-
вого опитування співвласників 
примушувати їх до голосування 
за або проти прийняття відповід-
ного рішення чи винагороджува-
ти їх за це у будь-якій формі.

Особи, які проводили пись-
мове опитування, вносять його 
результати у протокол зборів 
та підбивають загальні підсум-
ки голосування щодо всіх пи-
тань. Під час підрахунку голосів 
враховуються і голоси, подані 
на зборах співвласників, і голоси 
співвласників, отримані під час 
проведення письмового опиту-
вання.

Збори затверджують рішення 
про створення ОСББ та його ста-
тут на підставі Типового Статуту.

Крок третій –  державна реє-
страція ОСББ

Для здійснення державної ре-
єстрації ОСББ необхідно звер-
нутися до державного реєстра-
тора юридичних осіб, фізичних 
осіб-підприємців та громадських 
формувань виконавчого коміте-
ту міської ради.

Уповноважена установчими 
зборами особа (заявник) подає 
безпосередньо або надсилає ре-
комендованим листом в орган 
держреєстрації такі документи:

1. Заява про державну реєстра-
цію створення юридичної особи.

2. Статут ОСББ (один примір-
ник).

3. Примірник оригіналу (но-
таріально засвідчена копія) рі-
шення засновників про створен-
ня юридичної особи. Рішення 
оформляється особистим підпи-
сом кожного, хто проголосував, 

із зазначенням результату голо-
сування.

4. Документи подає засновник 
(засновники) або уповноважена 
ними особа. У разі подання до-
кументів представником додат-
ково подається примірник ори-
гіналу (нотаріально засвідчена 
копія) документа, що засвідчує 
його повноваження (зокрема, 
протокол установчих зборів спів-
власників).

Відповідальність за достовір-
ність відомостей, наведених у по-
даних документах, несуть влас-
ники приміщень та заявник.

Документи, що подаються 
до органів держреєстрації, скла-
даються державною мовою, про-
шиваються та нумеруються.

Заява про державну реєстра-
цію ОСББ заповнюється заявни-
ком та зберігається в органі дер-
жреєстрації.

Після прийняття документів 
орган державної реєстрації на-
дає представнику ОСББ, який 
подав документи для державної 
реєстрації один примірник опи-
су, сформованого за допомогою 
програмного забезпечення ве-
дення Єдиного державного реє-
стру юридичних осіб, фізичних 
осіб-підприємців та громадських 
формувань.

Крок четвертий –  відкриття 
рахунку в банку

Після реєстрації ОСББ відкри-
ває рахунок у банківській устано-
ві.

Внески мешканців (квартпла-
та) надходять на цей рахунок 
та витрачаються виключно 
на утримання будиноку.

Крок п’ятий –  укладання 
угод.

Ви маєте укласти всі необ-
хідні угоди з утримання будин-
ку та прибудинкової території 
та надання житлово-комуналь-
них послуг.

Крок шостий –  управління 
будинком

Управління багатоквартирним 
будинком здійснює управитель. 
За рішенням загальних зборів 
функції з управління багатоквар-
тирним будинком можуть бути 
передані (всі або частково) упра-
вителю або асоціації.

Об’єднання самостійно визна-
чає порядок управління бага-
токвартирним будинком та може 
змінити його у порядку, встанов-
леному цим Законом та статутом 
об’єднання.

Тетяна Горб, начальник відділу 
соціально-економічного розвитку 

та інвестицій виконавчого 
комітету

ЯКЩО УПРАВЛЯЮЧА КОМПАНІЯ З ЯКЩО УПРАВЛЯЮЧА КОМПАНІЯ З 
НАДАННЯ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ НЕ НАДАННЯ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ НЕ 
СПРАВЛЯЄТЬСЯ ІЗ ПОКЛАДЕНИМИ НА СПРАВЛЯЄТЬСЯ ІЗ ПОКЛАДЕНИМИ НА 

НЬОГО ОБОВ’ЯЗКАМИ, ЩО РОБИТИ?НЬОГО ОБОВ’ЯЗКАМИ, ЩО РОБИТИ?
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     Актуальні питання вирішуємо разом

12 лютого за сприяння Дні-
пропетровського регіо-

нального відділення Асоціації 
міст України спеціалісти вико-
навчого комітету Вільногірської 
міської ради побували з навчаль-
ним візитом у Мереф’янській 
громаді Харківської області. За-
хід проходив у рамках проекту 
«Пульс», що реалізує асоціація.

