
П Р О Є К Т  

 

КАМ’ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

     сесія VІII скликання 

Р I Ш Е Н Н Я 

 

від                                                             м.Кам’янське                                       №        /VIII   

 

Про внесення змін  

до рішення міської ради 

від 02.11.2018 №1229-29/VII зі змінами 

 

Ураховуючи продовження розробки державної Стратегії розвитку малого 

і середнього підприємництва в Україні та строки дії Програми розвитку малого 

та середнього підприємництва в Дніпропетровській області на 2021-2022 роки, 

з метою синхронізації заходів програм державного та обласного рівнів  

з місцевими заходами, спрямованими на створення сприятливих умов  

для розвитку підприємництва у м.Кам’янському, керуючись п.22 ч.1 ст.26, ч.1 

ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Унести до рішення міської ради від 02.11.2018 №1229-29/VII  

«Про затвердження Комплексної програми сприяння розвитку підприємництва  

у м.Кам’янському на 2019-2021 роки» (зі змінами, внесеними рішенням міської 

ради від 28.07.2021 №266-09/VIІI) наступні зміни та доповнення: 

1.1. Продовжити строк дії «Комплексної програми сприяння розвитку 

підприємництва у м.Кам’янському на 2019-2021 роки» на 2022 рік. 

1.2. У тексті рішення та додатка до нього слова «на 2019-2021 роки» 

замінити словами «на 2019-2022 роки». 

1.3. Викласти розділ 1 додатка «1. Паспорт Комплексної програми  

сприяння розвитку підприємництва у м.Кам’янському на 2019-2021 роки»  

в новій редакції – «1. Паспорт Комплексної програми сприяння розвитку 

підприємництва у м.Кам’янському на 2019-2022 роки» (додається). 

1.4. Викласти додаток до Програми «Заходи Комплексної програми 

сприяння розвитку підприємництва у м.Кам’янському на 2019-2021 роки»  

в новій редакції – «Заходи Комплексної програми сприяння розвитку 

підприємництва у м.Кам’янському на 2019-2022 роки» (додається).  

2.  Департаменту фінансів міської ради забезпечити фінансування заходів, 

передбачених Комплексною програмою сприяння розвитку підприємництва  

http://so.kam.gov.ua/ua/treezas_so/pg/51120447069454_d1/
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у м.Кам’янському на 2019-2022 роки в межах коштів, затверджених рішенням 

про міський бюджет на відповідний рік. 

3. Організацію виконання цього рішення покласти на департамент 

муніципальних послуг та регуляторної політики міської ради, координацію –  

на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради Саусь К.В., контроль – на постійну комісію міської ради  

з питань законності, правової, регуляторної та антикорупційної політики, 

розвитку підприємництва, депутатської діяльності та етики, та постійну 

комісію міської ради з питань соціально-економічного розвитку міста, 

бюджету, фінансів та інвестицій. 

 

 

Міський голова       Андрій БІЛОУСОВ 
 



 

 

Додаток  

до рішення міської ради 

від 02.11.2018 №  1229-29/VІI 

(у редакції рішення міської ради  

від                        №                     ) 

 

 

КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА  

сприяння розвитку підприємництва у м.Кам’янському на 2019 – 2022 роки 

 

1. Паспорт Комплексної програми  

сприяння розвитку підприємництва у м.Кам’янському  

на 2019 – 2022 роки  

Назва Програми Комплексна програма сприяння розвитку 

підприємництва у м.Кам’янському  

на 2019 – 2022 роки (далі – Програма) 

Мета Програми Забезпечення оптимальних умов для здійснення  

підприємницької діяльності, збалансування інтересів 

міської влади та бізнесу, збільшення кількості 

працюючих у малому підприємництві, підвищення 

його ролі в вирішенні стратегічних завдань 

економічного і соціального розвитку міста 

Розробник та координатор 

Програми 

Департамент муніципальних послуг та регуляторної 

політики Кам’янської міської ради 

Підстави для розробки Закони України «Про розвиток та державну підтримку 

малого і середнього підприємництва в Україні»,  

«Про Національну програму сприяння розвитку 

малого підприємництва в Україні»,  

«Про стимулювання розвитку регіонів»,  

«Про державні цільові програми», «Про державне 

прогнозування та розроблення програм економічного  

і соціального розвитку України», «Про засади 

державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності», «Про адміністративні 

