УКРАЇНА
Сумська міська рада
МІСЬКИЙ ГОЛОВА
40030, м. Суми, майдан Незалежності, б. 2 тел./факс: +38 (0542) 700-560

№ 22/02.02.02-17 від 9 січня 2013 року
Депутату Сумської міської ради
Враховуючи обіцянку, яку я дав при прийняті рішення Сумською міською радою (СМР)
«Про міський бюджет на 2013 рік», представляю Вам для аналізу увесь перелік (врахованих та
неврахованих) пропозицій щодо внесення змін та доповнень до бюджету міста Суми на 2013 рік.
Своє бачення основних напрямків розвитку міста Суми на 2013-2015 роки я навів на своїй
прес-конференції ще 19 листопада 2012 року [ http://www.sumy.ua/index.php?newsid=34574 ],
(Додаток №1).
Суб’єкт подання
пропозиції

№

Зміст пропозиції

Сума,
тис. грн.

Пропозиції, які були враховані при прийнятті рішення про бюджет 2013 року
1

«Батьківщина»

облаштування дитячих майданчиків

500,0

2

«Батьківщина»

облаштування спортивних майданчиків

500,0

3

КПУ

проведення ремонту ліфтів у лікарнях

400,0

4

Партія регіонів

5

міський голова

6

міський голова

розробка проекту майбутньої школи у селі
Нижнє Піщане
«зустрічна пропозиція» щодо облаштування
дитячих майданчиків
«зустрічна пропозиція» щодо облаштування
спортивних майданчиків

Всього

300,0
270,0
270,0
2 240,0

Об’єкти, за рахунок зняття фінансування з яких були враховані вищенаведені пропозиції
1

будівництво скейт-парку

– 265,0

2

будівництво тролейбусної лінії вул. Прокоф’єва – вул. Кірова

– 375,0

3

будівництво тролейбусної лінії вул. Набережна річки Сумка

– 200,0

4

реконструкція Театральної площі

– 950,0

5

реконструкція будівлі КУ «Сумська міська рятувальна-водолазна
служба» по вул. Гагаріна, 11

– 450,0

Всього

– 2 240,0

Пропозиції, які не були враховані при прийнятті рішення про бюджет 2013 року
1

Партія регіонів

2

Партія регіонів

3

Партія регіонів

придбання обладнання для КУ «Сумський
пологовий будинок №1»
ремонт першого поверху будівлі КУ «Сумський
пологовий будинок №1»
ремонт неврологічного корпусу КУ «Сумська
міська клінічна лікарня №4» по вул.

500,0
1 000,0
1 000,0

Металургів, 38
4

Партія регіонів

5

Партія регіонів

6

Партія регіонів

7

Партія регіонів /
Науменко С.І.

8

Партія регіонів /
Костюк В.Г.

9

Партія регіонів /
Костюк В.Г.

поповнення статутного фонду КП
«Сумижилкомсервіс»
придбання дитячих меблів для дитячих
садочків
ремонт неврологічного відділення КУ
«Сумська міська дитяча клінічна лікарня імені
Святої Зінаїди»
фінансова підтримка федерації панкратіону по
галузі «Фізична культура і спорт», КТКВК
130000 (загальний фонд)
Встановлення світлофорного об’єкту по вул.
Черепіна на перехресті біля будинків №№ 72,
76, 78 (кінцева зупинка вул. Черепіна)
капітальний ремонт внутрішньодворових доріг
у 12-му мікрорайоні (по 300 тис. грн. кожний
рік, мінімум)

Разом, Партія регіонів
10
11
12
13
14

депутатська група
«Єдність»
депутатська група
«Єдність»
депутатська група
«Єдність»
депутатська група
«Єдність»
депутатська група
«Єдність»

«Фронт Змін»

16

«Фронт Змін»

17

«Фронт Змін»

18

«Фронт Змін»

