
ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

  РІШЕННЯ   №46
від 27 вересня 2019 року
смт. Воскресенське

Про затвердження переліку об’єктів що будуть
реалізовані за кошти субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо
соціально-економічного розвитку окремих територій, 

        визначених розпорядженням КМУ № 500-р від 10.07.2019 року.

Керуючись  абзацом  1  пункту  6  постанови  КМУ «Про  затвердження
Порядку  надання субвенції  з  державного  бюджету місцевим бюджетам на
здійснення  заходів  щодо  соціально-економічного  розвитку  окремих
територій» №106 від 06.02.2012року, розпорядженням КМУ «Деякі питання
розподілу у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам
на  здійснення  заходів  щодо  соціально-економічного  розвитку  окремих
територій» № 500-р від 10.07.2019 року, виконавчий комітет Воскресенської
селищної ради

В И Р І Ш И В :
1.Затвердити  перелік  об’єктів  та  заходів,  що будуть  реалізовані  за  кошти
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів
щодо  соціально-економічного  розвитку  окремих  територій,  визначених
розпорядженням КМУ№ 500-р від 10.07.2019 року. А саме:

- Придбання  комплекту  акустичної  апаратури  для  Воскресенської
загальноосвітньої  школи  I  –  III  ступенів  Воскресенської  селищної
ради,  вул.  Горького,  66  смт  Воскресенське  Вітовського  району
Миколаївської області;

- Придбання комплекту акустичної апаратури для Калинівської дитячої
музичної  школи,  вул.  Свободи,96,  с.Калинівка  Вітовського  району
Миколаївської області;

- Придбання  кольорового  принтеру  для  Воскресенської
загальноосвітньої  школи  I  –  III  ступенів,  вул.  Горького,  66  смт
Воскресенське Вітовського району Миколаївської області;

- Придбання  багатофункціонального  копіювального  пристрою  для
Пересадівської  загальноосвітньої  школи  I  –  III  ступенів,



вул.Шевченка, 160, с.Пересадівка Вітовського району Миколаївської
області;

- Придбання  комплекту  меблів  для  методичного  кабінету
Пересадівської  загальноосвітньої  школи  I  –  III  ступенів,
вул.Шевченка, 160, с.Пересадівка Вітовського району Миколаївської
області;

- Придбання комплекту меблів для Воскресенської   загальноосвітньої
школи  I  –  III  ступенів,  вул.  Горького,  66  смт  Воскресенське
Вітовського району Миколаївської області;

- Придбання  старт-ТВ 50  дюймів  для  Калинівської  загальноосвітньої
школи  I  –  III  ступенів,  вул.Соборна,15  с.  Калинівка  Вітовського
району Миколаївської області;

2.Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на  Воскресенського
селищного голову ШАПОВАЛОВА О.М. 

Селищний голова                                                 О. ШАПОВАЛОВ


