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Міністерство регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального 
господарства України

Про проектні заявки .

На виконання п. 6 постанови КМУ від 16.03.2016 року № 200 «Деякі 
питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 
та формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад», зі змінами, 
Степанківська сільська об’єднана територіальна громада надає проектну заявку 
разом з проектною документацією.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України‘24.04.2019 року № 280-р 
«Про затвердження розподілу обсягу субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад 
у 2019 році» Степанківській сільській об’єднаній територіальній громаді 
передбачено субвенцію в сумі 1861,100 тис. грн.

Згідно з вищезазначеним розподілом, кошти інфраструктурної субвенції 
спрямовано на проект:

«Капітальний ремонт будівлі ДНЗ «Берізка» за адресою: вул. Героїв 
України, 1, с. Хацьки, Черкаського району, Черкаської області 
(із застосуванням комплексного підходу з енергозбереження)» орієнтовна 
кошторисна вартість проекту становить 4 719,480 тис. грн, з яких:

- у 2019 році реалізовуватиметься І черга -  2 405,109 тис. грн. станом 
на 11.06.2019 використано 103,65324 тис. грн., для завершення І черги 
необхідно кошти в сумі 2 301,45576 тис. грн., з яких кошти інфраструктурної 
субвенції -  1 861,100 тис. грн. та співфінансування з бюджету Степанківської 
сільської ради -  440,35576 тис грн.

- II черга -  828,381 тис. грн. та III черга -  1 485,990 тис. грн. 
фінансуватиметься за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів 
у 2020 році.



Крім того, на цей час по проекту виготовляється проектна документація -  
лист Філії Д Іі «УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА» від 10.06.2019 № 82. Відповідно 
до підпункту 4.4 пункту 1 наказу Міністерства регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.04.2016 № 
82, зі змінами, документація по проекту буде надана протягом п’яти робочих 
днів після її затвердження.

Враховуючи вищевикладене, просимо розглянути проектну заявку разом з 
проектною документацією.

Сільський голова І. М. Чекаленко


