
для громадян
Золочівської
територіальної громади

Цю листівку розроблено для всебічного інформування мешканців 
Золочівської ОТГ про бюджет громади на 2019 рік.

Бюджет для громадян  розроблений для того, 
щоб узрозумілій формі донести Вам інформацію 
про те, якгромада отримує та витрачає кошти. 
Бюджет для громадян служить інструментом 
підвищення рівня прозорості використання 
публічних коштів та сприяє участі громадян в 
процесах бюджетування



Місцевий бюджет – це фінансовий план 
громади. В ньому визначається, звідки громада 
буде отримувати кошти, а також на що їх витра-
чатиме. Бюджет громади формується та управ-
ляється на основі Бюджетного кодексу України. 
Це означає, що існують чіткі правила, звідки і в 
якому порядку громада отримує кошти в свій 
бюджет, а також куди вона може їх витрачати. 
Бюджет, а також зміни до нього затверджують-
ся рішенням місцевої ради. 
Доходи бюджету – гроші, виражені в грошах, 
які громада заробила сама, а також отримала 
від держави. Доходи бюджету формуються з 
податків та зборів, неподаткових надходжень 
(наприклад, кошти, отримані за надання адмі-
ністративних послуг, кошти, які самостійно 
заробили бюджетні установи). 
Видатки бюджету – кошти, що витрачаються 
на цілі та заходи, які заплановані в бюджеті. 
Видатки можуть бути поточні та капітальні. 
Трансферти – це кошти, які передаються з 
бюджетів інших рівнів до бюджету громади. До 
трансфертів відносяться дотації та субвенції. 
Субвенції – кошти, які з державного бюджету 
передають місцевим бюджетам на виконання 
конкретних повноважень, які делеговані дер-
жавною. Ці кошти можна використовувати 
лише за певним призначенням. Приклади 
субвенцій – інфраструктурна, медична, освітня. 
Субвенції також можуть передаватися з одного 
місцевого бюджету іншому. Наприклад, пере-
дача коштів обласній лікарні на лікування місь-
ких жителів - з міського в обласний бюджет.
Дотації – кошти, які виділяються з бюджету 
вищого рівня для того, щоб досягти рівних 
доходів населення у всіх населених пунктах.
Загальний фонд –це кошти, передбачені для 
надання послуг державними установами. 
Кошти загального фонду витрачаються пере-
важно на виплати заробітної плати та оплату 
енергоносіїв, для надання громадянам послуг 
освіти (дитячі садки, школи, позашкільні закла-
ди), культури (будинки культури, клуби, бібліо-
теки, музеї), медицини (ФАПи, амбулаторії), 
соціального захисту, фізичної культури і спорту 
(дитячо-юнацька спортивна школа, заходи та 
змагання різного характеру).
Спеціальний фонд –  це окремий фонд, кошти 
якого мають цільове спрямування. Основну 
частину спеціального фонду формують бюджет 
розвитку та власні надходження бюджетних 
установ, а також інші ресурси, наприклад 
гранти від міжнародних організаці. 
Бюджет розвитку – кошти, які витрачаються на 
капітальне будівництво, реалізацію інвестицій-
них проектів, капітальний ремонт та рекон-
струкцію об’єктів соціально-культурної сфери і 
житлово-комунального господарства тощо. 
Тобто на будівництво, модернізацію та ремонт 
доріг, шкіл, садочків, амбулаторій, клубів. 

Шановні мешканці громади!
За допомогою цього видання ви маєте змогу 
зрозуміти зв’язок звідки  беруться кошти у 
бюджеті громади і куди вони витрачаються.
Всі Ми - платники податків, на Наші гроші утри-
муються установи освіти, культури, соціальної 
сфери, здійснюється транспортне обслугову-
вання населення, проводиться благоустрій 
наших населених пунктів , і багато іншого. 
Завдяки нашому об’єднанню ті об’єкти, які 
роками потребували фінансування отримують 
нове життя це  і ремонт водоканалізаційної 
мережі, дитячих садочків, відновлення вулич-
ного освітлення, тротуари та інше. 