Громада Харківщини діли-
лася з представниками громад 
Дніпропетровської області до-
свідом управління і вирішення 
комунальних проблем, питань 
благоустрою, реалізації заходів 
з енергоефективності. Учасники 
зустрічі ознайомились з успіш-
ною практикою створення ОСББ. 
А у Мерефі, де проживає 25 ти-
сяч осіб, всі будинки в управлінні 
ОСББ. Як стверджують господа-
рі, саме це сприяло розв’язанню 
найактуальніших комунальних 
проблем міста.

Тут створено найбільше ОСББ 
в Україні –  «Мерефа центральна». 
Воно об’єднує 44 будинки. Його 
керівник розповів про початок 
створення об’єднання співвлас-
ників та нелегкий шлях, який до-
велося їм подолати разом з пра-
цівниками міської ради.

Спільними зусиллями прак-
тично за три роки вдалося від-
ремонтувати увесь житловий 
фонд, зробивши ОСББ осередка-
ми громадської активності. Зараз 
у м. Мерефа відсутні глобальні 
питання стосовно якості надан-
ня комунальних послуг. Велику 

увагу тут приділяють проектно-
му менеджменту. Проводяться 
тренінги з написання проектів, 
до яких долучається активна мо-
лодь.

У Центрі розвитку бізнесу «Цер-
бер» м. Мерефа розташований 

місцевий ЦНАП, де наразі нада-
ється 200 видів послуг. Серед цих 
послуг є й послуга з оформлення 
субсидії громадянам ОТГ, послуга 
з видачі пільгових проїзних квит-
ків на автотранспорт, тощо.

Головним результатом цього 

навчального візиту є набутий 
досвід, що планується втілити у 
життя в нашому місті.

Марія Власенко, керуючий 
справами виконавчого комітету 

Вільногірської міської ради

27 грудня 2019 року на-
брав чинності Закон України 
від 03.10.2019 р. № 157-IX «Про 
оренду державного та кому-
нального майна» (далі –  Закон 
№ 157), який встановлює прин-
ципово новий порядок передачі 
державного та комунального 
майна в оренду, зокрема, спро-
щує процедуру передачі в орен-
ду об’єктів державної та кому-
нальної власності.

Передача в оренду держав-
ного та комунального майна 
замість застарілої процеду-
ри проведення конкурсу буде 
здійснюватися шляхом продажу 
права оренди на майно держав-
ної та комунальної власності на 
електронному аукціоні у елек-
тронній торговій системі. В цій 
системі у відкритому доступі 
публікуватиметься інформація 
щодо угод оренди державного 
та комунального майна.

Також з’являться бази пу-
блічних переліків державного 
та комунального майна, що зда-
ється в оренду, зокрема, перед-
бачається утворення двох Пере-
ліків –  «Перелік першого типу» 

(Перелік об’єктів, щодо яких 
прийнято рішення про переда-
чу в оренду на аукціоні) або «Пе-
релік другого типу» (Перелік 
об’єктів, щодо яких прийнято 
рішення про передачу в оренду 
без проведення аукціону).

Законом № 157 визначено 
ключові етапи процедури пе-
редачі в оренду державного та 
комунального майна, що забез-
печуватимуть прозорість, кон-
курентність та максимальну 
економічну віддачу державі та 
місцевим органам влади від на-
дання свого майна в оренду.

