
Відповідно до частини третьої статті 21 
Закону України “Про доступ до публічної 
інформації”, постанови Кабінету Міністрів 
України від 13 липня 2011 року № 740 та 
розпорядження голови обласної держав-
ної адміністрації від 12 вересня 2011 року 
№ 367 “Про затвердження розміру плати 
за копіювання або друк документів, що 
надаються в апараті обласної державної 
адміністрації за запитом на інформацію”:

1. Затвердити розмір плати за копію-
вання або друк документів, що надаються 
в апараті районної державної адміністра-
ції за запитом на інформацію (додають-
ся).

2. Відділу фінансово-господарського за-
безпечення апарату райдержадміністрації 
(Л.Л.Васюхнік) забезпечити організацію 
прийому платежів від запитувачів інфор-
мації.

3. Відповідно до статті 41 Закону Украї-
ни “Про місцеві державні адміністрації”:

3.1. Юридичному відділу апарату 
районної державної адміністрації        (Л.І. 
Комар) зареєструвати це розпорядження 
в Ківерцівському районному управлінні 
юстиції.

3.2. Відділу з питань внутрішньої 
політики, зв’язків із засобами масової 
інформації та громадськістю апарату рай-
держадміністрації (В.Л.Романюк) опри-
люднити це розпорядження в районній 
громадсько-політичній газеті “Вільним 
шляхом”.

4. Це розпорядження набирає чинності 
після його державної реєстрації з дня 
опублікування.

5. Контроль за виконанням цього 
розпорядження покласти на керів-
ника апарату райдержадміністрації 
А.О.Степанова.

Голова районної державної 
адміністрації Л.Д.КРИЧКЕВИЧ.
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1 2 5 5 6 9 9 10
  І.  Доходи

Податок з доходів фізичних осіб 11010000 8378575,28 10393051,18 2014475,90 0,00 0,00 0,00
Податок на прибуток підприємств комунальної 
власності 11020000 5643,00 7382,00 1739,00 0,00 0,00 0,00
Збір за спеціальне використання лісових ресурсів 
місцевого значення та користування земельними 
ділянками лісового фонду 13010000 7118,44 -7118,44 0,00
Плата за землю 13050000 273118,87 -273118,87 0,00 0,00
Реєстраційний збір за првоедення реєстрації 
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 22010300 14590,20 13168,20 -1422,00 0,00
Частина прибутку(доходу)державних підприємств що 
вилучається до бюджету 21010000 177,00 90,00 -87,00 0,00 0,00
Надходження коштів від відшкодування втрат с/г та 
лісогосподарського виробництва 21110000 3118,02 3046,41 -71,61

Надходження сум відсотків за користування тимчасово 
вільними бюджетними коштами місцевих бюджетів 21050000 9246,57 9246,57 0,00
Плата за оренду  майнових комплексів, що у 
комунальній власності 22080000 0,00
Інші  надходження 24060000 428,64 12991,06 12562,42 0,00
Доходи від операцій з кредитування та надання 
гарантій 24110000 0,00 356,82 313,41 -43,41
Плата за послуги.що надаються бюджетними 
установами 25010000 0,00 0,00 373695,53 414424,72 40729,19

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ 25020000 0,00 0,00 0,00 376516,35 507846,22 131329,87
Надходження коштів від реалізації  безхазяйного 
майна , майна, що за правом спадкоємства 
перйшло у власність держави та скарбів, знахідок, 
а також валютні цінності і грошові кошти, власники, 
яких невідомі 31010000 300,00 -300,00

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної 
Республіки Крим, органами місцевого самоврядування 
та місцевими органами виконавчої влади 50110000 0,00 0,00

Разом доходів 8679951,43 10435929,01 1755977,58 753686,72 925630,76 171944,04
Кошти, що надходять з інших бюджетів 41010000 673750,00 43200,00 -630550,00 0,00 0,00
Дотації 41020000 78759217,84 74527403,97 -4231813,87 0,00 0,00
Субвенції 41030000 45597482,90 56500234,88 10902751,98 1760238,19 93702,76 -1666535,43

Всього доходів 133710402,17 141506767,86 7796365,69 2513924,91 1019333,52 -1494591,39
0,00 0,00

ІІ. ВИДАТКИ: 0,00 0,00
2.1 Видатки за тимчасовою класифікацією видатків 

місцевих бюджетів 0,00 0,00
Державне управління 010000 575584,13 621240,05 45655,92 0,00 0,00
Освіта 070000 43930254,47 47105457,64 3175203,17 106165,08 205418,69 99253,61
Охорона здоров"я 080000 15600192,50 20338634,02 4738441,52 350509,07 476910,73 126401,66
Соціальний захист та соціальне забезпечення 090000 46455507,15 57927942,27 11472435,12 1937587,98 165854,14 -1771733,84

Культура і мистецтво 110000 4337439,13 4555784,80 218345,67 64096,30 148225,57 84129,27
Засоби масової інформації 120000 92054,76 130423,58 38368,82 0,00
Фізична культура і спорт 130000 512732,81 601623,21 88890,40 12466,49 12466,49
Будівництво 150000 0,00 0,00 623739,82 623739,82
Сільське і лісове господарство, рибне 
господарство та мисливство 160000 100000,00 176800,00 76800,00 7889,49 7889,49
Транспорт.дорожнє господарство 170000 319045,64 361729,30 42683,66 0,00 0,00