реконструкція спортивного залу КУ «Сумська
загальноосвітня школа №2»
заміна лінолеуму у приміщенні КУ «Сумська
загальноосвітня школа №4»
реконструкція спортивного та актового залів
КУ «Сумська спеціальна загальноосвітня
школа», вул. Прокоф’єва
поточний ремонт дорожнього покриття по вул.
Погранична (загальний фонд)
благоустрій в районі будинку №36 по вул.
Прокоф’єва
реконструкція пішохідної доріжки біля озера
Чеха
ремонт дорожнього покриття по вул.
Островського та вул. Шкільної; реконструкція
вуличного освітлення по вул. Лядова та вул. 1ша Продольна (загалальний фонд)
благоустрій в районі будинків №5 та №9 по
вул. Миру – ремонт дорожнього покриття та
тротуарів; облаштування майданчика для збору
ТПВ біля будинку №58 по вул. Харківська
(загальний фонд)
ремонт водовідведення біля будинку №26 по
вул. Охтирська; благоустрій та реконструкція
освітлення по вул. Глінки, вул. РимськогоКорсакова, вул. Паркової (біля буднику №2),
вул. Марко Вовчок; ремонт прибудинкових
доріг деяких будинків по вул. Гайдара і вул.
Серпневій (загальний фонд)

Разом, «Фронт Змін»
19

«Рідне місто»

100,0
150,0

150,0

230,0

300,0
3 630,0

Разом, депутатська група «Єдність»
15

200,0

105,0
135,0
210,0
600,0
150,0
1 200,0
400,0

200,0

200,0

200,0

1 000,0
капітальний ремонт тротуарів, в першу чергу
підходів до шкіл, дитячих садочків, поліклінік
та лікарень, у т.ч. будівництво пішохідної
доріжки від вул. Матюшенко до КУ «Сумська

2 000,0

20

«Рідне місто»

21

«Рідне місто»

загальноосвітня школа №7»
(1/2 – загальний, 1/2 – спеціальний фонди)
капітальний ремонт внутрішньодворових і
внутрішньоквартальних доріг, міжквартальних
проїздів, у тому числі дорога та тротуари від
вул. Харківська до КУ «Сумська
загальноосвітня школа №9»
(1/2 – загальний, 1/2 – спеціальний фонди)
капітальний ремонт дороги та тротуарів від
вул. Червонопрапорна до старого
Баранівського кладовища, вул. Дем’яна Бідного
(загальний фонд)

Разом, «Рідне місто»
22

«Батьківщина»

23

«Батьківщина»

24

«Батьківщина»

25

«Батьківщина»

26

«Батьківщина»

27

«Батьківщина»

28

«Батьківщина»

29

«Батьківщина»

«Батьківщина»

31

«Батьківщина»

32

«Батьківщина»

33

«Батьківщина»

34

«Батьківщина»

35

«Батьківщина»

36

«Батьківщина»

37

«Батьківщина»

38

«Батьківщина»

39

«Батьківщина»

250,0
5 250,0

реконструкція дороги по провулку Баумана
реконструкція освітлення скверу СКД, вул.
Іллінська
реконструкція поліклінічного відділення №2
КУ «Сумська міська клінічна лікарня №1», вул.
Привокзальна
реконструкція відділення загальної практики та
сімейної медицини КУ «Сумська міська
клінічна лікарня №1»
капітальний ремонт хорового залу музичної
школи №1
Облаштування кріслами актового залу КУ
«Сумська загальноосвітня школа №21»
ремонт підліткового клубу «Сонечко», вул.
Троїцька, 18
придбання сучасних вікон для ДНЗ №17
«Радість», пр. М.Лушпи, 37

Разом, визначені по сумі пропозиції «Батьківщини»
30

3 000,0

400,0
100,0
300,0

300,0
100,0
70,0
30,0
20,0
1 320,0

поточний ремонт дорожнього покриття по вул.
Косовського
капітальний ремонт дорожнього покриття по
пров. Аерофлотський
ремонт прибудинкових доріг по вул.
Привокзальна
капітальний ремонт мережі освітлення по вул.
Косівщинська
капітальний ремонт мережі освітлення по вул.
Римського-Корсакова
ремонт внутрішньоквартальної дороги в районі
будинку №5 по вул. Металургів
ремонт тротуарів (замощення плиткою) по
проспекту Шевченка
поточний ремонт пішохідної доріжки по вул.
Паризької Комуни від пожежного депо до
будинку №30 по вул. Паризької Комуни
капітальний ремонт спортивного залу КУ
«Сумська загальноосвітня школа №23»
закупівля та встановлення харчового котла ДНЗ
№13 «Купава»

Разом, невизначені по сумі пропозиції «Батьківщини»

?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
???

40

41
42

депутат
Мотречко В.В.
депутат
Перчаков О.Г.
депутат
Перчаков О.Г.

