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РІШЕННЯ № 205 
 

25 лютого 2021 року м. Липовець 10 сесія 8 скликання 

 

Про участь у відборі об’єктів вулично-дорожньої мережі населених пунктів 

за рахунок субвенції у сфері дорожнього господарства  

 

Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статей 2, 3 Закону України «Про джерела 

фінансування дорожнього господарства», постанови Кабінету Міністрів України 

від 20 грудня 2017 року № 1085 «Про затвердження Порядку спрямування 

коштів державного дорожнього фонду», розпорядження голови Вінницької 

облдержадміністрації від 16 січня 2021 року № 8 «Про внесення змін до 

розпоряджень голови обласної державної адміністрації від 26 січня 2018 року 

№ 63 та від 06 лютого 2018 року № 84», враховуючи висновок постійної комісії 

міської ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного 

розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, міська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Надіслати в Управління дорожнього господарства Вінницької 

облдержадміністрації на розгляд комісії з питань відбору об’єктів комунальної 

власності у сфері дорожнього господарства комплект документів об’єкта 

«Капітальний ремонт покриття дороги вулиць Шевченка, Ілліча, Суворова 

м. Липовець Вінницької області (коригування)» (далі - Об’єкт) згідно з додатком.  

2. У разі включення Об’єкта у Перелік об’єктів будівництва, 

реконструкції та капітального ремонту вулиць і доріг комунальної власності у 

населених пунктах для фінансового забезпечення виконання робіт на них, 

провести співфінансування відповідних робіт із загального фонду міського 

бюджету в розмірі 15 % від їх кошторисної вартості. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально-

економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва (голова 

комісії Микола БОНДАРЕНКО). 

 

 

 

 

В.о. міського голови Олеся НАЗАРЕНКО 

mailto:lypovetsmr@gmail.com


Додаток  

до рішення 10 сесії міської ради 

8 скликання  

25 лютого 2021 року № 205 

 

Перелік документів, 

що подаються в Управління дорожнього господарства  

Вінницької облдержадміністрації на розгляд конкурсної комісії з питань 

відбору об’єктів комунальної власності у сфері дорожнього господарства 

1. Пояснювальна записка з основними критеріями, що обґрунтовують 

потребу територіальної громади у проведенні ремонтних робіт Об’єкта. 

2. Затверджену проєктно-кошторисну документацію. 

3. Експертний звіт щодо розгляду проєктно-кошторисної документації. 

4. Довідку про належність Об’єкта до комунальної власності та 

знаходження його на балансі органу місцевого самоврядування. 

5. Завірену копію технічного паспорта відповідної вулиці (дороги). 

6. Копію рішення органу місцевого самоврядування про співфінансування 

робіт з будівництва. 

7. Копію рішення органу місцевого самоврядування про визначення 

замовника робіт на Об’єкті. 

8. Інформаційно-аналітичні матеріали (обґрунтування за формою, згідно з 

додатком, карти-схеми, фотографії Об’єкта в існуючому стані). 

 

 

 

 

Секретар міської ради Олеся НАЗАРЕНКО 