Інші послуги пов'язані з економічною діяльністю 180000 3675,00 3675,00 0,00
Охорона навколишнього природного середовища 
та ядерна безпека 200000 0,00 0,00 16128,75 16128,75

Витрати на запобігання та ліквідацію надзвичайних 
ситуацій та наслідків стихійного лиха 210105 10975,00 10975,00 0,00
Цільові фонди 240000 0,00 0,00 0,00 0,00
Видатки не віднесені до основних груп 250000 11961263,18 7669894,76 -4291368,42 81385,00 81385,00

Всього видатків 123884073,77 139504179,63 15620105,86 2458358,43 1738018,68 -720339,75
Кредитування 0,00 0,00

Видатки не віднесені до основних груп 250000 42000,00 42000,00 -10836,57 -7768,29 3068,28
Разом видатків 123884073,77 139546179,63 15662105,86 2447521,86 1730250,39 -717271,47
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Загальний фонд Спеціальний фонд

1

в міській раді

до уваги громадян

Відповідно до підпункту 2 пункту а, статті 
28 ЗУ „Про місцеве самоврядування в Украї-
ні", статей 7, 31 ЗУ „Про житлово-комунальні 
послуги", постанови КМУ від 01.06.2011 р. № 
869 "Про забезпечення єдиного підходу до 
формування тарифів на житлово-комунальні 
послуги", розглянувши клопотання КП „Енер-
гія" від 05.10.2011 р. № 11-10/50 про вста-
новлення коригованих тарифів на послуги 
теплопостачання для бюджетних установ та 
організацій, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:
1. Встановити кориговані тарифи на послу-

ги теплопостачання для бюджетних установ   
та   організацій,  що надаються комунальним 
підприємством „Енергія":

1.1 вид палива – газ природній в розмірі 
22,58 грн в місяць за 1 кв.м опалювальної 
площі протягом опалювального періоду і 
вартість 1 Гкал.- 944,26 грн.

2. Вважати таким, що втратив чинність, 
підпункт 1.1 пункту 1 рішення виконкому 
Ківерцівської міської ради від 04.10.2011 р.  
№ 119.

3. Це рішення набуває чинності з дня його 
офіційного оприлюднення.

Міський голова Володимир ЖГУТОВ.

в райдержадміністрації

розпорядження 

про розмір плати за копіювання або друк 
документів, що надаються в апараті рда за за-

питом на інформацію 

розмір плати за копіювання або друк до-
кументів, що надаються в апараті рда за 

запитом на інформацію

Послуга, що надається Розмір плати

Копіювання або друк копій документів формату 
А4 та меншого розміру (у тому числі двосто-
ронній друк)

0,05 відсотка розміру мінімальної 
заробітної плати за виготовлення 

однієї сторінки

Копіювання або друк копій документів формату 
А3 та більшого розміру (у тому числі двосто-
ронній друк)

0,1 відсотка розміру мінімальної 
заробітної плати за виготовлення 

однієї сторінки

Копіювання або друк копій документів будь-
якого формату, якщо в документах поряд з 
відкритою інформацією міститься інформація з 
обмеженим доступом, що потребує її відокрем-
лення, приховування тощо та більшого розміру 
(у тому числі двосторонній друк)

0,3 відсотка розміру мінімальної 
заробітної плати за виготовлення 

однієї сторінки

Примітка. Розмір мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки   
  встановлюється на дату копіювання та друку документів.

Л.Л.ВасюхніК,
начальник відділу – головний бухгалтер

відділу фінансово-господарського забезпечення
апарату районної державної адміністрації.

Шановні 
жителі району!

Щоб уникнути травматизму і зберегти 
життя, запам'ятайте елементарні правила 
безпеки у поводженні з електромережами:

Ні в якому разі не можна наближатися 
до обірваних електричних дротів ближче, 
ніж на 8 метрів.

Не можна намагатися у будь-який спосіб 
самостійно відновити електропостачання, 
проникати до трансформаторних підстан-
цій, електрощитових.

Роботу по відновленню електромереж 
повинні виконувати тільки працівники ПАТ 
«Волиньобленерго».

Перебуваючи на природі, не можна ри-
балити поруч з лініями електропередач та 
наближатись до електроустановок.

Слідкуйте за тим, щоб діти не грали по-
руч з трансформаторами та під повітряни-
ми лініями електропередач, не запускали 
біля них повітряних зміїв.

Про виникнення будь-яких неполадок 
в електромережах чи обривів електро-
проводів, відчинені дверцят трансфор-
маторних підстанцій терміново пові-
домте диспетчера місцевої філії ПаТ 
«Волиньобленерго» за тел.: 
2-12-85, 2-17-01.

Виконання цих простих вимог збереже 
життя Вам і Вашим дітям. Тож будьте обе-
режні, цінуйте власне життя і здоров'я!

А також нагадуємо, що охоронна зона 
ліній (відстань по горизонталі від про-
екції крайніх проводів на невідхиле-
ному положенні до будівель (споруд) і 
насаджень) ПЛ-0,4кВ-2м; ПЛ-іОкВ-10м. 
Чистка ліній ПЛ-0,4кВ проводиться 
згідно графіка спільної чистки трас, 
погодженого з Ківерцівською РДа, а 
також узгоджено з органами місцевого 
самоврядування. Всі роботи по чистці 
ПЛ-0,4кВ проводиться власниками буді-
вель (споруд), насаджень.

ігор ДУДКО,
директор Ківерцівської філії 

ПаТ «Волиньобленерго».                   