передбачити фінансування за рахунок коштів
бюджету розвитку по об’єкту «Реконструкція
стадіону «Авангард» та тренувального
спортивного комплексу з виготовленням
проектно-кошторисної документації
будівництво центрального напірного
каналізаційного колектору
реконструкція очисних споруд КП
«Міськводоканал»

Разом, позафракційні депутати

200,0

3 000,0
1 000,0
4 200,0

Пропозиції виконавчого комітету СМР,
які не були враховані ще на стадії розгляду проекту рішення про бюджет 2013 року
капітальний ремонт приміщення архіву СМР та
41
виконавчий комітет
900,0
його облаштування, пр. М.Лушпи, 12
реконструкція приміщення під розміщення
центру надання адміністративних послуг
1 600,0
42
виконавчий комітет
(ЦНАП) на першому поверсі у будівлі за
адресою вул. Горького, 21
поточні ремонти у приміщеннях для
43
виконавчий комітет розташування структурних підрозділів СМР у
800,0
зв’язку з вивільненням площ для ЦНАП
придбання устаткування для виконкому та
44
виконавчий комітет деяких його підрозділів (не виділялося майже 5
500,0
років!)
будівництво на засадах державно-приватного
партнерства (умови відпрацьовуються)
45
виконавчий комітет
8 000,0
дитячого садочка по вул. Серпневій в районі
Хіммістечка
завершення капітального ремонту будівлі КУ
«Сумська загальноосвітня школа №30» по вул.
46
виконавчий комітет Д.Коротченка з метою вивільнення приміщення
1 000,0
по вул. Рибалка для функціонування в ньому
дитячого садочка
модернізація системи вуличного освітлення, у
47
виконавчий комітет т.ч. автоматизована система контролю, обліку
2 500,0
та керування електроосвітленням (АСКОЕ)
придбання спеціальної техніки для СБУ в
48
виконавчий комітет Сумській області в рамках спільної програми
500,0
антитерористичних заходів
виконання першочергових будівельномонтажних робіт (БМР) по зупиненню
руйнування багатоповерхового житлового
49
виконавчий комітет будинку №29 по вул. Заливній.
2 000,0
Весь комплекс БМР, згідно висновків та
рекомендацій НПП «Будівельна наука» Академії
Будівництва України, станом на середину 2011
року оцінювався в 4,25 млн. грн.

Разом, виконавчий комітет

17 800,0

Всього надійшло пропозицій на суму 34 млн. 400 тис. грн., не враховуючи невизначених по
об’ємах пропозицій фракції «Батьківщина», що становлять приблизно біля 5-6 млн. грн.
Таким чином, бюджетні пропозиції на 2013 рік, які пропонуються для розгляду при внесенні
змін та доповнень до міського бюджету у березні-квітні 2013 року, складають 39 млн. грн. В
принципі, половина цієї суми «реально переможна» для міського бюджету, тим більш, що усі,

