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ІНФОРМАЦІЯ \\
про хід виконання рішення Рівненської обласної ради від 16.03.2018 № 867 «Про Обласну програму надання фінансової підтримки 

комунальному підприємству «Управління майновим комплексом» Рівненської обласної ради на 2018 -  2019 роки»
із внесеними змінами від 07.09.2018 № 1098 станом на 01.01.2020

№
п.

Зміст
завдання

Термін
виконання Інформація про хід виконання Висновки Пропозиції

п. 2. Обласній 
державній 
адміністрації 
(далі - ОДА) 
інформувати 
про результати 
виконання 
Програми.

До
20.02.2020

На реалізацію заходів Обласної програми надання фінансової підтримки 
комунальному підприємству «Управління майновим комплексом» 
Рівненської обласної ради на 2018 - 2019 роки (далі -  Програма), що 
схвалена розпорядженням голови ОДА від 26.02.2018 №125 із внесеними 
змінами та затверджена рішенням обласної ради від 16.03.2018 №867 із 
внесеними змінами, в обласному бюджеті на 2018-2019 роки було 
передбачено кошти в сумі 4 000,0 тис. грн, зокрема на 2018 рік -  
2800,0 тис. грн (рішення обласної ради від 16.03.2018 №877 та від 
07.09.2018 №1099), на 2019 рік -  1200,0 тис. грн (рішення обласної ради 
від 14.12.2018 №1265 та від 14.06.2019 №1378).

Станом на 01.01.2020 фінансова підтримка комунальному підприємству 
«Управління майновим комплексом» Рівненської обласної ради здійснена 
за рахунок коштів обласного бюджету в сумі 3 985,8 тис.грн, з них 
використано:

- З 200,0 тис. грн -  на оплату спожитої теплової енергії;
- 785,8 тис. грн -  на проведення капітального ремонту трьох ліфтів в 

адміністративному будинку за адресою: майдан Просвіти, 1, м. Рівне.
Економія бюджетних коштів в сумі 14,2 тис. грн виникла у зв’язку з тим, 

що при проведенні капітального ремонту зазначених ліфтів не виникла 
потреба у здійсненні технічного нагляду._________________ _____________

Виконано. Зняти з 
контролю у 
зв’язку із 

завершенням 
терміну дії 
Програми.

Заступник голови адміністрації
/4- 01.

Світлана БАБАК 653 667
Про хід викон. рішення POP від 16 03 201S № 867 пі змінами

Людмила ШАТКОВСЬКА
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