Що таке бюджет для громадян?
Бюджет для громадян, який Ви тримаєте у 
руках, – це спрощена, позбавлена технічної 
мови презентація інформації про бюджет 
громади. 
Бюджет для громадян створений, щоб зробити 
складну та технічну бюджетну інформацію 
доступною Вам і Вашим друзям, колегам, 
родині.
Бюджет для громадян допомагає зрозуміти 
бюджет громади і побачити своє місце в ньому. 
Він нагадує, що бюджет громади - це кошти всіх 
її мешканців  і показує,  що гроші в бюджеті не 
з’являються нізвідки, а витрати з бюджету не 
робляться лише за бажанням когось з керівни-
ків громади, або групи громадян. 
Також важливо, що бюджет для громадян 
демонструє можливості для кожного мешкан-
ця громади впливати на формування та витра-
чання бюджету своєї громади.

ШАНОВНІ
МЕШКАНЦІ 
СЛОБОЖАНСЬКОЇ
ОБ'ЄДНАНОЇ
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ
ГРОМАДИ!

БЮДЖЕТНА
ТЕРМІНОЛОГІЯ 



Бюджет – це ключовий інструмент для управління громадою, а також втілення в життя пріоритетів 
та цілей розвитку громади. Дії органу місцевого самоврядування по управлінню бюджетом грома-
ди на один рік умовно можуть бути розділені на декілька стадій, і займають більше часу, ніж 1 
календарний рік. Період управління бюджетом на один рік – називається бюджетним циклом і 
включає 5 стадій: складання прогнозу бюджету, складання проекту бюджету, розгляд проекту 
бюджету та його затвердження, реалізація прийнятого бюджету, і, насамкінець, звітування про 
результати виконання бюджету за рік.  Один бюджетний цикл займає більше, ніж півтора кален-
дарних роки. Завершення одного бюджетного циклу фактично накладається на початок вже 
наступного бюджетного циклу

ОСНОВНІ ЕТАПИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ

СКЛАДАННЯ БЮДЖЕТУ.
На цій стадії загальнодержавні органи подають розрахунки міжбюджетних трансфертів.  
Місцеві органи влади разом з розпорядниками бюджетних коштів, наприклад відділ освіти, 
розробляють та подають бюджетні запити. На основі поданих розрахунків міжбюджетних 
трансфертів та бюджетних запитів вже відбувається розробка проекту рішення про місцевий 
бюджет. Підготовлений попередній проект бюджету оприлюднюється на сайті ради. 

СКЛАДАННЯ ПРОГНОЗУ БЮДЖЕТУ. 
Прогноз бюджету робиться на 3 роки – плановий (тобто, той, на який плануємо бюджет)  і 2 
наступні роки. Разом 5. Ці наступні роки називають прогнозними. Прогноз робиться для того, 
щоб розуміти, які податки та скільки їх буде збиратися в наступні 3 роки, а також, на які цілі 
витрачатимуться гроші з зібраних податків. Прогноз оприлюднюється на сайті ради та 
приймається на сесії не пізніше 1 вересня. 

РОЗГЛЯД ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ БЮДЖЕТУ.
Попередній проект рішення про бюджет обговорюється та затверджується на засіданні 
постійної комісії місцевої ради, яка відповідає за питання бюджету. Далі проект рішення 
передається на розгляд виконавчого комітету, який також повинен його затвердити. Після 
цього проект бюджету розглядається та затверджується вже на сесії місцевої ради. Рішення 
про затвердження бюджету приймається не пізніше, ніж 25 грудня. Після прийняття, рішення, 
а також сам бюджет, оприлюднюються на сайті ради.

ЗВІТУВАННЯ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ.
По завершенню року, для якого виконувався бюджет, розпочинається підготовка звіту про 
виконання бюджету за рік. Звіт також проходить всю процедуру розгляду та затвердження в усіх 
інстанціях, яка завершується розглядом та затвердженням рішення місцевою радою. 
Затверджений звіт оприлюднюється на сайті ради. Окрім того, бюджетне законодавство 
встановлює обов’язкову вимогу проведення публічного звітування про виконання бюджету. 
Публічне представлення звіту про виконання бюджету повинно відбутись не пізніше, ніж 15-те 
березня наступного року. Місцева рада повинна широко анонсувати захід, на якому буде 
представлятись звіт про виконання бюджету, та запрошувати громадськість відвідати його. 

ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ.
Саме на цьому етапі здійснюються всі витрати та збираються всі податки. Окрім того, 
протягом виконання бюджету може виникати необхідність внесення змін в нього. Всі зміни 
проходять окрему процедуру від розгляду бюджетною комісією ради і до затвердження на 
сесії ради. Окрім того, законодавством встановлено обов’язок щоквартального звітування 
про виконання бюджету, що також передбачає затвердження квартальних звітів окремими 
рішеннями ради по завершенню кожного кварталу. 

БЮДЖЕТНИЙ
ЦИКЛ



        НАСЕЛЕННЯ ГРОМАДИ: 
чисельність постійного населення - 25 754
чисельність наявного населення - 14 830
чисельність наявного населення - 9200

       ПРОМИСЛОВІ ПІДПРИЄМСТВА ГРОМАДИ: 4
Галузі діяльності підприємств: Виробництво харчових продуктів, будівництво

ЗЕМЛЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ - 81082,434 га

      СТАН ДОРІГ В ГРОМАДІ:
Протяжність доріг, що потребують капітального ремонту: - 287 км 
протяжність доріг, що потребують поточного ремонту: - 34 км

Школи громади: 14
Дитячі садки громади: 9
Лікарні громади: 2
Амбулаторії сімейної медицини громади: 10

НА ЧОМУ ЗАСНОВАНО
БЮДЖЕТ НАШОЇ ГРОМАДИ

Будь-який бюджет не створюється у вакуумі. Основою для складання бюджету є стан соціально-еконо-
мічного  розвитку громади. Окрім того, бюджет є інструментом досягнення стратегічних цілей, які визна-
чила для себе громада. 
Стратегічні цілі розвитку громади та соціально-економічний стан громади і є основою, на якій формуєть-
ся бюджет.

НАША ГРОМАДА ЗАРАЗ

ПРІОРИТЕТ 1: 
Покращення стану водопостачання

ПРІОРИТЕТ 2: 
Енергозбереження 

ПРІОРИТЕТ 3: 
Екологічна безпека (ТПВ, русла річок, лісові насадження)

ПРІОРИТЕТ 4: 
Умови для розвитку малого бізнесу та самозайнятості

ПРІОРИТЕТ 5: 
Якість медичних та освітніх послуг

Пріоритетами розвитку нашої громади на найближчі 10-ть років є: 

ЯКОЮ МИ ХОЧЕМО БАЧИТИ НАШУ ГРОМАДУ 

Розподіл населення за галузями:
Сільське господарство: 2 744
Соціальна сфера:  1 442
Малий та середній бізнес: 2 200
Інші сфери: 2 814



ЗВІДКИ
В БЮДЖЕТІ ГРОШІ

Найвагомішим джерелом надходження доходів загального фонду селищного бюджету є податок та збір 
з доходів фізичних осіб він складає 50 млн. 150,0 тис.грн., а це 52,9 % від усіх надходжень бюджету.
Це загальнодержавний податок, якийнадходить з отриманих громадянами доходів та після сплати розді-
ляється на 60% для селищного бюджету, 15% до обласного та 25% до державного бюджетів.
Також важливим джерелом надходжень є єдиний податок -28,1 % надходжень загального фонду та пода-
ток на майно  - 14,3 %надходжень загального фонду, які 100% зараховуються до бюджету громади .

ДОХОДИ ГРОМАДИ 2019 Р.
тис.грн

Трансферти

Власні доходи

124 440,9

98 223,9

Всього:
222 664,8
тис. грн

ГРОШІ, ЯКІ ОТРИМУЄ ГРОМАДА ВІД ДЕРЖАВИ тис. грн.

Дотація з державного бюджету

Субвенціяз державного бюджету на 
формуванняінфраструктури ОТГ

Освітнясубвенція з державного бюджету

Медичнасубвенція з державного бюджету

Дотація на утриманнязакладівосвіти
та охорониздоров"я

Субвенція за рахунокосвітньоїсубвенції

Субвенція за рахунокзалишкуосвітньоїсубвенції

Субвенція на наданнядержавноїпідтримки з 
особливими потребами

Субвенція на забезпеченняякісної ,
сучасної "Нова укр.школа"

Субвенція у сферіохорониздоров"я

Субвенціянавідшкодуваннявартастілікарськихзасобів

Субвенція в рамках Надзвичайноїкредитноїпрограми

Субвенція на здійсненняприродоохороннихзаходів

Субвенція на інвестиційніпроекти

Іншісубвенції

Субвенція на розвитоксистемиохорониздоров"я

Всього

4100,0

9107,3

50308,8

17245,4

13194,4

1040,8

4493

258,9

799,6

605,3

166,5

1362,0

1420,2

6790,0

5022,7

8526,0

124440,9



Із загальної суми податку на майно (14084,0 тис.грн.) надходження податок на нерухоме майно,  відмінне 
від земельної ділянки складають 928,0 тис.грн. В порівнянні з минулим роком очікується зменшення над-
ходжень на 10,9 %, або на 95,6 тис.грн.  Зменшення надходжень за рахунок зниження ставок податку.

