
 
ЗАСТАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 64 

від 05 червня 2019 року 

м. Заставна   

 

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 

 

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 200 від 

16.03.2016 року «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних 

громад», розпорядження Кабінету Міністрів України №280-р від 24.04.2019 

року «Про затвердження розподілу обсягу субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних 

громад у 2019 році», керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», виконавчий комітет міської ради 

В И Р І Ш И В: 

1. Затвердити перелік проектів, що можуть реалізовуватися за рахунок 

коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування 

інфраструктури об’єднаних територіальних громад у 2019 році (Додаток 1). 

2. Затвердити проектні заявки на проекти, що можуть реалізовуватися за 

рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад у 2019 році, а 

саме: 

2.1.  Придбання шкільного автобуса для перевезення учнів з філій до 

опорної школи; 

2.2. Капітальний ремонт приміщення Вербовецького центру дозвілля в 

с.Вербівці Заставнівського району Чернівецької області. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря ради 

Леваніна Р.В. 

 

 



субвенції

коштів 

місцевого 

бюджету 

інших 

джерел 

фінансува

нняня

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15

1

Капітальний ремонт 

приміщення 

Вербовецького центру 

дозвілля в с.Вербівці 

Заставнівського району 

Чернівецької області

2019 114,3 114,3 64,3 50,0 - комунальна

Розділ Культура.  10.1. 

капітальний ремонт 

приміщення 

Вербовецького центру 

дозвілля

2

Придбання шкільного 

автобуса для 

перевезення учнів з 

філій до опорної школи

2019 1850,0 1850,0 303,0 - 1547,0 комунальна

Розділ Освіта.                     

6.1. Придбання 

шкільного автобуса для 

перевезення учнів з 

філій до опорної школи.

Міський голова   _______________________

Найменування проекту 

Період 

реалізації (рік 

початку і 

закінчення)

Результативність 

реалізації проекту 

(для проектів 

будівництва, 

потужність 

відповідних 

одиниць)

Усього

Додаток №1

до рішення виконавчого комітету

№ 64 від 05.06.2019 року

Примітка

Перелік проектів, що можуть реалізовуватися за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад у 2019 році в 

Заставнівській об'єднаній територіальній громаді

Залишок 

на 

01.01.19

Усього

в тому числі за рахунок:

Обсяг фінансування у 2019 році, тис.гривень.
Кошторисна вартість 

об'єкта, тис.гривень

№ 

п/п

Радиш В.Й.

Форма власності

Заповняється для проектів 

будівництва

найменуван

ня 

експертної 

організації, 

дата, № 

експертизи

нормативний 

акт щодо 

затвердження 

проекту 

будівництва 

(ким і коли 

затверджено, 

№ акта)

Номер і назва завдання з 

плану соціально-

економічного розвитку 

об'єднаної 

територіальної громади, 

якому відповідає проект