послуги», «Про дозвільну систему у сфері 

господарської діяльності», «Про Перелік документів 

дозвільного характеру у сфері господарської 

діяльності», «Про інвестиційну діяльність»,  

«Про Загальнодержавну програму адаптації 

законодавства України до законодавства 

Європейського Союзу», Указ Президента України  

від 28 квітня 2007 року №363/2007 «Про деякі заходи 

щодо вдосконалення регулювання підприємницької 

діяльності», розпорядження Кабінету Міністрів 
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України від 24.05.2017 №504-р «Про схвалення 

Стратегії розвитку малого і середнього 

підприємництва в Україні на період до 2020 року», 

розпорядження Кабінету Міністрів України  

від 10.05.2018 №292-р «Деякі питання реалізації 

Стратегії розвитку малого і середнього 

підприємництва в Україні на період до 2020 року», 

наказ Державної служби України з питань 

регуляторної політики та розвитку підприємництва  

від 18.09.2012 №44 «Методичні рекомендації щодо 

формування і реалізації регіональних та місцевих 

програм розвитку малого і середнього 

підприємництва», рішення Дніпропетровської 

обласної ради від 07.08.2020 №624-24/VІІ  

«Про Стратегію регіонального розвитку 

Дніпропетровської області на період до 2027 року», 

рішення міської ради від 18.12.2020 №27-03/VIІІ 

«Про Стратегію розвитку міста Кам’янське на період 

до 2027 року». 

Основні учасники 

Програми 

Згідно заходів Програми (додається) 

Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації 

Програми 

 

Загальний обсяг 100,00 тис грн., у тому числі: 

2022 рік – 100,00 тис.грн. 

Джерела фінансування 

Програми 

Міський бюджет, інші джерела не заборонені 

законодавством 

Строки реалізації 

Програми 

2019 – 2022 роки 

… 

 

Секретар міської ради     Наталія КТІТАРОВА 



 

 

Додаток до Програми 

ЗАХОДИ 

Комплексної програми сприяння розвитку підприємництва у м.Кам’янському  

на 2019 – 2022 роки 

№ 

з/п 
Зміст заходу Виконавці  

Джерела 

фінансування 

Фінансу-

вання усього, 

тис. грн. 

Орієнтовні обсяги 

фінансування,  

тис. грн 

 

Строк  

виконання 

2019 

рік 

2020 

рік 

2021 

рік 

2022 

рік 

 1. Упорядкування нормативно-правового регулювання підприємницької діяльності 

1.1. Проведення моніторингу виконання 

структурними підрозділами міської 

ради вимог чинного законодавства 

України з питань державної 

регуляторної політики 

Департамент 

муніципальних послуг 

та регуляторної 

політики міської ради 

не потребує 

фінансування 

- - - - - постійно 

1.2. Забезпечення якісного наповнення  

та своєчасного оновлення інформації 

щодо  електронного переліку 

регуляторних актів Кам’янської 

міської ради 

Департамент 

муніципальних послуг 

та регуляторної 

політики міської ради 

Відділ інформаційних 

технологій міської 

ради 

не потребує 

фінансування 

- - - - - постійно 

1.3. Оприлюднення інформації щодо 

регуляторних актів на Єдиному 

державному веб-порталі відкритих 

даних  

Департамент 

муніципальних послуг 

та регуляторної 

політики міської ради 

Відділ інформаційних 

технологій міської 

ради 

не потребує 

фінансування 

- - - - - постійно 
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№ 

з/п 
Зміст заходу Виконавці  

Джерела 

фінансування 

Фінансу-

вання усього, 

тис. грн. 

Орієнтовні обсяги 

фінансування,  

тис. грн 

 

Строк  

виконання 

2019 

рік 

2020 

рік 

2021 

рік 

2022 

рік 

1.4. Проведення спеціалізованого навчання 

відповідальних спеціалістів 

виконавчих органів міської ради  

з практичних питань здійснення 

державної регуляторної політики  

у сфері господарської діяльності 

Департамент 

муніципальних послуг 

та регуляторної 

політики міської ради 

 

