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Дев’ятнадцята позачергова сесія Грицівської селищної ради VІI скликання 
 

РІШЕННЯ 

червня 2019 року                                      смт Гриців                                                  ПРОЕКТ 

            А. Герасімчук 
Про внесення змін до Програми соціально-економічного розвитку 

Грицівської селищної ради (об’єднаної територіальної громади) на 

2018-2020 роки 

Керуючись п.22.ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 

280/97-ВР, відповідно до Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм 

соціально-економічного розвитку України», Постанови КМУ від 16.03.2016 року № 200  «Порядок та 

умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури 

об’єднаних територіальних громад» (зі змінами),  розпорядження КМУ «Про затвердження розподілу 

обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури 

об’єднаних територіальних громад у 2019 році» від   24.04.2019 року № 280-р, Програми соціально-

економічного розвитку Грицівської селищної ради (об’єднаної територіальної громади) на 2018-2020 

роки, враховуючи рекомендації постійної комісії селищної ради з питань планування бюджету, 

фінансів цін, соціально-економічного і культурного розвитку територіальної громади, селищна рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни, та доповнення до додатку 2 Програми соціально – економічного розвитку 

Грицівської селищної ради (об’єднаної територіальної громади) на 2018 – 2020 рр., а саме: 

- до п. 12 додатку 2 Програми, замінивши слова «Придбання екскаватора» на «Придбання 

спеціалізованої комунальної техніки та обладнання (трактор)»; 

- до п. 6 додатку 2 Програми, замінивши слова «Реконструкція електричних мереж в с. Сасанівка» на 

«Капітальний ремонт електричних мереж в с. Сасанівка»; 

 

2. Внести доповнення до додатку 2  Програми, наступними заходами, що фінансуватимуться за 

рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури 

громади, а саме: 



 

№ 

з/п 

Найменування заходу Строк 

виконання 

Очікува 

на  

вартість 

проекту 

(тис.грн.) 

Відповідальні 

виконавці 

Очікуваний результат 

від реалізації проекту 

61. Капітальний ремонт будівлі 

Грицівської селищної ради під 

ЦНАП по вул.. Шевченка,2, смт 

Гриців, Шепетівського району, 

Хмельницької області 

2019р. 625,0 Грицівська 

селищна рада 

Створення сприятливих 

умов для розвитку 

бізнесу 

62. Капітальний ремонт 

електричних мереж вуличного 

освітлення с. Крачанівка 

2019 р. 127,5 Грицівська 

селищна 

рада 

Створення комфортних 

умов для проживання 

жителів громади 

 

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань 

планування, бюджету, фінансів, цін, соціально-економічного і культурного розвитку територіальної 

громади (голова комісії Ганаба М.Д.) 

 

 

Грицівський селищний голова                                                                                               Л. Тіфенбах 

 

 

 


