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оцiнки ефекгивностi бюддетних проФам

ОЦI НКА ЕФЕКТИВНОСТl БЮРl(EТНОТ П РОГРАПrИ
зе 2021 piK

1, 4300000 iiиколаiъськоi мaськот
(ктпквк мБ)

3. 43lбо30 ш20
ктпквк мБ) (кФквк)

4. iiета бюджетноТ програilх: Пiдвищення рiвня блаюустрою MicTa.

5. Оцiнка ефективноGтi бюдкетно'a програми за крхтерiямх:

5-1 'вuконання бюохсеmноi проерапч за напрямапч вuкорuсmання бюоlсеmнuх коlцmiв-:

(найменування головною розпорядника)

пЕ
з/п показникr

плен з yоахчванням змiн Впконано Вiдхплення
загаrlьний

фонд
спецiальннй

фонд Разом загальнхй
бон-п

Gпецaальнхй
фонд Разом загальнпй

бон-п
спецiаrrьнrrй

фонд Разом
1. Видатки (наданi крqдrги) 23 451 ,10з з 211,155 26 662.258 23 167,030 3 1з8,537 26 305. -284,07з -72,618 -356.,

вт. ч.

1.1 .

vpiaill зашя олаеоусm рою rrас€rrенuх
пytHMttlB 23 151,103 3 211.155 26 662,258 23167,03о 3 138,537 2в 305,566 -281.о73 -72,618 -356.692

1 ,1.1 .

Проведення ремонry об'еtсiв вул1.1чно-

доDох<ньоI iнфоасточкrчои 1 034,205 792,175 1 826,380 1 030,074 792.171 1822,245 -4,13'| _0,0и {J35

1,1.2.

3абезпечення )примання в неле)N<ному
технiчному cTaHi об'екгiв вулично -дорох<ноI
MepelKi 19 636"146 19 636,146 19 584,540 19 584,540 -51,606 _51.606

економ iя внаcлИок змiни погодних умов(прибирання снirD
1.1.3,

Прtцбання матврiалiв, обладнання, iнвентарю,
спецавютэхнiки для благоустDою rricTa 96,335 96,з35 96,335 96,335

1.1 .4.

3береження те утриrrання на налеlк.tоuу piBHi
зеленоТ зони населеного пункry та полiпщення
його екологiчних умов 1 940.469 698,980 2 бз9,449 1 858.684 691 аз1 2 55n А16 -я1 7яq --7 лдо Qa aat

коливання ринкових цiн, повернення деревени
1.1.5. I lнцli видатки з благоустрiю 121 ,850 121 ,850| 121 62з 121,623| -о,227 -0,227

,l ,6. Громадський бrодх<ет 299,903| 1 72о,ооТ 2 019.90з 153,579 ,1 654,435 1 808,014 -146,з24 -65,565 _211,889

населених
(найrrенування бtор<етноI прграми)



1.1 .7

3абезпечення належноrо функцiонування
побрового та комунальноrо ооладнання
хмтловот забудови 322,195 322,195 з22j95 з22,195 0,000 0.000

5.2 "вuконання бюdtrre,mноi проерамч за Охсерелашч наdхоdженъ спецiальноео фоноу":
пЕ
з/п показнr'tкrr План з ураryванняrr зuiн Виконано Вiдхилення

залишок на початок pokv х х
вт. ч.

11 власних надходхень х х
1.2, lнlлих надхолжень х х
2 Надходження 3 21,1,155 31з8.537 -72.6,18

вт. ч.
2.1. власн1 надходження
2,2. надходження позик
2.3. повернення кредиriв
2.4. lншl надходження 3 21 ,|,155 3138,537 -l2.tj16

провеl lення пDоцедчD закчп
3 залишок на кiнець Dокч

вт. ч.
з.1 власних надхqджень
3,2. lнших надходдень

5-3 -Вuконання реlульmаmuвнuх показнuкiв бюdжеmноI пр@рапч за напряшаuч вuкорuсmання бюФкеmнuх ,аллmлв':

м
з/п показниюr

затверд).(эно паспортом бlоддвтнdГ
пDогDаrrх Виконено Вiдхилення

загальнпй
бонл

спецiальнlй
фонд Разом загальний

йон-п
Gпецtальнхп

йонл Разом заrальний
фонд

спецaельнхй
фон.п Разом

1
3€lTDaT

1

лurDкlul D uа ]Ер|ёJ l.B, (,9J lёднанняt lнвентарю,
Gпецавтотехнiки для благоусrрою MicTa, в т.ч. за
вlцами
, од.