окрім мене, розраховують на вільний (нерозподілений) залишок міського бюджету за підсумками
2012 року. Але біда в тому що, його не буде!
Станом на 02 січня 2013 року залишок коштів на котловому рахунку СМР у Державному
казначействі України, який акумулює кошти спеціального фонду бюджету розвитку, становить
25 592 087,47 грн. При цьому, кредиторська заборгованість перед постачальниками, які надали
послуги, обладнання та виконали роботи заплановані по бюджету розвитку у 2012 році, складає
25 216 846,29 грн. (Додаток №2). Тобто, у нас з Вами на розвиток міста, пані та панове
депутати, за душею зараз повний нуль!
Але це ще не всі негаразди! У тому ж Додатку №2 також наведена кредиторська
заборгованість СМР по загальному фонду бюджету, яка становіть 5 365 393,08 грн. Проте, на
відміну від спеціального фонду, загальний фонд міського бюджету за 2012 рік недовиконаний на
10,5 млн. грн. В основному це недовиконання по статті надходжень від податку на доходи
фізичних осіб (ПДФО) – 15,3 млн. грн. І тільки перевиконання плану доходів по статті «плата за
землю» (+4,74 млн. грн.), а також за рахунок плати за оренду комунального майна (+1,25 млн.
грн.) дещо компенсували втрати загального фонду від невиконання по ПДФО і деяким іншим
статтям бюджету. Тобто, нам з Вами доведеться урізати вже заплановані видатки по загальному
фонду на 2013 рік на суму не менше 5,4 млн. грн. з метою погашення кредиторської
заборгованості СМР по цьому фонду.
І це ще не все! Станом на 02 січня 2013 року міським бюджетом міста Суми у Державному
казначействі з рахунків Міністерства фінансів України (єдиний державний казначейський
рахунок) отримані безвідсоткові позички у сумі 28 014 200,00 грн. (у 2009 році – 6,2 млн. грн.; у
2010 році – 13,6 млн. грн.; у 2012 році – 8,2 млн. грн.) на виконання делегованих самою ж
державою повноважень. Але ці кошті – 28 млн. грн. – рано або пізно нам все одно доведеться
повертати. Таким чином «виписаний» Бюджетний Кодекс і така бюджетна політика держави.
Резюме. Без додаткових цільових субвенцій з Державного бюджету на соціальноекономічний розвиток, зняття вилучення з міського до Державного бюджету, без додаткової
дотації вирівнювання наше місто Суми опиниться у скрутному становищі вже у першому
півріччі 2013 року. Я вже не говорю про друге півріччя, коли «катком» піде невиконання
загального фонду міського бюджету від неймовірно завищеного та безапеляційно доведеного
нам Міністерством фінансів плану по збору податків, зокрема по ПДФО.
Але жити і працювати треба! І перш ніж прочитати фінальну частину мого листа, прошу
Вас уважно ще раз прочитати мої тези, які наведені в Додатку №1 «Головні завдання для громади
міста Суми на 2013 рік». Ще два місяці тому я намагався якомога більш системно викласти
завдання, які належить нам вирішувати у найближчій перспективі. Але, по великому рахунку, я
звертався до громади міста з інформуванням, а не ставив питання. Зараз я хочу Вам – депутатам
сумської ради – поставити проблемні питання, над розв’язанням яких нам треба спільно та
наполегливо працювати.
Перша і головна проблема. Незважаючи на будь-які політичні, соціальні та економічні
умови, місто, як і людина, не може жити без мети / мрії і бажань / прагнень їх досягти. Але у нас
сьогодні в місті відсутня мета. У нас, навіть, немає визначеної місії міста. Яка вона? Чого
прагне громада міста? Яка наша мрія? Які наші наявні ресурси, який наш потенціал у досягненні
цієї мрії? Наш стратегічний план економічного розвитку міста, який ми розробили у 2007 році
спільно з фахівцями проекту USAID, вже на половину виконаний, а в іншій частині – безнадійно
застарів і не відповідає викликам сьогодення.
Вже в 2013 році нам вкрай необхідно приступити до розробки нового плану дій, вже не
тільки економічного розвитку, а саме стратегічного плану соціально-економічного розвитку
міста Суми на період до 2025 року. Треба закладати відповідні кошти у бюджет і починати цю
роботу. Я вважаю, що розробка та прийняття такого плану – це наше головне завдання у цьому
році, тому не пізніше лютого місяця потрібно: створювати організаційній комітет (я готовий
підписати відповідне розпорядження та стати головою цього координаційного орану); залучати до
роботи відповідних фахівців підприємств всіх галузей міста, колективи усіх міських вищих
навчальних закладів, спеціалістів міської ради та її комунальних підприємств і установ, профільні
депутатські комісії, громадські організації різного роду спрямування, спеціалістів державних