Стартова орендна плата на 
аукціонах розраховуватиметься 
не від оцінки майна, а від його 
балансової вартості станом 
на останнє число місяця, який 
передує даті визначення цієї 
орендної плати.

При цьому, балансоутриму-
вач потенційного об’єкта орен-
ди обов’язково має здійснювати 
переоцінку такого об’єкта у разі, 
якщо:

• у об’єкта оренди відсутня 
балансова вартість;

• залишкова балансова вар-

тість об’єкта оренди дорівнює 
нулю;

• залишкова балансова вар-
тість об’єкта оренди становить 
менше 10 відсотків його первіс-
ної балансової вартості (балан-
сової вартості за результатами 
останньої переоцінки).

Закон № 157 визначає пере-
лік випадків, у яких фізичні та 
юридичні особи не можуть ви-
ступати орендарями державно-

го та комунального майна.
Слід зазначити, що Закон 

№ 157 вводиться у дію з 1 лю-
того 2020 року, за винятком 
окремих положень

Детальніше про це читайте 
на офіційному веб-сайті Вільно-
гірської міської ради

Сергій Ткачук, член виконавчого 
комітету

ВІЛЬНОГІРСЬК ПЕРЕЙМАЄ ДОСВІД МЕРЕФИВІЛЬНОГІРСЬК ПЕРЕЙМАЄ ДОСВІД МЕРЕФИ

ОРЕНДА ДЕРЖАВНОГО ТА КОМУНАЛЬНОГО ОРЕНДА ДЕРЖАВНОГО ТА КОМУНАЛЬНОГО 
МАЙНА ЗА НОВИМИ ПРАВИЛАМИМАЙНА ЗА НОВИМИ ПРАВИЛАМИ
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Виконавчий комітет Вільногірської міської ради Дніпропетровської обл. Відповідальний за випуск Івашкова Л.О.
Зверстано та віддруковано: ТОВ «Прес Корпорейшн Лімітед» м.Вінниця, вул. A.Чехова 12а. Тел.: (0432)55-63-97. Наклад - 5 000. Зам.: 2013602

     Світ спорту

15 лютого на базі спортивно-
го комплексу «Авангард» 

відбувся відкритий кубок Акціо-
нерного товариства «ОГХК» з кік-
боксингу ISKA.

Учасників змагань тепло при-
вітав міський голова Володимир 
Василенко. За високі спортивні 
досягнення він відзначив почес-
ними грамотами майстра спор-
ту з кікбоксингу та Козацького 
двобою Дениса Толкачова, кан-
дидатів у майстри спорту з кік-
боксингу: Хопрова Якова, Худяко-

ву Валерію, Євтушенка Назара, а 
також тренера наших спортсме-
нів Миколу Білецького.

Прикрасою святкового відкрит-
тя Кубку стали показові виступи 
майстрів східних єдиноборств та 
козацького гарту, а також танцю-
вальних колективів міста.

У змаганнях були представлені 
11 клубів із семи міст області. 128 
спортсменів виборювали при-
зові місця у розділах: семі-кон-
такт, лайт-контакт, лоу-кік-лайт, 
фул-контакт, лоу-кік, К –  1. Зага-

лом проведено 144 двобоя в рин-
зі та на татамі.

Вільногірський бійцівський 
клуб «Файтер» посів перше місце у 
командному заліку Кубку ОГХК та 
перше місце з рингових дисциплін. 
Вітаємо переможців та тренера!

Попереду у кікбоксерів чемпі-
онати України. Тож побажаємо їм 
перемоги!

Лариса Івашкова, 
головний спеціаліст 

загально-організаційного відділу

     До уваги вільногірців!

Міське фінансове управлін-
ня Вільногірської міської ради 
Дніпропетровської області зна-
ходиться за адресою: м. Віль-
ногірськ, вул. Центральна 47-г, 
тел. 3–50–05, 3–53–16.