2 потреба в пDидбаннi малоцiнних поедметiв. ол 366 366| 366 з66
продуýгJ

1

RU l9лl9| 9 пq l gPlqrllDt wJiqalпqппй, lпЕп l аРкr!

спецавтотахнiкп для блаtэусtрою MicTa, що
плануотьGя прtцбати, в т.ч. за вlцами

2

JallJlaH(JBaHa кUlькlUlь придоання малоцlнних
предметiв
, од. з66 з66 366 366

1



1

wрgлпl Ей.ра l и па llрплUання l одиниЦl (За

видами),
lсереднl витати на придбання одиницi
jмалоцiнних предметiв. mн. 263,21 263,2 26з,21 263,21

якостl

1

вцооток придоання матерlалlв, ооладнання,
iнвентарю, спецавтотехнiки до потреби у
придбаннi, в т.ч.:,
вцсоток придоання малоцiнних предметiв до
потреби, вiдс. 100 100 100 100

2 3абезпечення уmрuuання в налqэilноuч mехнlчнопч сmанi мъrtпь
затра

1

площа та протяпсriсть обепiв вуличнФ,
дорожньоТ мержi, заФiплена за головнl.tll
розпорядникоm(в розрiзi ii вlцiв):, тис.кв.м
цороги, тис.кв.м ,l 200,580 1 200,580 1 200.58с ,l 200,580

пРЩýYлr,," 
," "r,--, о,. л-,r-. ,-*.-. --

1

llРv

rcGподарства(в розрiзi lX вtцiв), якi плануеться
уФимувати в налех<ному технiчному cTaHi, в т.ч.,
тис.кв.м
дороги, тис.l(в.м з20,892 з20,892 320,892 з20,892

1

середня варпсть )примання оо'€lспв
цgро>tfiього господарства(в розрiзi lX видiв). mH.
цороги '1 кв.м., mH. 61,19 61,19 61,03 6,t,0з -0"lб _0,16

l lояснення чодо причпн ро3бьttностей мiж затвердженими та досягнуruми результативнttми показниками
нrцiсве вИхилення
якостl

1

юспqдарства (в розрiзi lX вщiв), що уФ}rмуетъся
цо запальноI кiлькосгi об'еtтiв дорокrьоrо
осподарgгва, вiдс.
цороги, вiдс. 26,7 2в,7 26,7 26,7

3

1

площа територll oolЕlmв зеленого господарства,
пка пiдляве caHiTapHoMy прибиранню (догляду),
га. 125,23 125.23 125.2з 125,23
клькlсть оо,екпв олагоустрою, що потребуе
капiтального ремонту, qд. 2 2 2

продухтч

1

кlлькaсть дерев, якi плануеться доfлянри
/висадитtt/видалити/кронувати, штатна одиниtlя 1 055 1 055 947 g47 -1 08 -108

Пояснення tлодо причин розбЬttностей мiжзатвердженими та досягнуruми результативними показниками

плоlца газону, на якaй ]rлануетъся уФимання
(вцновлення) , rа. 1 1 5.2,145 1 15,2145 115,2145 115,2145

3
площа, на якlй плануеться висадити KBiTKoBy
розсаду, кв. м.

4

кlлькlсть оо€кпв олагоустрою, на яких
плануеться проведення капiтального ремонry,
од 2 2 2 2

z

z



i 
l lJ lUчiа TepиTopii ooeкTia зелеiiого господар(

.|на якiй плануеться caHiTapHe прибирання (

)|дОГляД), Га.
i__л,..л..--._

125 2з ,l?5 2з 1rq, 1rЕ. са
.lllJlчlча, 

на якlуl tlлануотьGя провести Виоорку
ilmчнтч kв r, 7 о2о 7 о2о 7 о2о 7 о2о

'-Р-..-'F'-*t lл,д"*""l оо""о"о qд""о д+... , mr, l zэll I zsl| zэrl l 'u'l "l l -1

? середня Bapтicтb ремонту 1 об'екry, Фн. 349 490,00 и9 490,00 и5 965,al 345 965,44 -3 524,56 -3 524,5€
IlОЯСН€ННЯ tЦОДО ПРИЧИН РО39DЦlОСт€Й uitK затвердltеними та досягнупlми результативними покiзникаrrи
проведення пDоцедvDи 3еI(vпiвлi