установ, наших закордонних партнерів, принаймні з Польщі тощо; створювати відповідні групи;
на засіданні координаційного комітету розробляти структуру документу та ставити завдання
робочим групам на розробку шляхів вирішення тих або інших критичних питань. Потім необхідно
збалансовувати всі питання і розділи документа.
Але, на мою думку, первинним все ж таки є визначення місії міста! Визначення не
стратегічного бачення міста, а саме місії міста або місії громади міста. Тоді збалансування
стратегічного плану пройде набагато легше, тому що у будь-якому випадку прийдеться у багатьох
моментах поступатись вирішенням одних питань громади на користь інших. Але поступатись
просто, без принципів, або навпаки, не поступатись з принципу і поступатись заради досягнення
головної мети – це різні речі!
До речі, залучати фахівців необхідно на умовах серйозної роботи групи на кінцевий
результат, а не на умовах «хапнути грошенят по-легкому», вибачте за термінологію.
В стратегічному плані соціально-економічного розвитку міста Суми повинно бути все
деталізовано і по головним напрямкам розвитку, і по локальним. У ньому повинні бути чіткі
відповіді на всі виклики, які зараз стоять перед містом і які постануть у майбутньому. Для
прикладу я наведу лише декілька критичних питань, які потребують обов’язкового вирішення:
 Що робити з нашим тепловим комплексом міста, зокрема з ТЕЦ і тепловими мережами?
ТЕЦ вже не можна реконструювати – потрібне будівництво нової ТЕЦ. Хто це зробить,
на яких умовах і коли? Що і як робити з тепловими мережами та втратами в них?
 Як і коли ми будемо будувати дитячі садочки? Нам зараз їх потрібно, принаймні, шість:
два в районі Хіммістечка, два у 12-ому мікрорайоні і два в центральній частини міста. І
взагалі, збережеться або ні тенденція до збільшення народжуваності у найближчі 10-15
років?
 Як ми або Кабінет Міністрів України та інші центральні органі влади, якщо вони
встановлюють тарифи на водопостачання та водовідведення, будемо рятувати наше КП
«Міськводоканал»? Тут безліч питань на які немає відповіді. Деталізувати проблему
можна нескінченно: тариф, каналізаційній колектор, очисні споруди, буріння, вірніше
навпаки, не буріння нових свердловин, адже в місті вже зовсім скоро може не бути води.
І це вже не жарт!
 В якій спосіб будемо вирішувати транспортну проблему? Маю на увазі всі аспекти
питання: від фінансової підтримки КП «Електроавтотранс», будівництва великого
транспортного (тролейбусного) кільця, придбання нових тролейбусів до монетизації
пільг у державному масштабі.
 Яку обрати концепцію озеленення міста? Нам потрібно висаджувати в місті кожен рік
10-15 тисяч дерев, а не 2-3 тисячі як зараз. Інакше через 15-20 років наше місто втратить
статус зеленого і це не буде пов’язано з нібито знищенням зелених зон в зв’язку з
прийнятими зараз змінами до генерального плану (нахабна політична брехня!) – це буде
пов’язано лише з тим, що ми тривіально не бачили і не прораховували майбутнє. Але ми
зобов’язані його бачити, прогнозувати.
 Поводження з твердими побутовими відходами (ТПВ) у місті! Майже п’ять років ми
стоїмо на місці. Але вже у 2014 році нам потрібно закладати великі кошти у міській
бюджет на будівництво нової карти полігону для захоронення ТПВ. Я готовий очолити
робочу групу (додатково) з цього питання – я знаю як реально на практиці вирішити це
питання: від збору та перевезення до сортування, переробки та захоронення сміття.
 Комунальна сфера: дорожньо-вулична мережа, тротуари, освітлення. На мою думку,
місту потрібен новий сучасний асфальтовий завод і автоматизована система контролю,
обліку та керування вуличним освітленням. Всі інші проблеми цих галузей
комунального господарства можна системно вирішувати, за виключенням стану мостів
та шляхопроводів, по більшості з яких у нашому місті практично вже небезпечно їздити.
На наше щастя, три мости через Псел знаходяться у задовільному стані.
 Інформаційні комунікації та технології повинні стати у місті пріоритетним напрямком
діяльності всієї громади. Це вже не кажучи про системи відеоспостереження на вулицях
міста, на ринках, в усіх бюджетних закладах тощо. Крім того, життєво необхідно
встановлювати камери спостереження за станом дорожнього руху – на перехрестях доріг