ВЛАСНІ ДОХОДИ ГРОМАДИ тис. грн.

Податкові надходження (всього)

 Податок на доходи фізичних осіб

 Податок на прибуток підприємств

 Рентна плата

 Акцизний податок

 Податок на майно 

 Єдиний податок

 Екологічний податок

Неподаткові надходження (всього)

 Доходи від власності та підприємницької діяльності

 Адміністративні збори та платежі, доходи від  
некомерційної господарської діяльності

 Власні надходження бюджетних установ

 Інші 

Доходи від операцій з капіталом (всього)

 Надходження від продажу основного капіталу

 Надходження від продажу землі
  і нематеріальних активів

Всього

94 382,3

50 150,0

15,0

2 430,0

112,0

14 084,0

27 550,0

41,3

3 641,6

2,3

454,0

3172,3

13,0

200,0

0,0

200,0

98223,9

АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК тис. грн.

 акцизнийподаток з вироблених в 
Україніпідакцизнихтоварів (продукції)

 Акцизнийподаток з ввезених на 
митнутериторіюУкраїнипідакцизнихтоварів (продукції)

  Акцизнийподатокзреалізації 
суб’єктамигосподарюванняроздрібноїторгівліпідакциз
нихтоварів

Всього

230,0

950,0

1250,0

2430,0

РЕНТНА ПЛАТА тис. грн.

 рентна плата за спеціальневикористання 
лісовихресурсів (крімрентної плати за 
спеціальневикористаннялісовихресурсіввчастинідере
вини, заготовленої в порядку рубок головного 
користування)

 рентна плата за користуваннянадрами для 
видобуваннякориснихкопалинмісцевогозначення

Всього

100,0

12,0

112,0



 Січень-грудень
В цей час відбуваються закупівлі, 
фінансується робота бюджетних установ 
і організацій, збираються податки. За 

потреби вносяться зміни до бюджету. 

ЯК ДОЛУЧИТИСЬ
Подати проект на конкурс «Бюджету 
участі». Брати участь в кампаніях 
агітації за проекти бюджету участі та 
голосувати за проекти бюджету 
участі; 
Ініціювати громадський моніторинг 
виконання бюджету; 
Відвідувати засідання бюджетної 
комісії та сесій міської ради, на яких 
розглядаються бюджетні питання.

ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ

ЯК МОЖНА ВПЛИВАТИ
НА БЮДЖЕТ СВОЄЇ ГРОМАДИ.

Травень-Жовтень 
В цей час відбувається складання 

бюджету на наступний рік. 

ЯК ДОЛУЧИТИСЬ
Подавати пропозиції до бюджету 
депутатам; 
Подавати пропозиції безпосередньо 
до місцевої ради; Місцева рада також 
сама може організувати процес 
збору пропозицій до бюджету від 
громадян; 
Брати участь в експертних групах, 
дорадчих органах, наприклад, з 
питань врахування бюджетом 
гендерних аспектів.

СКЛАДАННЯ БЮДЖЕТУ

Січень-15 березня 
Вже по завершенню календарного 
року розпочинається етап звітування 
про
виконання бюджету за рік. 

ЯК ДОЛУЧИТИСЬ
Взяти участь в обговоренні звіту про 
виконання бюджету під час його 
публічного представлення; 
Відвідати сесії, на якій звіт про 
виконання бюджету затверджується; 
Ініціювати громадський аудит 
виконаного бюджету: як по окремих 
напрямках (наприклад, щодо 
гендерної орієнтованості чи освіти), 
так і всього бюджету в цілому. 

ЗВІТУВАННЯ

Липень-вересень
В цей час відбувається складання 
прогнозу бюджету на наступні 3 роки.