4
(догляд) 1 га територiТ об'екiв зеленого
юсподарства, rDн. 2 з13,21 2313.21 2 з89,99 2 389,99 76,7в 76,78

5
середнl витрати на утимання (вiдновлення) 1

га газону, rрн. 5 6,12,0з 5 6,12,0з 5 бз7,46 5 бз7,46 25,4э 25,4з

6
середнl витрати на виOорку Фунry за 1 кв.м,
Фн. 28.31 28,з1 28,31 28.31

якостl

1

питома вага площl, сан]тарнип догляд Якот-
запланований, до плоlцi lцо потребуе догляду,
вис. 100.0 100.0 100,0 ,l00.0

2

l lI l чмq Eal., кч IDK(,(; I l в]tqiдJкеноl квгковоl

рФсади до кiлькостi, яку потрiбно було
висадити, вiдс. 100 10с 100 100

3

lllluпё Ёаtа оновлсrнпх площ газонlв У
загальной кiлькосгi площ газонiв, rцо
потребуютъ виновлення. вiдс. 100,0 100,0 100,0 100,0

4

питома вага об'епiв вулично-дорожньоI
iнфраструсryщ, ч{о зазнала капiтальнхй ремонт
до тих, що потDебуaоть DeMoHTv (пеоки). вiдс_ l00 100 100 ,l00

5

питома вага приораноl, доглянутоI плоlц| до
площa, що пiдлягае доrляду пl прибиранню,
qцс. ,l00

100 100 100

6

lll19мё r'ala доtлянутих
/висаджениr/видаленхrкронованих дер€в до
ilх, цlо потребують догля.дч. вiдс. 100.0 ,l00.0 100,0 100,0

?l
1l

!}ElTDaT

I

зупинки Фомадського транспорту, якi
потребують поточного ремонтч. од. 7 7

2
гротуари, яш потреоують поточного ремонту,
гис.кв.м 0,542 0,542 0,ý42 о,542

3
зупинки громадського mанспопry. яiг
потЕ]бують капiтального ремонту, од. 2 2 2

продукry

1

зупинки громадського транспорry, на яких
плануеться провести поточний ремонт, од. 7 7 7



капiтальний

l рч l ,qрй, пd якпл l tJ lануu l ься провести

об'екry вулично-дорожньоl iнфраструlпури (в

MDK та досягнуп,lми результативними показниками

вулпчно -дорокньоТ iнфраструкryри(в

iнфраструlсгури, lцо зазнала поточний реuонт
lло потребують ремонту ( в розрiзi lX вrцiв),

що зазнела капiтальний ремонт
T1,1x, що потребують perroнTy ( в розрiзi lx

мD( та досяtнугиши результативним}l показникаuи

та досягнугими результативними показниками



порiвняно з попереднiм

та досягнупuи результативними показнпками

на яких заплановано провести поточний

пh контейнери для збору ТПВ до тих, lло

улаштування аншлагiв до потреби у ix
та встановленнi

1эазначаоться yci напрями використання бюджетних коштiв, затверркенi паспортом бюджетноi програми.

10( 10( 10( ,l0(
6 l Гропаоськuо бlоdхепl

l€lTDaT

1

поточнl видатки на реалiзацiю Фомадських
проекгiв, грн. 299 9оз 299 9оз 153 57ý 15з 57с -146 324 -146 з24

2

(aпlтальнl видатки на реалiзацiю Фомадських
Iроекгiв. mH. 1 720 00( 1 720 00с 1 654 43a 1 654 4зЕ €5 565 -65 565

1

кtлькlсть поточнtlх Фомадськltх проепiв, якi
яплановано реалiзчвати. од. 1

2
кшьксть капгальн}tх Фомадських проепiв, якa
заплановано реалiзчвати, од. z

1

оерqдня варпстъ qдного поточного
гроuадського пDоектv. mн. 299 90з.Oс 299 903.0( 153 578.7€ ,l53 578.7( -146з24.24 -146 324.24

2
]ередня варпстъ одного капjтального
рошадського проекw, mн. 859 999.9( 859 999.9g 827 217.зt 827 217.зt -з2782.в1 -32 7а2 61

lОЯСНО,ННЯ ЩОДО ПРИЧИн РозбЬtсtостеЙ мЬк затвердlениrrи та досягн)пиuи результативними показнttкаuи
эконоцiя за ра)(унок зменцjенн показнхка затрат

