
 
 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  
ГО ЛО В И   О Б ЛА С Н О Ї  Д Е Р ЖА В Н О Ї  А Д М І Н І С Т Р А Ц І Ї  

 

28.12.2018   м. Дніпро   № Р-810/0/3-18 

 

⌐                         ¬      

 

Про внесення змін до  

розпорядження голови  

облдержадміністрації  

від 03 квітня 2018 року  

№ Р-183/0/3-18  

 

 

 

 

Керуючись Законом України “Про місцеві державні адміністрації”, 

відповідно до Бюджетного кодексу України, Земельного кодексу України, 

рішень Дніпропетровської обласної ради: від 21 жовтня 2015 року № 680-34/VI 

“Про Дніпропетровську обласну комплексну програму (стратегію) екологічної 

безпеки та запобігання змінам клімату на 2016 – 2025 роки” (зі змінами), 

від 01 грудня 2017 року № 268-11/VII “Про обласний бюджет на 2018 рік”  

(зі змінами), враховуючи розпорядження Кабінету Міністрів України                            

від 19 січня 2011 року № 148-р “Питання зміцнення фінансово-бюджетної 

дисципліни” (зі змінами): 

 

1. Внести зміни до розпорядження голови облдержадміністрації  

від 03 квітня 2018 року № Р-183/0/3-18 “Про розподіл коштів, які надходять у 

порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського 

виробництва, та коштів державного бюджету, які спрямовуються на виконання 

заходів з реконструкції, модернізації, будівництва та капітального ремонту 

мереж зрошувальних систем, у 2018 році” (зі змінами), виклавши додаток 

(перелік об’єктів, на яких будуть виконуватися роботи з реконструкції, 

модернізації, будівництва та капітального ремонту мереж зрошувальних систем 

у 2018 році) у новій редакції (додається). 

 

 



2. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти 

на головного розпорядника коштів – департамент екології та природних 

ресурсів облдержадміністрації, контроль – на заступника голови 

облдержадміністрації Пруцакова В.В. 
 

 

Голова облдержадміністрації   _____________________     В.М.РЕЗНІЧЕНКО 

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО 

 

Начальник Східного  

офісу Держаудитслужби  

 

                         О.В.ВАСИЛЬЄВ 
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Додаток  

до розпорядження голови 

облдержадміністрації 

від 03.04.2018 № Р-183/0/3-18 

(у редакції розпорядження  

голови облдержадміністрації 

28.12.2018 № Р-810/0/3-18) 

 

 

 

ПЕРЕЛІК 

об’єктів, на яких будуть виконуватися роботи з реконструкції, 

модернізації, будівництва та капітального ремонту  

мереж зрошувальних систем у 2018 році 

 

Назва об’єкта Обсяг коштів, 
грн 

Реконструкція і модернізація мереж зрошувальних  

систем на землях, які знаходяться на території  

Чумаківської сільської ради Дніпропетровського району  

(у тому числі проектування), 

у тому числі  

за рахунок залишку субвенції з державного бюджету  

за рахунок субвенції з державного бюджету 

 

 

20 657 208,000 

 

 

8 717 677,000 

11 378 000,000 

Реконструкція зрошувальної мережі на території  

Військової сільської ради Солонянського району  

(у тому числі проектування) 

13 261 283,000 

Реконструкція зрошувальної системи  

на землях Раївської ОТГ Синельниківського району 

Дніпропетровської області  

(у тому числі проектування) 

16 850 000,000 

УСЬОГО: 50 768 491,000 

 

 

Директор департаменту 

екології та природних ресурсів 

облдержадміністрації         Р.О.СТРІЛЕЦЬ 

 


