
Копія 
УКРАЇНА

ЧОРНОМОРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ОЧАКІВСЬКОГО  РАЙОНУ

МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ
 

 РІШЕННЯ

від  10  вересня  2019 року       №   3                          50  сесія 1 скликання
с. Чорноморка
Про затвердження  відкоригованого переліку 
проектів Чорноморської сільської ради Мико-
лаївської області,  які планується виконати за 
рахунок   надання   субвенції   з   державного  
бюджету місцевим бюджетам на формування  
інфраструктури  об’єднаних  територіальних
громад у 2019 році 

Відповідно до статті 26, пункту 9 частини 1 статті 42 і статті 61 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши інформацію сільського голови  Дми-
тренко А.А.  щодо необхідності  внести доповнення до переліку проектів, які планується
виконати за рахунок  надання  субвенції з державного бюджету місцевим  бюджетам 
на формування  інфраструктури об’єднаних територіальних громад у 2019 році   в зв’язку
з  наявністю залишків коштів  державної субвенції, які можна використати,  сільська рада
ВИРІШИЛА: 

1.  Додати  до   переліку  проектів  на  розвиток  інфраструктури  Чорноморської
об’єднаної територіальної громади Миколаївської області на 2019 рік,  які можуть
реалізуватися  за  рахунок  коштів  субвенції  з  державного  бюджету місцевим  бю-
джетам на формування інфраструктури  об’єднаних територіальних громад  новий
проект:

«Придбання обладнання для техніки спеціального призначення (деревоподрібню-
юча навісна машина - 1 шт., грунтофреза – 1 шт.) для комунального підприємства
Чорноморської сільської ради «Бейкуш»»   на суму 199,700 тис. грн.,  в тому числі
за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формуван-
ня інфраструктури  об’єднаних територіальних громад  (спеціальний фонд) -  199,700
тис.грн..

1. Затвердити  відкоригований  перелік   проектів  на  розвиток  інфраструктури
Чорноморської об’єднаної територіальної громади Миколаївської області на 2019
рік,  які можуть реалізуватися за рахунок коштів субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на  формування  інфраструктури  об’єднаних  територіальних
громад:

          -  Капітальний ремонт частини фасадів Благодатненського НВК по вул Мо-
лодіжна, 1  у  с. Благодатне Очаківського району Миколаївської області»  вартістю
-  1 477,00 тис. грн;

    - Закупівля транспортних засобів спеціального призначення (універсальний
просапний трактор – 1шт., вакуумна машина – 1 шт.)  для  комунального під-
приємства  «Бейкуш»   Чорноморської  сільської ради  об’єднаної територі-
альної громади вартістю -  1 315,00 тис .грн;



- «Придбання  обладнання  для  техніки  спеціального  призначення  (деревопо-
дрібнююча навісна машина - 1 шт.,  грунтофреза – 1 шт.) для комунального
господарства  Чорноморської сільської ради «Бейкуш»»   на суму 199,700 тис.
грн.,  в тому числі   за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам  на  формування  інфраструктури   об’єднаних  територіальних  громад
(спеціальний фонд) -  199,700 тис.грн.

2. Рішення опублікувати  на сторінці  Чорноморської ОТГ на офіційному сайті   та  в
ЗМІ.

3. Контроль за виконанням даного рішення покладається на постійну комісію сільсь-
кої ради з питань депутатської діяльності та етики, законності, захисту прав грома-
дян та комунальної власності.

Сільський голова                                                                                          А.А. Дмитренко
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