I

цпнашIка клькостl реалвованих поточних
?омадських проекгiв, вИс. 1о( 1ос 10с ,loc

z
цинамlка плькостi реальованих капiтальних
тоuадських проектiв. вiдс. 10с 100 10с 10с

т ХrПеЧеННЯ lПЛqСНОzО фунщiонувмня побуmовоа mа хоuунальноа флаФлgння хuпловоrза6tуОовч

кlJIькlGть ма}цанчикlв пц контейнери для збору
ТПВ, що поmебчють поточного Dемонтч_ сrд. ,lз 1з ,l1

1зпРЩЦЕL ,: .. r==.,,,===,==-,.=,,=-,,.,.,,., ._, .

1з ,l: 1: 1з

1

оередня варпсть поточного ремонry одного
мацанчика пiд контейнери для збоDу Тпв. mн. 247u.оо 24784.ос 24 784_21 24 784.21 о21 о.21

1оr 1ос 1лr



5.4 "Вuконання пока3нuкiе бюохсеmноТ проерамч порiвняно iз показнuканч попереОньоео року*:
ти(

|ф
з/п показники

Попереднiй piK 3вiтний piK Вiдххлення вtlконання
(v вiдсоткахl

загальнlй
фонд

Gпецaальнпй
фон.п Резом загальний

фонд
спецiальний

сЬон.п Разом загальний
фонд

спецaальнхй
йонл Разом

l-_| _30,624

п;

l-!E-,]l 5,524 j

г-;
л.rl9лlчl D W9лl lr буJ lпчнч-лUрlJЛUlЬ(,l
iнфраструкryри, яка потребуе поточного
ремонту ( в розоiзi iX видiв):. од.
зупинки громадського транспорry, якi
потребують поточного ремонry, qд. ,l9

19 7 7 -63 _6з
тротуари, яш потреоують поточного
peмo}fтy, тис.кв.м 1,164 1"l&t о,il2 0,il2 -53,428 -53,428

iнфраструкryри, яка потребуе капiтального
ремонry ( в розрiзilХ видiв):, од.

-33

lffiiffнfu;Ёfrн?:,frfr" I
зупинки rромадського транспорry, на якж
плануGтьGя провести поточний ремонт. од. 19 19 7 7 -6з -63троryари, на яких плануеться провестП
по-rочний ремонт, тис.кв.м 1,164 1,1м 0,542 0,542 -53,428 -53 428Kl| lbкlu I ь UU e;KTlB вулич}lо-доро)fiЬ(л
iнфраструкryр}r, на яких плануеться
провести капiтальний DeMoHT. oll.
9уlrпплп lPiJ.Yli+{,uDnUlU lpaнUllopТy, На ЯКИХ
плануеться провести капiтальний ремонт,
од. 3 а 2 2 _33 11

.lчlчfпчlч р9шvпr'
одиницi об'еrry вуличнодороltо.tьоt
iнфраструlсrури (в розрiзilХ вr,rдiв):. mн.
зупинки громадського транспоDW, гDн. 26 931,15 26 931,15| 50133,42 50 133,42 86,15 86,15
роryари, за 1 м2, грн. 8,t3,64 813,64 1 253,03 1 253, 54,00 54,00

в lx
g:ц!!ч 

ry4адФко.о транспортч. rен.



iнфраструкryри, що зазнала поточний
ремонтдо тих, tло потоебчють oeMoHw ( в

що зазнала капiтальний
до тих, що потребують ремонry ( в

сmанi о6'вкmiв вулччно -

площа та протяжriсть обепiв вуличнФ,
мережi, закрiплена за головним

господарства(в розрiзi lX видiв), якi
плануеться угримувати в налФlо{ому

дорожнього кюпqдарства(в розрiзi iX

юсподарства (в розрiзi iX вlцiв), що
до загальноI кiлькостi об'епiв

iнвенmарю, спецавmоmехнiкч Оля

iHBeHTapto, спецавтотехнiки длtя
MicTa, в т.ч. за видами



iнвентарю, спецавтотехнiки для
мlста. що планчеться

в т.ч. за

налахнону рЛвлf зеrrеноi зо н u
пунхmу mа полiпщення

юсподарства, яка пiдлягае caHiTapHoMy

господарства, на якiй плануетьGя

провqдення капiтального

(догляС 1 га територii об'еrriв зеленого



середнl витрати на утриirання
(вiдновлення) 1 га газонч, грн. 7 911,7о 7 91,1,70 5 637,46 5 637,46 -28,75 -28,75

all KpUH 1 639 1 639 751 751 -54 -il
середня BapTicTb ремонry 1 об'еrry, грн. 970 140,40 970 ,l40,40 345 965,44 345 965.zи б4,34 -64,3сeреднl витрати на виоорку грунry за 1

