
 

 
УКРАЇНА 

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ 
СОФІЇВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА  

СОФІЇВСЬКОГО  РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ   ОБЛАСТІ 
СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ 
 СОРОК ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ 

 

  РІШЕННЯ 
 
 
 

смт  Софіївка                  №2376-44/VII                      27.03.2019 р. 
 
 

Про   затвердження  проектних заявок на надання субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаної 

територіальної громади 
 

       Керуючись Конституцією України, законом України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Бюджетним кодексом України, постановою 
Кабінету Міністрів України від 16.03.2016 № 200 «Деякі питання надання 
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування 
інфраструктури об’єднаних територіальних громад», враховуючи висновки і 
пропозиції постійної комісії з питань бюджету, фінансів та планування 
соціально–економічного розвитку, селищна рада вирішила: 
       1. Затвердити шість проектних заявок, які фінансуватимуться за рахунок 
державної субвенції спрямованої на інфраструктурний розвиток об’єднаних 
територіальних громад відповідно до переліку:  
      -  «Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вул. Врожайна, 
Привокзальна, Польова лінії  КТП 132, 408 в селищі  Лошкарівка 
Софіївського району Дніпропетровської області»  

- «Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вул. Набережна, 
Квітнева, Маяковського, Степова лінії  КТП 399, 388 в селі  Миколаївка 
Софіївського району Дніпропетровської області»  

- «Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вул. 
Центральна, Кар'єрна, Набережна лінії КТП 364, 127, 434 в селі Олександро - 
Білівка Софіївського району Дніпропетровської області»  

- «Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вул. Центральна 
лінії КТП 122 в селі Тарасівка Софіївського району Дніпропетровської 
області»  

- «Капітальний ремонт адміністративної будівлі Софіївської селищної 
ради за адресою: смт Софіївка, вул. Шкільна, 19 Софіївського району 
Дніпропетровської області із застосуванням енергозберігаючих технологій»  



- «Капітальний ремонт будівлі Любимівського сільського клубу за 
адресою: с. Любимівка, вул. Кооперативна, 1 Софіївського району 
Дніпропетровської області із застосуванням енергозберігаючих технологій»  
         з обсягом фінансування згідно додатку. 

2. Направити проектні заявки до Міністерства регіонального розвитку. 
3. Передбачити у селищному бюджеті на 2019 рік кошти на реалізацію 

проектів у сумі 484,4тис. грн. 
        4. Контроль за виконанням даного рішення покласти  на  постійну  
комісію  селищної  ради  з питань бюджету, фінансів та планування 
соціально-економічного розвитку. 
 
     
 
Селищний  голова                                                                                 П.СЕГЕДІЙ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                         Додаток 
до рішення від 27.03.2019  

                                                                  №2376-44/VII  
 

Перелік проектів,  
які фінансуватимуться за рахунок субвенції спрямованої на 

інфраструктурний розвиток об’єднаних територіальних громад у 2019 році. 
 

№ 
п/п 

Найменування інвестиційних 
проектів (згідно ПКД) 

Обсяг фінансування у 2019 році, тис. гривень: 

усього 

в тому числі за рахунок: 

коштів 
субвенції з 
державного 

бюджету  

коштів 
місцевого 
бюджету 

інших джерел 
фінансування 

1 2 3 4 5 6 
  Разом: 3981,4 3497,0 484,4 0,0 

1 Капітальний ремонт мереж 
вуличного освітлення по вул. 
Центральна лінії КТП 122 в селі 
Тарасівка Софіївського району 
Дніпропетровської області 

226,7 173,9 52,8 0,0 

2 Капітальний ремонт мереж 
вуличного освітлення по вул. 
Центральна, Кар'єрна, 
Набережна лінії КТП 364, 127, 
434 в селі Олександро - Білівка 
Софіївського району 
Дніпропетровської області 

394,6 315,7 78,9 0,0 

3 Капітальний ремонт мереж 
вуличного освітлення по вул. 
Набережна, Квітнева, 
Маяковського, Степова лінії  
КТП 399, 388 в селі  
Миколаївка Софіївського 
району Дніпропетровської 
області 

425,4 343,8 81,5   

4 Капітальний ремонт мереж 
вуличного освітлення по вул. 
Врожайна, Привокзальна, 
Польова лінії  КТП 132, 408 в 
селищі  Лошкарівка 
Софіївського району 
Дніпропетровської області 

258,9 201,1 57,8 0,0 



5 Капітальний ремонт 
адміністративної будівлі 
Софіївської селищної ради за 
адресою: смт Софіївка, вул. 
Шкільна, 19 Софіївського 
району Дніпропетровської 
області із застосуванням 
енергозберігаючих технологій. 

1810,6 1660,4 150,2 0,0 

6 Капітальний ремонт будівлі 
Любимівського сільського 
клубу за адресою: с. 
Любимівка, вул. Кооперативна, 
1 Софіївського району 
Дніпропетровської області із 
застосуванням 
енергозберігаючих технологій. 

865,3 802,1 63,2 0,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
Секретар селищної ради                                                           Л. НАЗАРЕНКО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