ЯК ДОЛУЧИТИСЬ
Подавати пропозиції до прогнозу 
бюджету в управління та відділи – 
звичайним листом, надісланим 
поштою чи електронною; 
Подавати пропозиції безпосередньо 
до фінвідділу – контакти дивіться в 
кінці цього документу; Місцева рада 
також сама може організувати 
процес збору пропозицій до 
прогнозу бюджету від громадян 
через ЦНАП чи під час заходів, у 
місцях масового збору людей; 
Брати участь в експертних групах, 
дорадчих органах, наприклад, з 
питань врахування прогнозом 
довгострокових інфраструктурних 
проектів.  

СКЛАДАННЯ ПРОГНОЗУ
БЮДЖЕТУ

Листопад-25 грудня 
В цей час попередній проект проходить узгодження та обговорення, під час кожного з яких до бюджету можуть вноситись 

певні незначні зміни. 

ЯК ДОЛУЧИТИСЬ
Взяти участь в бюджетних слуханнях та висловлювати свої пропозиції до проекту бюджету. Слухання може ініціювати рада 
або громадяни самостійно; 
Відвідувати засідання бюджетної комісії, виконавчого комітету та сесії ради; 
Допомагати фінансистам в створенні Бюджету для громадян;
Сприяти поширенню прийнятого рішення про бюджет, а також Бюджету для громадян – розповсюджувати ці документи 
електронно, обговорювати їх з колегами чи знайомими. 

РОЗКЛАД ТА ПРИЙНЯТТЯ



У  Золочівській громаді найбільша сума витрат припадає на галузь «Освіта» вона складає 52,1%
або 124 млн. 202,9 тис.грн. Чисельність працівників по закладам освіти складає 832,23 штатних одиниць. 
На галузь «Культура» видатки складають 8 млн. 286,4 тис.грн. це 3,5% у складі видатків громади,  клубних 
закладів налічується 27, чисельність працівників 73,5 штатних одиниць.Районному бюджету надаються 
кошти  на фінансування  видатків закладів охорони здоров’я,  освіти, культури,  соціального захисту та 
фізичної культури в сумі 24 млн.955,4тис.грн.(загальний фонд). 

КУДИ ІДУТЬ ГРОШІ
З БЮДЖЕТУ

Освіта

Охороназдоров’я

Економічнадіяльність

Житлово – комунальнегосподарство

Фізична культура і спорт

Культура і мистецтво

Соціальний захист та соціальнезабезпечення

Управління громадою

Іншівидатки

Всього

12 4202,9

2 347,8

32 518,6

16 744,1

3 93,3

8 286,4

6 940,6

20 002,4

26 806,0

238 242,1

тис. грн.

12 4202,9

2 347,8

32 518,6

16 744,1

3 93,3
8 286,4

6 940,6

20 002,4

26 806,0



ВИДАТКИ В СФЕРІ ОСВІТИ тис. грн.к-ть
учнів

всього видатків на заклад

видатки на одного учняКЗ "Золочівськийліцей №1"

КЗ "Золочівськийліцей 2"
з філіямиКалиновецька, Писарівська

КЗ"Золочівськийліцей №3"

КЗ"Івашківськийліцей"

КЗ "Одноробівськийліцей"

КЗ "Олександрівськийліцей"

КЗ "Ряснянськийліцей"

КЗ "Удянськийліцей" імені Героя 
радянського Союзу Угловського М.М.

КЗ "Феськівськийліцей"

КЗ "Довжанськийліцей " імені 
ГерояРадянськогоСоюзуП.Г.Стрижака

КЗ "Лютівськагімназія"

КЗ "Макарівськагімназія"

КЗ "Малорогозянськийліцей"

КЗ "Сковородинівськийліцей" 
іменіГригорія Савича Сковороди

398

574

391

70

90

105

43

94

209

151

58

17

87

122

9144

15664,5

8958,2

4299,2

5957,3

4873,4

3064

4064,4

5562,2

6374,6

3541,3

1205,5

4472,7

4843,5

22 ,9

  27,3

22, 9

61, 4

66 ,2

46, 4

      71,3

43, 2

26, 6

42, 2

    61,1

70 ,9

51, 4

   39,7

НАЙБІЛЬШІВИДАТКИ З БЮДЖЕТУ тис. грн.