кв.м, грн. 81,69 81,69 28,31 28,31 -65,и -65,34
4 Показники якостi

llnIUlvl.r t'ala llJlulцl, санlтарнии догляд якоl
запланований, до площi що потребуе
qогляду, вiдс. 100,0 100,0 100,0 100.0.lи lчмс rrala lrulDKUula ЕиUirJ{деноa KBlTKoBol

розсади до кiлькостi, яry потрiбно було
висадити. вiдс. 10 10 _,l00 -1 00llиluмa l'ala оновJlених плоlц газонlв У
загальной кiлькостi площ газонiв, lцо
потребують вiдновлення. вiдс. 100,0 100,0 ,l00,0 100,0
llп.чма ба.а I.риrJранчlt лUlrlянутоl ПЛОlЦl
цо площi, lцо пiдпягае догляду та
прибиранню, вiдс. 100 1009q! q w 9лl.D 9уllп!пидчarutrDul
iнфраструкryри, що зазнала капiтальний
ремонтдо тих, lцо потребують ремо}rry
(парки), вiдс. 100 100 100 100
l rn r uMGl ]ral а дUa J lяну l иI
/висадд<ен иrdвtцалениr/кронованих дерев
цо тих, lцо потребчють доглядч. вiдс. 100.0 100,0 100,0 100.0
l lrl | чмq Dq! q п], IDпUU l l би(jадrкЕнчl Kt l l кUЁlJa
поtпэлu пп riпьrаатi onr патпiбча Яrrпа

ЁY !ц..9.rYvl.,,llr, ..ч.рlч.lч чr..ч

висадити, вiдс. 100 100
питома вага площi виОраного груНту до
эаплановано[ длlя вибоDки. вiдс. 100 100

lнui вчОаmхч з блае9рццрiю 130,416 121,623 121.623 -6-712

24 900 24 900 24776 24776
поточний ремонт урн, грн. 2о 171 2о 171 -100 -10(
оосяг видаткiв на благочстрiй об'епiв. mн. 85 356 85 356 96 847 96 847 13 1

Z l 1ока
оерqдня к]пькlсть анщлапв та номернж
знакiв, qд. 408 408 284 284 -30 _30
серqдня кiлькiсть урн, од. 54 54 -100 -10(
кlлькlсть об'епaв, що По-рёбlбЪПабустрiý
0д. 2 2 2 2

wрr=a{пl lrиlраlи на tlридоання та
улашryвання 

,l аншлаry, номерного знаку,
rрн. 61,00 61,00 87,24 87,24 43,02 4з,о2
середня BapTicTb 1 од. урни, грн. 373,54 373,54 -100.00 -100,00

l середнi витрати на благоустрiй об'екry, грн. 42 678,22 42678,22 48 42з,з7 48 423,37 13,46 1з 46



+ l lоказники якостl
l lrl t vмq oql q оql lJ lапчЕdппл (JUUxl lБ

поидбання та члаштчвання аншлагiв л.о
потреби у ix придбаннi та встановленнi, 100 100 100 100Dlдw l чп бlлрrrмLrн l(Jrrarпил uU Ек l lt
вhеоспостер)(eння, порiвняно з
попереднaм роком, вис. 100 100

._м m Г--r5l5Е]reФ @0й 47.975 69.8r5

поточнl видатки на реалiзацiю громадськж
проекгiв, грн. 295 200 295 200 ,t53 579 153 579 -48 -48
капlтальнa видатки на рЪалЕаQБ
Фомадських проепiв, грн. 1 654435 1 654 435

кlлькlсть поточних Фомадських проепiв, якi
заплановано реалiзчвати. од. 1 1 1 1
kulbklcTb капlтальних rромадських проекпв,
пкi заплановано реалiзувати, од. 1 1 2 2 100 ,l00

середня варпсть одного поточного
громадського пDоектч. mH. 295 200.00 295 200,00 153 578.76 153 578,76 47,97 -47,97
середня Bapтlcтb одного капiтального
громадського проекту, грн. 974 250.00 974 250,00 827 217,38 827 217,3в -15.09 _15,09