Міський 

бюджет,  

інші джерела 

10,00 - - - 10,00 2022 

1.5. Надання методичної допомоги 

розробникам регуляторних актів щодо 

проведення аналізу регуляторного 

впливу та тесту малого 

підприємництва під час підготовки 

проєктів рішень  

Департамент 

муніципальних послуг 

та регуляторної 

політики міської ради 

 

не потребує 

фінансування 

- - - - - постійно 

1.6. Проведення тематичних зустрічей, 

круглих столів, тренінгів, обговорень  

з громадськістю питань реалізації прав  

у здійсненні державної регуляторної 

політики 

Департамент 

муніципальних послуг 

та регуляторної 

політики міської ради 

Громадські 

об’єднання  

(за згодою) 

Міський 

бюджет,  

інші джерела 

- - - - - протягом дії 

Програми 

1.7. Забезпечення своєчасного внесення 

пропозицій для включення в план  

з  підготовки проєктів регуляторних 

актів, при необхідності розробки 

регуляторних актів 

Виконавчі органи  

та структурні 

підрозділи міської 

ради 

не потребує 

фінансування 

- - - - - постійно 
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№ 

з/п 
Зміст заходу Виконавці  

Джерела 

фінансування 

Фінансу-

вання усього, 

тис. грн. 

Орієнтовні обсяги 

фінансування,  

тис. грн 

 

Строк  

виконання 

2019 

рік 

2020 

рік 

2021 

рік 

2022 

рік 

1.8. Залучення суб’єктів малого 

підприємництва, громадських 

організацій підприємців до розробки 

проєктів регуляторних актів, які 

мають суттєвий вплив на здійснення 

підприємницької діяльності в місті 

Виконавчі органи  

та структурні 

підрозділи міської 

ради 

не потребує 

фінансування 

- - - - - постійно 

1.9. Висвітлення ходу громадських 

обговорень проектів регуляторних 

актів на міському телебаченні,  

у засобах масової інформації та мережі 

Інтернет 

Виконавчі органи  

та структурні 

підрозділи міської 

ради 

Міський 

бюджет,  

інші джерела  

- - - - - протягом дії 

Програми 

1.10. Проведення моніторингу проблемних 

питань розвитку малого  

підприємництва та реалізації 

регуляторної політики в місті, розгляд 

та обговорення його результатів  

на засіданнях координаційної ради  

з питань розвитку підприємництва 

Департамент 

муніципальних послуг 

та регуляторної 

політики міської ради 

 

не потребує 

фінансування 

- - - - - постійно 

1.11. Забезпечення ефективної роботи 
координаційної ради з питань 
розвитку підприємництва, в тому 
числі: 

- проведення систематичних засідань 
ради, у тому числі виїзних;  

- матеріально-технічне забезпечення 

роботи ради  

Департамент 

муніципальних послуг 

та регуляторної 

політики міської ради 

 

Міський бюджет 50,00 - - - 50,00 2022 
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№ 

з/п 
Зміст заходу Виконавці  

Джерела 

фінансування 

Фінансу-

вання усього, 

тис. грн. 

Орієнтовні обсяги 

фінансування,  

тис. грн 

 

Строк  

виконання 

2019 

рік 

2020 

рік 

2021 

рік 

2022 

рік 

1.12. Забезпечення розвитку ефективного 

державно-приватного діалогу шляхом 

співпраці з Радою бізнес-омбудсмена, 

Регіональним представництвом 

Уповноваженого з прав людини у 

Дніпропетровській області та 

регіональними та місцевими 

об’єднаннями малих і середніх 

підприємств.  

 

Департамент 

муніципальних послуг 

та регуляторної 

політики міської ради 

Громадські 

об’єднання  

(за згодою) 

не потребує 

фінансування 

- - - - - постійно 

1.13. Організація та проведення 

комплексного соціологічного 

опитування із вивчення бізнес-клімату 

в місті 

Департамент 

муніципальних послуг 

та регуляторної 

політики міської ради 

Дніпровський 

державний технічний 

університет  

(за згодою) 

Міський 

бюджет, 

інші джерела 

- - - - - протягом дії 

Програми 

1.14. Здійснення перегляду регуляторних 

актів у ключових сферах економіки, з 

метою спрощення підприємницької 

діяльності у відповідних сферах 

Департамент 

муніципальних послуг 

та регуляторної 

політики міської ради 

Громадські 

об’єднання  

(за згодою) 

не потребує 

фінансування 

- - - - - постійно 
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№ 

з/п 
Зміст заходу Виконавці  

Джерела 

фінансування 

Фінансу-

вання усього, 

тис. грн. 