Освітавсього: 

 з них на оплату праці

 з них на оплату енергоносіїв

 з них, іншівидатки

Охороназдоров'явсього:

 з них на оплату праці

 з них на оплату енергоносіїв

 з них, іншівидатки

Управління громадою всього: 

 з них на оплату праці

 з них на оплату енергоносіїв

 з них, іншівидатки

124 202,9

84 812,5

11 426,7

27 963,7

2 287,8

2287,0

20002,4

16 519,2

1 347,8

2 135,4



Видатки розвитку громади складають 43 млн. 383,1 тис.грн. На будівництво амбулаторій загальної прак-
тики сімейної медицини розташованих в селі Довжик в селі Велика Рогозянка в 2019 році передбачено 
15 млн.316 тис.грн. Капітальний ремонт дороги по вул. Клименка В. в смт Золочів 2 млн.477,4 тис.грн. На 
благоустрій території громади - 900,0 тис.грн.З метою покращення водозабезпечення та водовідведення 
мешканців громади є одним з пріоритетів розвитку громади видатки на ці цілі передбачено в обсязі 5 
117,7 тис.грн. Видатки розвитку на заклади освіти складають 16 млн, 299,1 тис.грн., із них  придбано 2 шкіль-
них автобуси – 4 млн.грн. та інше. 

ВИДАТКИ НА
РОЗВИТОК ГРОМАДИ

БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ ГРОМАДИ
На виготовлення проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт будівлі 
амбулаторії загальної практики сімейної медицини села Писарівка,  селища Малі 
Феськи

«Будівництвотаобслуговуваннязакладуохорониздоров’ятасоціальноїдопомоги 
(амбулаторіязагальноїпрактикисімейноїмедицини) 
розташованоївселіДовжикповулиціМиру

«Будівництвотаобслуговуваннязакладуохорониздоров’ятасоціальноїдопомоги 
(амбулаторіязагальноїпрактикисімейноїмедицини) 
розташованоївселіВеликаРогозянкаповулиціЦентральна

Реконструкцію каналізаційно-насосної станції по вул. Абрикосовій, 20 А в с. 
Феськи 

Капітальний ремонт дороги по вул Клименка та ділянки дороги по вул Комарова

капітальний ремонт по вул..Центральній смт.Золочів

Придбання автомобіля КАМАЗ

оновлення матерільно-технічної бази  благоустрію громади

Виготовлення проектно-кошторисної документації на об'єкт "Будівництво 
водонапірної свердловини за адресою вул. Слобожанська в с. Писарівка,

Виготовлення проектно-кошторисної документації на об'єкт "Будівництво 
водозабірної свердловини №1 в  смт. Золочів 

Виготовлення проектно-кошторисної документації на об’єкт: «Реконструкція 
окремих приміщень Олександрівського ліцею під дошкільний підрозділ

Виготовленняпроектно-кошторисноїдокументаціїнаоб’єкт: 
«РеконструкціяокремихприміщеньІвашківськоголіцеюпіддошкільнийпідрозділ, 

Виготовлення проектно-кошторисної документації на об'єкт "Капітальний ремонт  
сільського будинку культури за адресою вул.Центральна, 4 , с. Писарівка, 

Капітальний ремонт будинку культури Золочівської селищної ради за адресою: 
Харківська область, смт.Золочів, вулиця Перемоги, 1» з виготовленням 
проектно-кошторисної документації 

на придбання двох шкільних автобусів за рахунок вільного залишку освітньої 
субвенції 

Капітальний ремонт водопровідної мережі по вул.Клименка, вул Філатова, вул. 
Комарова смт.Золочів

фінансова підтримка комунальним підприємствам ЖКП на оновлення 
матеріально-технічної бази

на оновлення матеріально-технічної бази бюджетної сфери

Придбання комп"ютерної техніки 

тис. грн.

416,0

7 658,0

7 658,0

1 420,2

2 370,7

300,0

199,0

203,0

220,0

257,0

425,0

529,0

360,0

1 040,0

4000,0

3000

335,5

388,9

262,4





КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

вул. Центральна, 13 а , смт Золочів,
Харківська обл., 62203,

E-mail: zolsrada@ukr.net

Тел.: 0264-50535, 0264-51158 З
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Підготовка та друк цього видання стали можливими завдяки щирій підтримці американського народу, 
наданій через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID). Зміст є відповідальністю Глобал Ком’юнітіз 
(Global Communities) і не обов’язково відображає точку зору USAID чи уряду Сполучених Штатів.


