
Обсяг фінансування у 2019 році, тис. гривень: Заповнюється для проектів будівництва

Примітка 

усього Усього

в тому числі за рахунок:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 2019 490.900 490.900 490.900

2 2019 99.000 99.000 94.000 5.000

Перелік проектів, що  реалізовуюся за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад у 2019 році в                                  Чупахівській 
об’єднаній територіальній громаді

№ 
п/п

Найменування проекту, його  
місцезнаходження,  вид робіт

Період 
реалізації 

(рік початку 
і закінчення)

Результативніс
ть реалізації 

проекту
(для проектів 
будівництва, 
потужність 
відповідних 

одиниць)

Кошторисна вартість об’єкта, тис. 
гривень

Форма 
власності

Номер і назва завдання з  плану соціально-
економічного розвитку об’єднаної 

територіальної громади, якому відповідає 
проектЗалишок на 

01.01.19

Найменування 
експертної 

організації, дата, № 
експертизи

Нормативний акт 
щодо затвердження 

проекту будівництва 
(ким і коли 

затверджено, № акта)

субвенції коштів місцевого 
бюджету

Інших джерел  
    фін-ня

Придбання службового автомобіля для 
підвозу лікаря з метою покращення 
надання медичних послуг 
Комунальним некомерційним 
підприємством «Центр   первинної 
медико-санітарної допомоги» 
Чупахівської селищної ради

підвіз 
лікаря для 

надання 
медичної 
допомоги 

населенню 
поза 

межами 
медичного 

закладу

комуналь
на

Пріоритет 2.4 «Охорона здоров’я» 
Завдання 2 «Модернізація закладів 

охорони здоров’я»  

Реконструкція топочної системи 
опалення КНП «Центр   первинної 

медико-санітарної допомоги»  за 
адресою смт.Чупахівка, 

вул..Воздвиженська, буд.23 

Економія 
коштів 

місцевого 
бюджету за 

рахунок 
переходу на 

тверде 
паливо, 

створення 
комфортног

о 
температур

ного 
режиму в 
закладах 

бюджетної 
сфери 

комуналь
на

Пріоритет 1.4 «Енергозабезпечення 
та енергозбереження» Завдання 2 
«Переведення котелень закладів 
бюджетної сфери Чупахівської 

селищної ради на альтернативні 
види палива» 



99.000 99.000 94.000 5.000

99.000 99.000 94.000 5.000

Реконструкція топочної системи 
опалення КЗ Чупахівський ЗДО 

(ясла-садок) «Сонечко»  за адресою 
смт.Чупахівка, провул..Заозерний, 

буд.2 

Економія 
коштів 

місцевого 
бюджету за 

рахунок 
переходу на 

тверде 
паливо, 

створення 
комфортног

о 
температур

ного 
режиму в 
закладах 

бюджетної 
сфери 

комуналь
на

Пріоритет 1.4 «Енергозабезпечення 
та енергозбереження» Завдання 2 
«Переведення котелень закладів 
бюджетної сфери Чупахівської 

селищної ради на альтернативні 
види палива» 

Реконструкція топочної системи 
опалення  Чупахівська 

загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів  за адресою смт.Чупахівка, 

провул.Шкільний, буд.2 

Економія 
коштів 

місцевого 
бюджету за 

рахунок 
переходу на 

тверде 
паливо, 

створення 
комфортног

о 
температур

ного 
режиму в 
закладах 

бюджетної 
сфери 

комуналь
на

Пріоритет 1.4 «Енергозабезпечення 
та енергозбереження» Завдання 2 
«Переведення котелень закладів 
бюджетної сфери Чупахівської 

селищної ради на альтернативні 
види палива» 



99.000 99.000 94.000 5.000

2019 100.000 100.000 100.000

1

Секретар селищної ради Микола МАСЛЮК  

Реконструкція топочної системи 
опалення Лантратівська філія 
Чупахівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів за адресою в 
с.Лантратівка, провул.Шкільний, 

буд.3 

Економія 
коштів 

місцевого 
бюджету за 

рахунок 
переходу на 

тверде 
паливо, 

створення 
комфортног

о 
температур

ного 
режиму в 
закладах 

бюджетної 
сфери 

комуналь
на

Пріоритет 1.4 «Енергозабезпечення 
та енергозбереження» Завдання 2 
«Переведення котелень закладів 
бюджетної сфери Чупахівської 

селищної ради на альтернативні 
види палива» 

закупівля комплектувальнх виробів 
до транспортних засобів 

спецціального призначення для 
комунального підприємства 

"Добробут" Чупахівської селищної 
ради

підтриманн
я належного 
санітарного 

стану 
територій 

ОТГ, в тому 
чмслі узбіч 

доріг 
місцевого 
значення, 

впорядкува
ння 

сміттєзвали
щ

Пріоритет 1.3 «Житлово-
комунальне господарство та 

житлова політика» Завдання 3 
«Технічне оснащення комунального 

підприємства «Добробут» 


