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Помічнянська міська рада 

Добровеличківського району Кіровоградської області 

Двадцять п’ята  сесія  восьмого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від  24 квітня 2019 року                      №  

м. Помічна 
 

Про визначення головного 
розпорядника коштів на будівництво  
футбольного поля зі штучним покриттям  
42х22 по вул. Виноградна, 107 
в м. Помічна Добровеличківського  
району Кіровоградської області 
 

       На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 

_______2019 року № _____-р «Деякі питання розподілу у 2019 році субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій», керуючись  п. 23 ст. 26  

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада                             

в и р і ш и л а: 

 

1. Визначити «Головним розпорядником» субвенції з державного  

бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій - Управління капітального 

будівництва Кіровоградської обласної державної адміністрації. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну  

депутатську комісію міської ради з питань бюджету, фінансів, соціального 

розвитку, цін, побутового і торгівельного обслуговування та громадського 

харчування.           

 

 

Міський голова        Антошик М.М. 
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