
УКРАЇНА 

ЛІТИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЛІТИНСЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

12 липня 2018 року                                                 24 сесія 7 скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я № 530 

 

Про згоду на участь  Літинської селищної ради у третьому 

 районному конкурсі проектів та програм розвитку  

територіальних громад  Літинського району 

 

Заслухавши інформацію селищного голови Бичка А.І. щодо подання 

проектів до участі у третьому районному конкурсі проектів розвитку 

територіальних громад, відповідно до розпорядження голови Літинської 

районної ради від 12 червня 2018 року № 24 «Про проведення третього 

конкурсу проектів та програм розвитку територіальних громад Літинського 

району» та рішення Наглядової ради (протокол № 1 від 12 червня 2018 року), 

селищна рада 

ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію селищного голови Бичка А.І. щодо подання проектів до участі у 

третьому районному конкурсі проектів розвитку територіальних громад взяти 

до відома. 

2. Дати згоду на участь у третьому районному конкурсі проектів розвитку 

територіальних громад та подати до Наглядової ради конкурсу проекти: 

2.1. «Від спортивної площадки до олімпійського п’єдесталу: придбання 

тренажерів для спортивної площадки з комплексом для людей з обмеженими 

фізичними можливостями» та, у разі виділення коштів з районного бюджету для 

реалізації даного проекту, гарантувати  співфінансування з селищного бюджету 

в розмірі 24600 грн. або  21,7 %  від його загальної вартості; 

2.2.  «Хто з вірою в серці до Бога нап’ється  води з джерела…» та у разі 

виділення коштів з районного бюджету для реалізації даного проекту, 

гарантувати  співфінансування з селищного бюджету в розмірі 13339 грн. або     

22%  від його загальної вартості; 

2.3. «Парк сімейного дозвілля» та у разі виділення коштів з районного 

бюджету для реалізації даного проекту, гарантувати  співфінансування з 

селищного бюджету в розмірі 30000 грн. або    26 %  від його загальної вартості; 

3. Селищному голові Бичку А.І. забезпечити подачу проектів до Наглядової 

ради конкурсу у встановлені терміни.  

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти  на  постійну комісію 

селищної ради з питань бюджету, соціально - економічного розвитку, 

підприємництва, регуляторної  політики  та регулювання  земельних відносин. 

  

                               

Селищний голова                                                                      А.І.Бичок 

 
 

Виконавець:____________ Т.О.Лучинська 

Погоджено:_____________І.Г.Ткачук 