Орієнтовні обсяги 

фінансування,  

тис. грн 

 

Строк  

виконання 

2019 

рік 

2020 

рік 

2021 

рік 

2022 

рік 

1.15. Залучення через засоби масової 

інформації суб’єктів підприємництва, 

громадських організацій підприємців 

до розроблення містобудівної 

документації шляхом урахування 

інвестиційних пропозицій 

Управління 

містобудування  

та архітектури міської 

ради 

не потребує 

фінансування 

- - - - - постійно 

2. Фінансова й інвестиційна підтримка малого та середнього підприємництва 

2.1. Надання центром зайнятості 

одноразової допомоги  

для започаткування власної справи 

безробітним, які бажають займатися 

підприємницькою діяльністю 

Кам’янський міський 

центр зайнятості  

(за згодою) 

Державний 

бюджет,  

інші джерела 

- - - - - протягом дії 

Програми 

2.2. Інформування суб’єктів 

господарювання з питань існуючих 

механізмів фінансово-кредитної 

підтримки бізнесу 

Департамент 

муніципальних послуг 

та регуляторної 

політики міської ради 

Комерційні банки та 

фонди (за згодою) 

не потребує 

фінансування 

- - - - - постійно 

2.3. Забезпечення підтримки 

підприємництва для окремих категорій 

населення (внутрішньо переміщені 

особи, звільнені  

у запас або відставку, молодь, старше 

покоління, особи з інвалідністю) 

Департамент 

муніципальних послуг 

та регуляторної 

політики міської ради 

 

Міський 

бюджет, 

інші джерела 

- - - - - протягом дії 

Програми 
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№ 

з/п 
Зміст заходу Виконавці  

Джерела 

фінансування 

Фінансу-

вання усього, 

тис. грн. 

Орієнтовні обсяги 

фінансування,  

тис. грн 

 

Строк  

виконання 

2019 

рік 

2020 

рік 

2021 

рік 

2022 

рік 

2.4. Надання підтримки суб’єктам малого  

та середнього підприємництва  

для участі в спеціалізованих 

виставково-ярмаркових заходах,  

в тому числі матеріально-технічне 

забезпечення організації виставково-

ярмаркових заходів 

Департамент 

муніципальних послуг 

та регуляторної 

політики міської ради 

 

Міський 

бюджет, 

інші джерела 

30,00 - - - 30,00 2022 

2.5. Проведення заходів з підтримки 

місцевих товаровиробників,  

в тому числі виставки-ярмарки «Купуй 

Своє!» з залученням суб’єктів 

підприємницької діяльності міста 

Департамент 

муніципальних послуг 

та регуляторної 

політики міської ради 

 

Міський 

бюджет, 

інші джерела 

- - - - - протягом дії 

Програми 

2.6. Забезпечення рівних прав участі 

суб’єктів підприємницької діяльності 

у здійсненні державних закупівель 

Виконавчі органи 

міської ради, 

підприємства 

комунальної форми 

власності 

не потребує 

фінансування 

- - - - - постійно 

2.7. Розвиток сфери містобудування, 

формування системи даних  

з використанням геоінформаційних 

ресурсів про територію міста  

із застосуванням сучасних 

геоінформаційних технологій, що 

надасть можливість визначення 

інвестиційно привабливих територій  

Управління 

містобудування  

та архітектури міської 

ради 

Міський 

бюджет, 

інші джерела 

- - - - - протягом дії 

Програми 
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№ 

з/п 
Зміст заходу Виконавці  

Джерела 

фінансування 

Фінансу-

вання усього, 

тис. грн. 

