
УКРАЇНА
ЧОРНОМОРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ОЧАКІВСЬКОГО  РАЙОНУ
МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 
  РІШЕННЯ

від  24  жовтня   2017 року     №   2                      13 сесія 1 скликання
с. Чорноморка
Про  внесення доповнення  до  переліку проектів
Чорноморської сільської ради Миколаївської області,  
які планується виконати за рахунок  надання субвенції
з державного бюджету місцевим  бюджетам на форму-
вання інфраструктури об’єднаних територіальних
громад у 2017 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 2017 році в зв’язку з
отриманням  експертного звіту  щодо розгляду  проектної   документації    за  робочим
проектом  «Капітальний  ремонт  Рівненської  ЗОШ  (утеплення)  приміщення  Рівненської
ЗОШ  І-ІІІ ступенів) с. Рівне  Очаківський р-н,  Миколаївська область» та затвердження
його з  техніко-економічними показниками,  а також з  в зв’язку з  наявністю залишків ко-
штів  державної субвенції, які можна використати, отримання  витягу з протоколу № 14 від
10.10.2017 року Комісії, утвореної при Мінрегіоні, з розгляду поданих виконавчими комі-
тетами міських,  селищних,  сільських рад об’єднаних  територіальних громад переліків
проектів із проектними заявками на проекти, які можуть реалізуватися за рахунок коштів
субвенції  з  державного  бюджету  місцевим  бюджетам  н  формування  інфраструктури
об’єднаних територіальних громад,  сільська рада
ВИРІШИЛА: 

1.    Пункт  1 рішення №  1 від 19 вересня 2017 року викласти в слідкуючій редакції:
-  1. Затвердити перелік проектів на розвиток інфраструктури Чорноморської об’єднаної

територіальної громади Миколаївської області на 2017 рік, які можуть реалізуватися за
рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування
інфраструктури  об’єднаних територіальних громад.  А саме:

- «Капітальний ремонт дорожнього покриття  по  вул. Костенко від буд. № 21  до
буд. № 59 в с. Чорноморка  Очаківського району Миколаївської області» на суму
1451,469 тис.грн., в тому числі: із загального фонду – 540,0 тис. грн., спеціального
фонду – 911,469 тис. грн..;

- «Капітальний  ремонт  Рівненської  ЗОШ  (утеплення  приміщення  Рівненської
ЗОШ І-ІІІ ступенів) с. Рівне  Очаківського району Миколаївської області»    на
суму 1444,596 тис.грн. в тому числі: із загального фонду – 432,5 тис. грн., спеціально-
го фонду – 1012,096 тис. грн.



-  «Приведення   умов  навчання  в  Чорноморській  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів    с.
Чорноморка  Очаківського району,  Миколаївської області до сучасних, шляхом
закупівлі  інтерактивного  мультимедійного комплексу»   на суму 53,3 тис. грн.,  в
тому числі  спеціального фонду -  21,335 тис.грн.,  спів фінансування за рахунок  ко-
штів місцевого бюджету -  31,965 тис. грн..

1.  Рішення опублікувати  на сторінці  Чорноморської ОТГ на офіційному сайті  «Оча-
ківщина»  та  в ЗМІ.

2. 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


