
                        
ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

        від 16   листопада   2018 року №   12         ХХV позачергова сесія селищної ради

    смт. Воскресенське                          восьмого скликання

Про  затвердження  уточненого
переліку  проектів,  які  можуть
реалізовуватися  за  рахунок  коштів
субвенції  з  державного  бюджету
місцевим  бюджетам  на  формування
інфраструктури

      Відповідно до  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  об'єднаних  територіальних  громад»,  витягу  з
протоколу 38 засідання Комісії з розгляду поданих виконавчими комітетами
міських,  селищних,  сільських  рад  об’єднаних  територіальних  громад
переліків  проектів  із  проектними  заявками  на  проекти,  які  можуть
реалізовуватися за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад,
Плану  соціально  економічного  розвитку  Воскресенської  селищної  ради
Вітовського району Миколаївської області на 2017-2020 роки, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити  уточнений  перелік  проектів  соціально-економічного
розвитку,  які  можуть  реалізовуватися  за  рахунок  коштів  субвенції  з
державного  бюджету  місцевим  бюджетам  на  формування
інфраструктури  об’єднаних  територіальних  громад  у  2018  році  в
Воскресенській  селищній  раді  Вітовського  району  Миколаївської
області (додаток 1), а саме:

згідно з розподілом субвенції,  по бюджету Воскресенської селищної
ради 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» – 157,926
тис. грн.;

5) «Реконструкція вуличного освітлення вул. Суворова (від ТП-340) в
с. Калинівка Вітовського району Миколаївської області» - 276,421
тис. грн.;

6) «Реконструкція  вуличного  освітлення  вул.  Рудницького  Ф-2  (від
ТП-808)  в  с.  Пересадівка  Жовтневого  району  Миколаївської
області» - 280,855 тис. грн.;

7) «Реконструкція  вуличного  освітлення  вул.  Рудницького  Ф-1  (від
ТП-808)  в  с.  Пересадівка  Жовтневого  району  Миколаївської
області» - 219,658 тис. грн.;

8) «Реконструкція вуличного освітлення вул. Шевченко (від ТП-315) в
с. Пересадівка Жовтневого району Миколаївської області» - 332,124
тис. грн.;

9) «Реконструкція вуличного освітлення вул. Жовтнева (від ТП-160) в
с. Пересадівка Жовтневого району Миколаївської області» - 266,240
тис. грн.;

10) «Підвищення  якості  надання  освітнього  процесу,  посилення
культурно-просвітницької  роботи,  зокрема  придбання
спеціалізованого обладнання для Пересадівської ЗОШ I-III ступенів
Вітовського району Миколаївської області» - 61,559 тис. грн.;

11) «Реконструкція вуличного освітлення вул. Шаповаленка (від ТП-
452)  в  с.  Калинівка  Вітовського  району Миколаївської  області»  -
200,192 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.ШАПОВАЛОВ