Основною метою діяльності 
міського фінансового управ-
ління Вільногірської міської 
ради Дніпропетровської об-
ласті є керівництво і управлін-
ня у сфері фінансів. Основним 
завданням є забезпечення ви-
конання наданих законодав-
ством повноважень.

Штатна чисельність пра-
цівників міського фінансово-
го управління Вільногірської 
міської ради на 01.01.2019року 
та 01.01.2020 року складає 9,5 
штатних одиниць.

В 2019 році на міське фінан-
сове управління Вільногірської 
міської ради Дніпропетров-
ської області рішенням сесії 
міської ради від 20.12.2018р. 
№ 1366–59/VІІ «Про бюджет м. 
Вільногірськ на 2019 рік» по-
кладені функції головного роз-
порядника коштів:

І. По коду програмної кла-
сифікації видатків та креди-
тування міського бюджету 
(надалі КПКВК МБ) 3710160 
«Керівництво і управління у 
відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єдна-
них територіальних громадах» 
по загальному фонду видатки 
затверджені у сумі 2050569,00 
грн., по спеціальному фонду –  
48000,00грн. Уточнений план 
по загальному фонду складає 
2260109,00 грн., по спеціально-
му фонду –  45059,52 грн. Касо-
ві видатки по загальному фон-
ду складають 2244088,17 грн., 
в т. ч. на виплату заробітної 
плати з нарахуваннями кошти 
спрямовано у сумі 2062971,55 
грн., видатки виконано на 
99,3%., по спеціальному фонду 
–  45059,52 грн., видатки вико-
нано на 100%.

Кредиторська та дебітор-
ська заборгованість по загаль-
ному та спеціальному фонду 
станом на 01.01.2019р. та на 
01.01.2020р. відсутня.

ІІ. По КПКВК МБ 3710170 
«Підвищення кваліфікації де-
путатів місцевих рад та поса-
дових осіб місцевого самовря-
дування» затверджені видатки 
по загальному фонду по КЕКВ 
2282 «Окремі заходи по реалі-
зації державних (регіональних) 
програм, не віднесені до захо-
дів розвитку» у сумі грн., уточ-
нений план становить 7804,00 
грн., фактичні та касові видат-
ки склали 7803,24 грн.

ІІІ. По КПКВК МБ 3718700 
«Резервний фонд» затверджені 
видатки по загальному фонду 
по КЕКВ 9000 «Нерозподіле-
ні видатки» у сумі 50000 грн., 
уточнений план становить 
50000,00 грн., фактичні та ка-
сові видатки відсутні.

ІV. По КПКВК МБ 3719110 
«Реверсна дотація» затвер-
джені видатки по загальному 
фонду у сумі 6102200,00 грн., 
уточнений план, фактичні та 
касові видатки становлять 
6102200,00 грн.

Повна інформація про ви-
конання бюджетної програми 
розміщена на офіційному сайті 
Вільногірської міської ради

Довідка. 06.03.2020 року 
о 9:30 у приміщенні місько-
го фінансового управління 
Вільногірської міської ради 
Дніпропетровської області 
(вул. Центральна, 47-г) пла-
нується публічне представ-
лення звіту головного розпо-
ряднику бюджетних коштів 
міського фінансового управ-
ління Вільногірської міської 
ради Дніпропетровської об-
ласті щодо використання бю-
джетних коштів у 2019 році.

Валентина Зюзь, член виконав-
чого комітету

Управління архітектури, 
капітального будівництва та 
житлово-комунального госпо-
дарства Вільногірської місь-
кої ради Дніпропетровської 
області знаходиться за адре-
сою: м. Вільногірськ, вул. ім. 
Ю. М. Устенка,14, моб. тел. 
+380681757296.

Управління архітектури, 
капітального будівництва та 
житлово-комунального госпо-
дарства Вільногірської місь-
кої ради Дніпропетровської 
області є самостійним підроз-
ділом органу місцевого само-
врядування, підконтрольне та 
підзвітне міській раді, підпо-
рядковане її виконавчому комі-
тету, міському голові.

