
                 

                        
ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                           Проект  Р І Ш Е Н Н Я 

        від                   2018 року №               ХХ позачергова  сесія селищної ради

        смт. Воскресенське                    восьмого скликання

«Про  затвердження  переліку
проектів,  що будуть  реалізовуватись
за  рахунок  субвенції  з  державного
бюджету  місцевому  бюджету
Воскресенської  селищної  ради  на
формування інфраструктури»

      Відповідно  до  пункту  22   статті  26  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування  в  Україні»,  Постанови  Кабінету  Міністрів  від  16.03.2016
року  №  200  «Деякі  питання  надання  субвенції  з  державного  бюджету
місцевим бюджетам на формування інфраструктури територіальних громад»,
Плану  соціально  економічного  розвитку  Воскресенської  селищної  ради
Вітовського  району  Миколаївської  області  на  2017-2020  роки,  погоджень
проектних  заявок  Миколаївською  обласною  державною  адміністрацією,
погоджень  переліку  проектів  та  проектних  заявок  Міністерством
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
України, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити  перелік  проектів,  що  будуть  реалізовуватись  за  рахунок
субвенції  з  державного  бюджету  місцевому  бюджету  Воскресенської
селищної ради на формування інфраструктури, а саме:

Згідно  з  розподілом  Субвенції,  бюджету  Воскресенської  ОТГ
передбачено 2831,300 тис. гривень 

1) «Розробка Генерального плану та плану зонування території              с.
Пересадівка Вітовського району Миколаївської області» - 346,467 тис.
грн.;

2) «Розробка  Генерального  плану  та  плану  зонування  території с.
Калинівка Вітовського району Миколаївської області» – 389,876 тис.
грн.;



3) «Капітальний ремонт автодороги по вул. Привокзальна від          буд. №
16  до  буд.  №  40  в  с.  Горохівка  Вітовського  району  Миколаївської
області» – 299,982 тис. грн.;

4) «Реконструкція  вуличного  освітлення  вул.  Суворова  (від  ТП-452)
в с.  Калинівка Вітовського району Миколаївської  області»  – 181,102
тис. грн.;

5) «Реконструкція  вуличного  освітлення  вул.  Суворова  (від  ТП-340)
в  с.  Калинівка Вітовського  району Миколаївської  області»  -  314,282
тис. грн.;

6) Реконструкція  вуличного  освітлення  вул.  Рудницького  Ф-1  (від
ТП-808)  в  с.  Пересадівка  Жовтневого  району  Миколаївської
області» - 318,379 тис. грн.;

7) «Реконструкція  вуличного  освітлення  вул.  Рудницького  Ф-2  (від
ТП-808)  в  с.  Пересадівка  Жовтневого  Миколаївської  області»  -
249,433 тис. грн.;

8) «Реконструкція вуличного освітлення вул. Шевченко (від ТП-315)
в  с.  Пересадівка  Жовтневого  району  Миколаївської  області»  -
372,907 тис. грн.;

9) «Реконструкція  вуличного  освітлення  вул.  Жовтнева  (від  ТП-160)
в  с.  Пересадівка  Жовтневого  району  Миколаївської  області»  -
297,313 тис. грн.;

10) «Придбання  спеціалізованого  обладнання  (2  інтерактивних
(мультимедійних)  комплекса:  інтерактивна  дошка,  проектор,
кронштейн  для  проектора,  кабель  передачі  відеосигналу)  для
Пересадівської  ЗОШ  I-III ступенів  Вітовського  району
Миколаївської області» - 61,599 тис. грн..

2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
з  житлово-комунального  господарства  та  комунальної  власності,
питань містобудування , будівництва, земельних відносин та охорони
природи.

Селищний голова                                                                          О.М. Шаповалов


