
 

З Б А Р А З Ь К А  М І С Ь К А  Р А Д А  

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

V I I I  С К Л И К А Н Н Я  

В О С ЬМ А  С Е С І Я  

 

РІШЕННЯ 

 

№VIIІ/8/57         від 22 червня 2021 року 

 

Про забезпечення співфінансування у 

поточному бюджетному періоді з місцевого 

бюджету та інших позабюджетних коштів 

для реалізації Робочого проекту 

“Капітальний ремонт із впровадженням 

заходів з енергозбереження у 

адміністративній будівлі Збаразької міської 

ради за адресою Тернопільська область, 

м.Збараж, вул. Б.Хмельницького, 4” 

 
Розглянувши лист Міністерства цифрової трансформації України №1/06-3-

6040 від 03.06.2021р (вх.№05-2097/2.6 від 04.06.2021 р.), розпорядження КМУ ввід 

09.06.2021 року №619-р “про розподіл у 2021 році субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на розвиток мережі центрів надання 

адміністративних послуг”, гарантійний лист Збаразької міської ради за вих.№ 03-

2519/2.6 від 30.04.2021р. (додаток до проекту), з метою забезпечення реалізації 

Робочого проекту “Капітальний ремонт із впровадженням заходів з 

енергозбереження у адміністративній будівлі Збаразької міської ради за адресою 

Тернопільська область, м. Збараж, вул. Б.Хмельницького, 4”, тобто будівлі, що 

використовується відділом “Центр надання адміністративних послуг” Збаразької 

міської ради, а також своєчасне використання субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг 

(відповідно до постанови КМУ від 24.03.2021 року №249 “Про затвердження 

Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг”), керуючись ст.26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія міської ради 

 
ВИРІШИЛА: 

 



1. Гарантувати забезпечення співфінансування у поточному бюджетному 

періоді з місцевого бюджету та інших позабюджетних коштів в розмірі 15% (за 

напрямом будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт будівель 

та приміщень для розміщення центрів надання адміністративних послуг, у 

тому числі завершення розпочатих у попередніх бюджетних періодах робіт з 

будівництва) у сумі 620,051 тис.грн. (шістсот двадцять тисяч п'ятдесят одна 

гривня) після затвердження Звіту про виконання бюджету за І півріччя 2021 року 

та розподілу коштів від перевиконання дохідної частини бюджету. 

 
 
 
Збаразький міський голова                                               Р.С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ 
 

 

 


