
 
УКРАЇНА 

ЗАСТАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

XX СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

№ 416/20-2019 

від 01 серпня 2019 року                                                                         м. Заставна 

 

 

Про затвердження проектів, які можуть 

реалізуватися за рахунок коштів субвенції 

з державного бюджету місцевим бюджетам  

на формування інфраструктури 

об’єднаних територіальних громад у 2019 році 

 

 

Відповідно до 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», 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.04.2019 року № 280-р «Про 

затвердження розподілу обсягу субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад у 

2019 році», рішення виконавчого комітету міської ради від 05.06.2019 року     

№ 64 « Про затвердження переліку проектів і проектних заявок на проекти, що 

можуть реалізовуватися за рахунок коштів субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних 

громад у 2019 році», витягу з протоколу від 21.06.2019 року № 5 засідання 

Комісії Департаменту впровадження пріоритетних проектів регіонального 

розвитку Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України (Мінрегіон) 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, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

міська рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити проекти, які можуть реалізуватися за рахунок коштів 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування 



інфраструктури об’єднаних територіальних громад у 2019 році, а саме: 

1.1.  Придбання шкільного автобуса для перевезення учнів з філій до 

опорної школи на суму 1 850 000,00 грн. (в тому числі 303000,00 грн. за 

рахунок субвенції). 

1.2.  Капітальний ремонт приміщення Вербовецького центру дозвілля в            

с. Вербівці Заставнівського району Чернівецької області на суму 114 300,00 

грн. (в тому числі 64 300,00 грн. за рахунок субвенції). 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, цін, 

інвестицій, підприємництва та регуляторної політики і постійну комісію міської 

ради з питань архітектури, будівництва, житлово-комунального господарства, 

приватизації, комунальної власності, транспорту, енергетики та зв’язку. 

              

 

 
                   
 

 

 
 


