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Проект  РІШЕННЯ

від  19 вересня   2017 року     №  1                         11 сесія 1 скликання
с. Чорноморка
Про затвердження  переліку проектів Чорноморської 
сільської ради Миколаївської області, які планується 
виконати за рахунок надання субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на формування інфрастру
ктури 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»,  згідно пункту 1 статті 10 Закону України «Про
добровільне об’єднання територіальних громад»,  постанови Кабінету Міністрів України
від 16.03.  2016 року № 200 «Деякі  питання  надання субвенції  з  державного бюджету
місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад»,
розглянувши витяг з протоколу № 9 засідання Комісії  з розгляду поданих виконавчими
комітетами 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  на  формування  інфраструктури
об’єднаних територіальних громад від  05.09.2017 року,  яка  погодила  перелік  проектів
Чорноморської ОТГ Миколаївської області,  сільська рада
ВИРІШИЛА:

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)  на суму 1454,056 тис.грн. в тому числі: із загального фонду – 432,5 тис. грн.,
спеціального фонду – 1021,556 тис. грн..  
2. Затвердити нерозподілений залишок по субвенції з державного бюджету місцевим

бюджетам на  формування інфраструктури  об’єднаних територіальних громад в
сумі  11,875 тис.грн. ( спеціальний фонд).

3.  Рішення  опублікувати   на  сторінці   Чорноморської  ОТГ  на  офіційному  сайті
«Очаківщина»  та  в ЗМІ.

4. Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покладається  на  постійну  комісію
сільської ради з питань депутатської діяльності та етики, законності, захисту прав
громадян та комунальної власності.

Сільський голова                                                                                          А.А. Дмитренко
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