Згідно із затвердженим 
Положенням основними за-
вданнями управління є реалі-
зація на території міста Віль-
ногірськ державної політики 
у сфері відділу капітального 
будівництва та житлово-кому-
нального господарства; відді-
лу комунальної власності та 
юридичного забезпечення; 
сектору з питань містобуду-
вання та архітектури; відділу 
економіки, бухгалтерського 
обліку та звітності управлін-
ня.

Штатна чисельність праців-
ників УАКБ та ЖКГ Вільногір-
ської міської ради Дніпропе-

тровської області на 01.01.2019 
р. по 31.12.2019 р. складала 20 
штатних одиниць.

В 2019 році на УАКБ та ЖКГ 
Вільногірської міської ради 
Дніпропетровської області рі-
шенням сесії Вільногірської 
міської ради Дніпропетров-
ської області від 20.12.2018 
року № 1366–59/VII «Про місь-
кий бюджет на 2019 рік» по-
кладені функції головного роз-
порядника коштів.

Повна інформація про вико-
ристання бюджетних коштів 
знаходиться на офіційному 
веб-сайті «Вільногірська місь-
ка рада» у підрозділі «Звіти 
розпорядників коштів».

ДОВІДКА. 06.03.2020 року о 
15.00 у приміщенні Управлін-
ня архітектури, капітального 
будівництва та житлово-ко-
мунального господарства 
Вільногірської міської ради 
Дніпропетровської облас-
ті (м. Вільногірськ, вул. ім. 
Ю. М. Устенка,14) планується 
публічне представлення зві-
ту головного розпорядника 
бюджетних коштів УАКБ та 
ЖКГ Вільногірської міської 
ради Дніпропетровської об-
ласті щодо використання бю-
джетних коштів у 2019 році.

Сергій Ткачук, член виконавчого 
комітету

НАШІ КІКБОКСЕРИ ПІДКОРЮЮТЬ НОВІ ВЕРШИНИ!НАШІ КІКБОКСЕРИ ПІДКОРЮЮТЬ НОВІ ВЕРШИНИ!

Звіт
головного розпорядника бюджетних коштів Управління 

архітектури, капітального будівництва та житлово-
комунального господарства Вільногірської міської ради 

Дніпропетровської області щодо використання 
бюджетних коштів у 2019 році

Звіт
головного розпорядника бюджетних коштів міського 
фінансового управління Вільногірської міської ради 

Дніпропетровської області щодо використання 
бюджетних коштів у 2019 році.

• 06 березня 2020 року о 9.00 у 
приміщенні міського фінансового 
управління (вул. Центральна, 47-г) 
відбудеться публічне представлен-
ня інформації про виконання місь-
кого бюджету за 2019 рік.

Для заслуховування інформації 
про виконання міського бюджету за 
2019 рік запрошуються всі бажаючі. 
Вхід вільний.
Валентина Зюзь, член виконавчо-

го комітету

• 04 березня 2020 року о 14.00 у 
залі засідань виконавчого комітету 
Вільногірської міської ради (вул. ім. 
В. В. Варена, 15) відбудуться громад-
ські слухання щодо реалізації проек-
ту «Реконструкція трубопроводу хо-

лодного водопостачання діаметром 
250 мм по вул. Степова від вул. ім. 
В. В. Варена до будинку № 2 по вул. 
Молодіжна в м. Вільногірськ Дніпро-
петровської області».

Олександр Карпенко, член вико-
навчого комітету

• 04 березня 2020 року о 15.00 у 
залі засідань виконавчого комітету 
Вільногірської міської ради (вул. ім. 
В. В. Варена, 15) відбудуться громад-
ські слухання щодо реалізації проек-
ту «Переоснащення системи центра-
лізованого теплопостачання будівлі 
музичної школи в м. Вільногірськ за 
адресою: вул. Варена, буд. 17».

Інна Петруша, член виконавчого 
комітету

ОГОЛОШЕННЯ


