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Шістдесят друга (позачергова) сесія

Р І Ш Е Н Н Я

26 квітня 2019 р.                                                                                         № 4

Про виділення співфінансування 
для реалізації проекту «Реконструкція, 
розміщення та обслуговування комплекса 
будівель та споруд стадіону «Азовець»

Керуючись  ст. 25  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в
Україні»,  ст. 91  Бюджетного  кодексу  України,  ст. 70  Статуту  територіальної
громади міста Бердянська, на виконання Постанови Кабінету Міністрів України
від 27.03.2019 № 268 «Про затвердження Порядку та умов надання у 2019 році
субвенції  з  державного  бюджету  місцевим  бюджетам  на  створення  нових,
будівельно-ремонтні  роботи  існуючих  палаців  спорту  та  завершення
розпочатих у попередньому періоді робіт з будівництва/реконструкції палаців
спорту», з метою надання до Міністерства молоді та спорту України пропозиції
на  включення  проекту  «Реконструкція,  розміщення  та  обслуговування
комплекса  будівель  та  споруд  стадіону  «Азовець»  до  переліку  об’єктів
будівництва нових палаців спорту за рахунок надання  субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам, Бердянська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1.  Фінансовому  управлінню  міськвиконкому  (Бочкова Н.М.)  у  разі
включення проекту «Реконструкція, розміщення та обслуговування комплекса
будівель та споруд стадіону «Азовець» до переліку об’єктів будівництва нових
палаців спорту за рахунок надання  субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам передбачити при внесенні змін до бюджету 2019 р. співфінансування
у розмірі 5 043 153 грн для реалізації проекту «Реконструкція, розміщення та
обслуговування  комплекса  будівель  та  споруд  стадіону  «Азовець»,  що може
бути  включений  до  переліку  об’єктів  будівництва  нових  палаців  спорту  за
рахунок  надання  субвенції  з  державного  бюджету  місцевим бюджетам.  При
формуванні  проектів  бюджетів  на  наступні  бюджетні  періоди  головному
розпоряднику бюджетних коштів передбачити співфінансування у наступних
розмірах:  2020 р. –  5 878 925  грн,  2021 р. – 5 713 827 грн.  Загальний  обсяг
співфінансування складатиме 16 635 905 грн. 



2.  Управлінню  капітального  будівництва,  реконструкції  та  технічного
нагляду  виконавчого  комітету  Бердянської  міської  ради  (Федюкович  А.В.)  у
своїй роботі керуватися даним рішенням. 

3. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на заступників
міського  голови  з  питань  діяльності  виконавчих  органів  ради  Дєєву О.О.,
Дойнову Ю.В.  та  керуючого  справами  виконавчого  комітету  Бердянської
міської ради Кочубей О.С. в межах наданих повноважень.

4.  Контроль  за  виконанням  даного   рішення   покласти  на  постійну
комісію  Бердянської  міської  ради  з  питань  планування  бюджету,  соціально-
економічного  розвитку,  промисловості  та  інвестиційної  діяльності
(Попова І.О.). 

Міський голова                                                           В. ЧЕПУРНИЙ
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