Орієнтовні обсяги 

фінансування,  

тис. грн 

 

Строк  

виконання 

2019 

рік 

2020 

рік 

2021 

рік 

2022 

рік 

2.8. Створення растрового плану М 1:500 

окремих територій міста (приведення 

до цифрових форматів матеріалів 

існуючої топографо-геодезичної 

зйомки М 1:500) 

Виготовлення векторної цифрової  

топо-геодезичної основи М 1:500 

окремих територій 

Лазерне 3D сканування та створення  

3D моделі окремих територій міста 

що надасть можливість здешевлення 

та скорочення термінів оформлення 

документації на будівництво 

 

Управління 

містобудування  

та архітектури міської 

ради 

Міський 

бюджет, 

інші джерела 

- - - - - протягом дії 

Програми 

3. Інформаційно-ресурсне забезпечення 

3.1. Проведення форумів, круглих столів, 

семінарів, тренінгів, майстер-класів, 

конкурсів для суб’єктів 

господарювання з актуальних питань 

ведення підприємницької діяльності, 

підтримки національного 

товаровиробника, розвитку 

пріоритетних галузей економіки,  

Департамент 

муніципальних послуг 

та регуляторної 

політики міської ради 

Виконавчі органи 

міської ради 

Дніпровський 

державний технічний 

Міський 

бюджет, 

інші джерела 

- - - - - протягом дії 

Програми 
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№ 

з/п 
Зміст заходу Виконавці  

Джерела 

фінансування 

Фінансу-

вання усього, 

тис. грн. 

Орієнтовні обсяги 

фінансування,  

тис. грн 

 

Строк  

виконання 

2019 

рік 

2020 

рік 

2021 

рік 

2022 

рік 

у тому числі з використанням 

сучасних інформаційних технологій, 

програм та умов кредитування бізнесу 

університет  

(за згодою) 

Комерційні банки  

(за згодою) 

Громадські 

об’єднання  

(за згодою) 

Консалтингові 

організації (за згодою) 

3.2. Підвищення поінформованості 

суб’єктів малого і середнього 

підприємництва про участь  

у публічних закупівлях  

як постачальників, зокрема шляхом 

проведення навчання, тренінгів, 

спрямованих на розвиток необхідних 

компетенцій та навичок 

Департамент 

економічного 

розвитку міської ради 

Департамент 

муніципальних послуг 

та регуляторної 

політики міської ради 

 

Міський 

бюджет, 

інші джерела 

- - - - - протягом дії 

Програми 

3.3. Проведення заходів інформаційного 

характеру щодо сприяння 

впровадженню суб’єктами малого  

і середнього підприємництва моделей 

сталого споживання та виробництва, 

«зелених практик», включаючи 

впровадження систем екологічного 

менеджменту, екологічної 

Департамент екології  

та природних ресурсів  

міської ради 

Департамент 

економічного 

розвитку міської ради 

Департамент 

муніципальних послуг 

Міський 

бюджет, 

інші джерела 

- - - - - протягом дії 

Програми 
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№ 

з/п 
Зміст заходу Виконавці  

Джерела 

фінансування 

Фінансу-

вання усього, 

тис. грн. 

Орієнтовні обсяги 

фінансування,  

тис. грн 

 

Строк  

виконання 

2019 

рік 

2020 

рік 

2021 

рік 

2022 

рік 

сертифікації та екологічного 

маркування згідно з вимогами 

міжнародних стандартів серії ISO 

та регуляторної 

політики міської ради 

 

3.4. Здійснення постійного моніторингу  

веб-ресурсів міжнародних  

та вітчизняних донорських 

організацій, що фінансують проєкти  

у сфері підприємництва. Формування 

актуального електронного переліку 

даних щодо грантодавців. 

Забезпечення організаційно-

методичного супроводу з питань 

отримання та реалізації фінансової  

і технічної допомоги на розвиток 

підприємництва     

Департамент 

муніципальних послуг 

та регуляторної 

політики міської ради 

Громадські 

об’єднання  

(за згодою) 

не потребує 

фінансування 

- - - - - постійно 

3.5. Надання інформаційно-

консультаційної підтримки суб’єктам 

малого підприємництва  

Територіальні 

підрозділи органів 

державної виконавчої 

влади 

не потребує 

фінансування 

- - - - - постійно 

3.6. Проведення професійно-

інформаційних та консультаційних 

семінарів  

Кам’янський міський 

центр зайнятості  

(за згодою) 

Державний 

бюджет,  

інші джерела 

- - - - - протягом дії 

Програми 

3.8. Проведення підготовки та 

перепідготовки кваліфікованих 

робітників для роботи в малому 

Кам’янський міський 

центр зайнятості  

(за згодою) 

Державний 

бюджет,  

інші джерела  

- - - - - протягом дії 

Програми 
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№ 

з/п 
Зміст заходу Виконавці  

Джерела 

фінансування 

Фінансу-

вання усього, 

тис. грн. 