та на інших небезпечних ділянках (пішохідні переходи, наприклад) із записом відео на
сервер системи безпеки дорожнього руху.
Житлова сфера. КП «Сумижитло» повинно зберегти житловий фонд та передати його на
баланс справжніх власників – власників приватизованого житла. Коли, у який спосіб?
Яким чином будемо намагатись вирішувати питання зі станом цього фонду, у тому числі
долати ліфтову кризу? «Спільними зусиллями»? А яким чином діяти з ЖБК, з відомчим
фондом? Якими зусиллями? ОСББ... Не можу вже без жалю (горести – рос. мов.)
дивитися на цю абревіатуру. Людей тягне назад в СРСР, а тут якесь ОСББ!
Враховуючи незрозумілу державну політику в освітянській галузі та особливо в сфері
охорони здоров’я, необхідно розробити міську концепцію зміцнення матеріальнотехнічного забезпечення комунальних закладів, проведення капітальних ремонтів
будівель та обов’язкового впровадження енергозберігаючих технологій саме у цих
сферах, тому що ці дві галузі міського господарства споживають енергоносіїв на 80-85%
від об’єму усіх бюджетних закладів міста.
Проблеми підтоплення територій, пониження рівня води в озері Чеха, в решті-решт,
очистка річки Сумки. Інші екологічні проблеми.
На порядку денному постає питання реконструкції Театральної площі, а може, навіть, і
Площі Незалежності на одному ряду з такими питаннями, як реставрація центральної
частини міста – вулиць Соборна, Воскресенська, Терезова, провулок 9-го Травня. Крім
того, місту Суми доведеться все одно закінчити набережну від мосту по пр. Шевченко до
мосту родини Харитоненків по вул. Троїцькій – ту набережну, яку не встигли свого часу
добудувати М.А. Лушпа і А.Д. Бондаренко. А тут поруч дитячий парк «Казка» і
молодіжний центр «Романтика». Питання. Питання. Питання.
Місту потрібно визначитись зі спортивними об’єктами, в першу чергу з концепцією
реконструкції стадіону «Авангард», будівництвом олімпійського басейну у ЗОШ № 29,
льодової арени (співфінансування), продовженням відродження тенісних кортів,
облаштуванням спеціалізованого поля стрільби з луку і т.д.
Необхідно завершити концептуальні роботи по розробці всіх розділів генерального
плану міста – план зонування території, план «червоних» ліній, план детального
планування мікрорайонів міста, земельно-господарський устрій. Але на часі вже
створення містобудівного кадастру з усіма необхідними шарами (слоями – рос. мов.) аж
до інженерних мереж і рекламних носіїв.

І це ще далеко не повний перелік усіх проблем і питань, які існують у місті Суми. Описати
усі проблеми в загальному вигляді – не вистачить паперу у міськвиконкомі, не говорячи вже про
деталізацію завдань. На більшість із цих запитань у мене є відповіді і я свою позицію по будь-якій
з проблем у місті можу висловити у будь-який час навіть не готуючись до виступу, а в більшості
випадків – вказати на їх однозначні шляхи вирішення. Але міський голова – не громада міста,
тому обов’язково повинен бути створений стратегічний план соціально-економічного розвитку
міста Суми.
В своєму прагненні по вирішенню проблем у місті ми (навіть, і депутати-мажоритарники) не
повинні замикатися на проблемах тієї чи іншої вулиці / мікрорайону – спільно ми повинні
розробити загальний план вирішення цих питань, виходячи з власних можливостей і цей план ми
маємо цілеспрямовано реалізовувати день за днем, тиждень за тижнем, місяць за місяцем, рік за
роком. Розраховувати тільки на себе, керуватися ідеями і принципами чучхе, бо навряд чи нам
хтось допоможе.
З повагою і надією на взаємне порозуміння стосовно бюджетних процесів зокрема та
майбутнього нашого рідного міста Суми в цілому,
міський голова м.Суми

Г.М.Мінаєв

Додаток №2 до листа № 22/02.02.02-17
депутатам Сумської міської ради
від 9 січня 2013 року
Кредиторська заборгованість
структурних підрозділів Сумської міської ради
станом на 01.01.2013 року
По
По
Сума разом,
№
Розпорядник коштів
загальному спеціальному
грн.
фонду, грн. фонду, грн.
1 Управління капітального
14 000,00
9 979 037,01 9 993 037,01
будівництва та реконструкції
2 Управління житлової
політики, комунального
1 479 944,63 12 878 528,14 14 358 472,77
господарства та благоустрою
3 Фінансове управління
25 647,20
167 218,87
192 866,07
4 Виконавчий комітет
524 161,22
129 987,39
654 148,61
5 Служба у справах дітей
5 151,51
5 151,51
6 Управління майна
169 078,80
8 550,00
177 628,80
комунальної власності
7 Управління архітектури та
827 840,75
335 877,25 1 163 718,00
містобудування
8 Ковпаківська районна
20 971,81
76 856,00
97 827,81
адміністрація
9 Зарічна районна адміністрація
61 701,80
29 000,00
90 701,80
10 Управління освіти і науки
519 880,31
428 492,00
948 372,31
11 Відділ культури та туризму
171 114,70
188 315,19
359 429,89
12 Управління охорони здоров’я 1 497 243,07
870 359,12 2 367 602,19
13 Управління соціального
48 657,28
124 625,32
173 282,60
захисту населення
Всього
5 365 393,08 25 216 846,29 30 582 239,37