4 Показники якостi
цинамlка кlлькост| реалiзованих поточних
громадських проектiв, вiдс. ,l00 ,100

динамl ка кaлькостa реалaзованих-
капiтальних Фомадських проепiв, вiдс. 100 100
l lй ] UMc l'al а ltlJ lbкt,Ul l J,rgitltli'(JBaнylx
Фомадських проекгiв до запланованих,
вис. 50 100 150 -,l00 _100 -100

фунхцiонування побупповоео mа
,ануналъноео облаОнання хumловоi
забчфвч 651,721 322,195 322,195 _50.563

1 Пок?.з,.t!тт!t затрат ....лtJlDпl9l D мq}+lапчиllal, lIla4 кчпaеинери л|lЯ
збору ТПВ, що потребують поточною
ремонry, qд. 23 23 13 13 .43 -43

2 по*?g,лтýт.трgдJ,ýп.....,.- 
_. _ .._trlJlDлtчl D маrrlдlанчик]l, llц.l кOнтеинеРИ ДIЯ

збору ТПВ, на яких заплановано провести
поточний ремонт, од. 23 23 13 13 43 -43

utрtдня Ёapllulb llulOчного ремонry одного
майданчика пiд контейнери дlя збору ТПВ,
грн. 28 з35,72 28 зз5,72 24 784,21 24 784,21 -12,53 -12,53

4 lloкa зники якостl



майданчикiв пiд контейнери для збору ТПВ
тих, lцо потDебчють поточного DeMoHTv

5. 5 " Вuконання iнвесm uцi йнuх (проекm iB) проерам' :

Код показники
фiнансування

проекту
(програми),

план на звiтнпй
перiод з

урахуванняu змiн

виконано за
звhний перiод Вiдхилення BrrKoHaHo вGього

3алпшок
фiнансування на
майбупi перiодrl

1 2 3 4 5 6=5-4 т 8=3-7
1.1 Надход)lкeння всьопо: х х х

ьюдцет розвитку за джерелами х х х
F{адходження aз загального фоlцу бюддету
qо слецiального фондч (бюш<еw позвиткч) х х х
3апозичення до бюмеw х х х
lншi ддерела х х х

2 вllдlаткп оюдкету розвитry
всього: х х х

2.1 вGього за iнвестицiйними пооектаrrи
2.2 капaтальнa вхдатки з lпримання

бlодrкетних vcтaHtrв х х х

5,6 'rМэttl.J/tль aРlюrлф,дa,rqpyaaas зa ро3ульmапап, rcafirроrънalr !axoirb...

не вriявrхяо: :

5.7 'qпан фlrflлсовq' ОGrprолlrlч":

ýадрвhьнl.n, МjiторФаата lрэдrrто!ьtв аsорmванk ь вЦсутм; ;

8. Узa]aльнaпrl вlспоа{rr rlqдo;

ЦflЩ;Т;ffiдffi"м t lpo.ps'.r р€Формува{м та роовгтху rккl * миmлаева t€ zuzФzu.4 [to*, .аfi.рдI.яоl рlцlо.lня,. ми!омlфькоl ,.lcb*ll рфи вц

2О21 рцrвiiл 24. 1 2,2О2О l&2l22.,

aФеrma,arrоGrr' боаrФrrr!,оIrроaрaaaU
бrqрlФтна програма вИконана нs 98,27%, в Tor.y числi по загальному (фнду - t€ 98.79%, по спецiальному фонду - на 97,7t% ; ;

Rорaмýйi бlойamнd lщpaa



вrкOнання oaqд)rcTнol пРrрамх дозволило забезПачml| qгsле фунlцiонуВання об'ектiв блаюустРю та Tepr]Tтopic насеrен!п пуtlкriв для забеопe!]енfiя €(Рэктl|вноТ
хотrqдirмьностi населбння, тslож був пiдвхцанrl piвeнb блаюустрою ;icтa ; i

aoaaocrrpoIo6aл raacrrrri]b боаramraоIдрофaau

HaclrЁHrrx пунктiв rютр€буоть перМrчноaо пото{ноaо та Епiтмьноlоi

Начальнuк вiOOiлу буеалmерськоео Флiку mа звimнФmi
(пhпис)

Ольzа РУБЕЦЬ
(iнiфалtt/iнiцiал, прiзвйчrе)


