
 

 
Постійна комісія 

з питань планування, фінансів, бюджету, 

 соціально-економічного розвитку, 

інвестиційної  діяльності та регуляторної політики 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

Від 04 лютого 2020 року                    № 202 

смт. Смоліне 

 

Про затвердження переліку об’єктів, 

що можуть реалізовуватися за рахунок залишку коштів 

субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій, 

що утворився станом на 01 січня 2020 року 

в Смолінській об’єднаній територіальній громаді» 

 

Заслухавши інформацію спеціаліста І категорії, з фінансових питань Ревенко О.І., 

комісія 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Рекомендувати сесії внести зміни до переліку об’єктів, що може реалізуватися за 

рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів 

щодо соціально-економічного розвитку окремих територій в Смолінській об’єднаній 

територіальній громаді розподілених розпорядженням КМУ від 10.07.2019 року № 

500-р «Деякі питання розподілу у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 

територій», а саме: 

1.1. Затвердити перелік об’єктів, що можуть реалізовуватися за рахунок залишку 

коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів 

щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, що утворився станом на 

01 січня 2020 року в Смолінській об’єднаній територіальній громаді. 

2. Встановити, що додаток 1 до цього рішення є його невід’ємною частиною. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань планування, 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності та 

регуляторної політики. 

 

 

 

                                                  Голова комісії    С.П.Борисенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Додаток 1 

до рішення комісії 

від 04 лютого 2020 року № 202 

 

 

Перелік об’єктів, 

що можуть реалізовуватися за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 

територій, що утворився станом на 01 січня 2020 року в Смолінській об’єднаній 

територіальній громаді 

 Згідно з розподілом субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (надалі – 

Субвенція) Смолінській ОТГ надійшло 100,0 тис. гривень. Смолінська селищна рада 

затвердила перелік на весь обсяг Субвенції, передбачений територіальній громаді, а саме: 

1. Придбання твердотопливного котла для Березівського сільського будинку культури, 

вул. Спаська,11Б, с.Березівка, Маловисківський район, Кіровоградська область. 

 

 

 

Голова комісії    С.П.Борисенко 


