
Проєкт рішення 
 
 

Про редакційне уточнення  

найменування об’єктів (заходів) 

  

         Керуючись статтею 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні”, п. 6
1
 Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 06 лютого 2012 року № 106 (з врахуванням доповнень до Порядку 

та умов надання субвенції відповідно до постанови Кабінету Міністрів України 

від 12.05.2021 р. № 454), з метою цільового використання бюджетних коштів та 

облаштування благоустрою у населених пунктах Збаразької міської 

територіальної громади, враховуючи рекомендації постійної комісії міської 

ради з питань бюджету, економіки,  соціально-економічного розвитку та 

комунальної власності від _______2021, Збаразька міська рада 

 

 ВИРІШИЛА: 

 

1. Назву об’єкта (заходу), визначеного у додатку до Розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 8 липня 2020 р. № 891-р “Про розподіл у 2020 

році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій” (зі змінами) 

“Реконструкція ігрового дитячого майданчика для с. Заруддя Збаразького 

району Тернопільської області” викласти в новій редакції наступного змісту 

“Облаштування ігрового дитячого майданчика для с. Заруддя Тернопільського 

району Тернопільської області”. 

2. Назву об’єкта (заходу), визначеного у додатку до Розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 8 липня 2020 р. № 891-р “Про розподіл у 2020 

році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій” (зі змінами) 

“Реконструкція спортивного дитячого майданчика для с. Заруддя Збаразького 

району Тернопільської області” викласти в новій редакції наступного змісту 

“Облаштування спортивного дитячого майданчика для с. Заруддя 

Тернопільського району Тернопільської області”. 

3. Назву об’єкта (заходу), визначеного у додатку до Розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 8 липня 2020 р. № 891-р “Про розподіл у 2020 

році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій” (зі змінами) 

“Реконструкція ігрового дитячого майданчика для с. Стриївка Тернопільского 

району Тернопільської області” викласти в новій редакції наступного змісту 

“Облаштування ігрового дитячого майданчика для с. Стриївка Терноппілького 

району Тернопільської області”. 



4. Назву об’єкта (заходу), визначеного у додатку до Розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 8 липня 2020 р. № 891-р “Про розподіл у 2020 

році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій” (зі змінами) 

“Реконструкція спортивного дитячого майданчика для с. Стриївка Збаразького 

району Тернопільської області” викласти в новій редакції наступного змісту 

“Облаштування спортивного дитячого майданчика для с. Стриївка 

Тернопільського району Тернопільської області”. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Андрія СИНЧИШИНА. 

 

  

 

Збаразький міський голова                                         Р.С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ 
 

 


