
ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
     МИКОЛАЇВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

Від 11.05.2021 р. №                                                       VІІ  сесія селищної ради
смт Воскресенське                                                             восьмого скликання

Про участь у щорічному обласному 
конкурсі проєктів та програм розвитку 
місцевого самоврядування

Керуючись  Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
відповідно до рішення № 35 від 16.03.2021 року Миколаївської обласної ради
«Про  внесення  змін  до  положення  про  порядок  проведення  щорічного
обласного конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування»,
рішення № 1  від  30.03.2021  наглядової  ради  щорічного  обласного  конкурсу
проектів  та  програм  розвитку  місцевого  самоврядування  «Про  оголошення
конкурсу  щорічного  обласного  конкурсу  проектів  та  програм  розвитку
місцевого  самоврядування»  у  2021  році  враховуючи  інтереси  територіальної
громади та необхідність реалізації завдань соціально-економічного у 2021 році,,
селищна рада 

В И Р І Ш И Л А:

1. Прийняти  участь  у  щорічному  обласному  конкурсі  проєктів  та  програм
розвитку місцевого самоврядування на 2021 рік.

2. Схвалити  проєкт «Сильна  нація  –  міцна  держава» Створення  спортивного
майданчика  для відновного лікування та оздоровлення сільських жителів в
селищі Грейгове Миколаївського району Миколаївської області» загальною
вартістю 95 350,00 грн та направити його на конкурс. 

3. Схвалити  проєкт  «Від  спорту  в  громаді  до  Олімпійських  перемог»   про
створення спортивного майданчика Street Workout (вуличного воркауту) для
оздоровлення жителів села Калинівка Миколаївського району Миколаївської
області» загальною вартістю 49 580,00 грн та направити його на конкурс .

4. Схвалити  проєкт «Здорові  діти  -  здорова  нація» -  створення  дитячого
спортивного  майданчика  на  території   дитячого  навчального  закладу



«Колосок» в  селі  Пересадівка  Миколаївського  району  Миколаївської
області» »  загальною вартістю  48 780,00 грн та направити його на конкурс.

5. Схвалити  проєкт  «Спорт  доступний  кожному»  -  створення  спортивного
майданчика  для  оздоровлення  жителів  села  Михайло-Ларине
Миколаївського району Миколаївської області загальною вартістю 89 968,00
грн та направити його на конкурс.

6. Передбачити  у  місцевому  бюджеті  у  разі  перемоги  проєктів  у  конкурсі
можливість виділення коштів в сумі 113 272,00 грн (40% загальної вартості
вищевказаних проектів) для співфінансування.

7. Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на  постійну  комісію  з
питань  фінансів,  бюджету,  планування,  соціально-економічного  розвитку,
інвестицій, інфраструктури та житлово-комунального господарства.

Селищний голова                                                      Олександр  ШАПОВАЛОВ 
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