
20
15

01
/ У

2-ъ лг.Лс/б

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РО ЗВИ ТКУ, 
БУДІВНИЦТВА ТА Ж ИТЛОВО-КОМ УНАЛЬНОГО  

ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ  
(М ІН РЕП О Н )

вул. Велика Житомирська, 9, м.Київ, 01601; 
приймальня: (044) 226-22-08; загальний відділ: (044) 278-82-90, 284-05-54, факс 278-83-90 

е-шаІІ: mmregion@minregion.gov.ua КодЄДРПОУ 37471928

№ на№ від

Рівненська обласна рада

На виконання доручення Секретаріату Кабінету Міністрів України 
від 11.01.2017 № 633/1/1-17 Міністерство регіонального розвитку, будівництва 
та житлово-комунального господарства України розглянуло рішення 
Рівненської обласної ради від 23 грудня 2016 року № 451, надіслане листом 
Рівненської обласної ради від 04.01.2017 № 01/05-6р щодо збільшення 
фінансування з Державного бюджету будівництва та реконструкції навчальних 
закладів Рівненської області, та повідомляє.

Законом України «Про Державний бюджет України на 2017 рік»
(далі - Закон) Мінрегіону передбачено державний фонд регіонального розвитку 
в обсязі 3,5 млрд. гривень (з них Рівненській області -  126,1 млн. гривень).

Порядок та умови підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і 
проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів 
державного фонду регіонального розвитку, визначено постановою Кабінету 
Міністрів України від 18.03.2015 № 196, та наказом Мінрегіону від 24.04.2015 
№ 80 (із змінами).

Також Мінрегіону Законом передбачено субвенцію з державного 
бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних 
територіальних громад в обсязі 1,5 млрд. гривень.

Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад 
затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 16.03.2016 № 200.

Крім того, Законом Мінфіну передбачено субвенцію з державного 
бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально- р ь г  /  
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Зважаючи на викладене, питання будівництва та реконструкції 
навчальних закладів Рівненської області можуть фінансуватись за кошти 
вищезазначених джерел, а також місцевих бюджетів, та інших джерел

Л. Р. Парцхаладзе

Бондарчук
Мельник
2 8 4 - 06-66


