
Про визначення одержувача бюджетних коштів  

на реалізацію проекту “Створення простору для  

комфортного відпочинку жителів та гостей у 

м. Збаражі....”, проведення конкурсних відборів на 

розробку проектно - кошторисної документації  

на реалізацію проекту та на виконавця робіт по  

реалізації проекту 

 

      З метою забезпечення належної та своєчасної реалізації проекту “Створення 

простору для комфортного відпочинку жителів та гостей у м. Збаражі з метою 

покращення якості життя населення шляхом проведення капітального ремонту 

прибережної зони озера як одного з елементів розвитку міської інфраструктури” 

(далі Проекту) Збаразька міська рада: 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1.Відповідно до вимог листа Міністерства розвитку громад та територій 

України “Заявникам (ініціаторам) проектів регіонального розвитку, які можуть 

реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від 

Європейського Союзу” №7/7.1/3003-21 від 01.03.2021 визначити  одержувачем  

бюджетних коштів  на реалізацію Проекту Збаразьке  міське  комунальне  

підприємство по благоустрою “Добробут” (Збаразьке МКППОБ): 

Реквізити: 

- код ЄДРПОУ 32807813; 

- дата реєстрації 10.05.2005 року; 

- керівник - Дмитришин Юрій Володимирович; 

- форма власності - Державна власність/власність територіальних громад. 

Контактна інформація:    

Адреса: 47302, Тернопільська обл., Тернопільський район, місто Збараж, вул.  

               Д.Галицького, будинок 91, телефон +380962759937     

2. З метою забезпечення розробки проектно-кошторисної документації на 

реалізацію проекту затвердити: 

2.1. Оголошення про проведення спрощеної закупівлі.(Додаток 1). 

2.2. Інформацію про технічні, якісні та інші характеристики предмета 

закупівлі.(Додаток 1.2). 

2.3. Вимоги до кваліфікації учасників та спосіб їх підтвердження. (Додаток 1.3). 

2.4. Цінові пропозиції.(Додаток 1.3). 

2.5. Проект договору на виконання робіт. (Додаток 1.4). 

2.6 Бюджет проекту (Додаток 2). 

3.Збаразькому  міському  комунальному  підприємству по благоустрою 

“Добробут”  (Дмитришин Ю.В.) забезпечити: 

3.1. Своєчасну публікацію в засобах масової інформації оголошення про 

проведення спрощеної закупівлі. 

3.2. Проведення конкурсного відбору на виконавця робіт на розробку проектно-



кошторисної документації на об’єкт. 

3.3.Проведення конкурсного відбору на виконавця робіт по реалізації проекту. 

3.4. Фінансування видатків у повному обсязі відповідно до статей бюджету.  

4. Робоча група по управлінню проектом (Токар Р.М.): 

4.1. Враховуючи зауваження представників громади та відповідних служб 

внести зміни в основні види діяльності за проектом та викласти їх у такій 

послідовності: 

1.1.1(1.1.1). Організаційно-підготовчі заходи. (Реалізація 2021 - 2022 роки.) 

1.1.2(1.1.3). Будівництво літньої естради на 500 місць. (Реалізація 2021 рік.) 

1.1.3(1.1.5). Будівництво реакреаційно-відпочинкової зони. (Реалізація 2021 рік.) 

1.1.4(1.1.4). Облаштування набережної озера. (Реалізація 2022 рік.) 

1.1.5(1.1.2). Будівництво тимчасової стоянки для автомобілів з під’їзним 

шляхом. (Реалізація 2022 рік.) 

1.1.6(1.1.6). Введення об’єкта в експлуатацію.(Реалізація 2022 рік.). 

4.2. Внести відповідні зміни у бюджет проекту та подати на погодження у 

Міністерство розвитку громад та територій України. 

4.3. Забезпечити контроль за виконанням даного рішення. 
 

 

Збаразький міський голова                                            Р.С.ПОЛІКРОВСЬКИЙ 