Орієнтовні обсяги 

фінансування,  

тис. грн 

 

Строк  

виконання 

2019 

рік 

2020 

рік 

2021 

рік 

2022 

рік 

бізнесі відповідно до переліку 

професій (спеціальностей),  

які користуються попитом на ринку 

праці та сприяють самозайнятості та 

розвитку підприємницької діяльності 

Кам’янський центр 

підготовки та 

перепідготовки 

робітничих кадрів (за 

згодою) 

3.9. Проведення семінарів та 

інформаційних зустрічей з платниками 

податків щодо застосування норм  

та змін податкового законодавства 

Кам’янська  

ДПІ ГУ ДПС  

у Дніпропетровській 

області 

не потребує 

фінансування 

- - - - - постійно 

3.10. Інформування суб’єктів 

господарювання щодо актуальних 

питань податкового законодавства, в 

т.ч. через місцеві ЗМІ  

та мережу Інтернет.  

 

Кам’янська  

ДПІ ГУ ДПС  

у Дніпропетровській 

області 

не потребує 

фінансування 

- - - - - постійно 

3.11. Залучення суб’єктів малого 

підприємництва до участі у конкурсах  

та фестивалях професійної 

майстерності: швейного, 

перукарського та кулінарного 

мистецтва. 

Департамент 

муніципальних послуг 

та регуляторної 

політики міської ради 

Кам’янський центр 

підготовки та 

перепідготовки 

робітничих кадрів  

(за згодою) 

Громадські 

не потребує 

фінансування 

- - - - - постійно 
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№ 

з/п 
Зміст заходу Виконавці  

Джерела 

фінансування 

Фінансу-

вання усього, 

тис. грн. 

Орієнтовні обсяги 

фінансування,  

тис. грн 

 

Строк  

виконання 

2019 

рік 

2020 

рік 

2021 

рік 

2022 

рік 

об’єднання  

(за згодою) 

3.12. Підготовка урочистих заходів з нагоди 

святкування Дня підприємця  

та відзначення провідних підприємців 

міста 

Департамент 

муніципальних послуг 

та регуляторної 

політики міської ради 

Міський 

бюджет, 

інші джерела 

10,00 - - - 10,00 2022 

3.13. Інформування через офіційний сайт 

міської ради щодо планувальних 

рішень затвердженої містобудівної 

документації з метою підйому 

інвестиційного клімату 

Управління 

містобудування та 

архітектури міської 

ради 

не потребує 

фінансування 

- - - - - постійно 

3.14. Співпраця зі Службою містобудівного 

кадастру управління містобудування  

та архітектури міської ради щодо 

отримання інформації із затвердженої 

містобудівної документації для 

прогнозування інвестиційної 

діяльності та подальшого розвитку 

бізнесу 

Управління 

містобудування та 

архітектури міської 

ради 

не потребує 

фінансування 

- - - - - постійно 

3.15. Сприяння взаємодії між науковими 

установами, науково-дослідними 

інститутами та суб’єктами малого  

та середнього підприємництва 

Департамент 

муніципальних послуг 

та регуляторної 

політики міської ради 

Дніпровський 

не потребує 

фінансування 

- - - - - постійно 
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№ 

з/п 
Зміст заходу Виконавці  

Джерела 

фінансування 

Фінансу-

вання усього, 

тис. грн. 

Орієнтовні обсяги 

фінансування,  

тис. грн 

 

Строк  

виконання 

2019 

рік 

2020 

рік 

2021 

рік 

2022 

рік 

державний технічний 

університет  

(за згодою) 

Координаційна рада 

з питань розвитку 

підприємництва 

Громадські 

об’єднання  

(за згодою) 

3.16. Підтримка діяльності бізнес-асоціацій, 

спілок та організацій підприємців. 

Сприяння створенню нових 

організаційно-правових форм 

об’єднань підприємців 

Департамент 

муніципальних послуг 

та регуляторної 

політики міської ради 

Громадські 

об’єднання  

(за згодою) 

 

не потребує 

фінансування 

- - - - - постійно 

 РАЗОМ   100,00 - - - 100,00 2022 

 

 

Директор департаменту  

муніципальних послуг та регуляторної 

політики міської ради             Марина ГУРСЬКА 


