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УКРАЇНА
КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА 
КРЕМІНСЬКОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
ДВАДЦЯТЬ СЬОМА  СЕСІЯ

РІШЕННЯ № 27/24

“ 18 ” липня  2012 р.							
м.Кремінна

           Про внесення  змін до програми
          соціально-економічного та 
          культурного розвитку м.Кремінна 
	на 2012 рік



	Враховуючи внесення змін до бюджету міської ради на 2012 рік за підсумками роботи у першому півріччі 2012 року, керуючись п.22 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” сесія  Кремінської міської ради

ВИРІШИЛА:

	Затвердити внесення змін до програми соціально-економічного та культурного розвитку м.Кремінна на 2012 рік  згідно додатку.


	Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійно діючу комісію з питань соціально-економічного розвитку, планування, бюджету та фінансів.




             Міський голова						В.І.Гриценко




    Затверджено внесення змін
    рішенням сесії 
    Кремінської міської ради
    від 18 липня 2012р. № 27/24

Зміни
до програми соціально-економічного та культурного
розвитку м.Кремінна на 2012 рік


Заходи з реалізації програми соціально-економічного
та культурного розвитку територіальної громади
м.Кремінна у 2012році, що підлягають реалізації
 за рахунок місцевого бюджету

8. ВУЛИЧНО-ДОРОЖНА МЕРЕЖА – 161 953 грн.
 8.1.Систематичне очищення доріг від сміття, пилу та поливання доріг водою під час спеки влітку — 20 000 грн.
8.2.Систематичне  прибирання автобусних зупинок, очищення урн – 20 000 грн.
8.3.Своєчасне очищення доріг та вулиць від снігу — 35 000 грн.
8.4.Обробка доріг протиожеледними сумішами — 35 000 грн.
8.5. Поточний ремонт автодоріг – 50 267 грн.
              8.6. Грейдерування доріг – 1 686 грн.

14.КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ, ІНШИХ БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД  - 233 269 грн.

14.1.Капітальний ремонт покрівель та інженерних мереж багатоповерхового житлового фонду: вул. Побєди, будинки №№ 4,7,8, вул. Інтернаціональна, будинки №№ 68,73,78, вул. Свердлова, буд. №13, пров.Октябрський №№ 4,11   — 168 224 грн.
14.2. Співфінансування робіт з капітального ремонту житлових будинків, в яких створено ОСББ – 35 000 грн.
14.3. Капітальний ремонт покрівлі вул.Титова,12 – 3 864 грн.
14.4. капітальний ремонт фасаду пр.Дитячий,4а – 19 365 грн.
14.5. проектно-кошторисна документація «Капітальний ремонт 3-х аварійних балконів в м.Кремінна»  - 6 816 грн.


	15. КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТА РЕКОНСТРУКЦІЯ ІНШИХ ОБЄКТІВ – 469 827 грн. 
15.1.  Капітальний ремонт димових та вентиляційних каналів  - 10 000 грн.
15.2.  Реконструкція системи опалення БК  «Кремінна» - 152 048 грн. 
15.3. Капітальний ремонт пожежних гідрантів – 10 000 грн.
15.4. Капітальний ремонт пам’ятника Загиблим шахтарям – 34 276 грн.
15.5. Капітальний ремонт ШРП ДНЗ «Катруся» - 6 871 грн.
              15.6. Реконструкція мереж зовнішнього освітлення – 76 000 грн.
              15.7. Капітальний ремонт міського фонтану – 2 587 грн.
              15.8. Капітальний ремонт газової труби (вічний вогонь) «Меморіал Слави» - 3 000грн. 
               15.9. Проектно-кошторисна документація на капітальний ремонт каналізаційної системи в районі ЗОШ № 3 – 10 316 грн.
               15.10. капітальний ремонт службового автомобілю «таврія» - 9 729 грн.
              15.11. капітальний ремонт покрівлі ДНЗ «Берізка» - 155 000 грн.

	16. ВОДОКАНАЛІЗАЦІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО – 163 385 грн.

16.1.Капітальний ремонт водопровідних мереж по пров.Совєтський — 3 895 грн.
16.2. Капітальний ремонт водопровідних та каналізаційних мереж – 135 000 грн.
16.3. Капітальний ремонт водопровідних мереж по вул..Леніна – 1 884 грн.
 16.4. Капітальний ремонт артезіанських свердловин – 22 606 грн.

17. ПРИДБАННЯ ТЕХНІКИ ДЛЯ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ – 290 000 грн.

17.1. Мусоровоз (КО-413) – 290 000 грн. 

18. ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ – 45 408 грн.
	
              18.1 розробка проекту «Реконструкція системи водопостачання м.Кремінна, ІІ етап» - 35 358 грн.
              18.2. розробка проекту «Благоустрій пішохідної зони по пр.Леніна від вул..Совєтської до вул..Титова» - 10 050 грн.

19.ПРИДБАННЯ ПРЕДМЕТІВ ДОВГОСТРОКОВОГО КОРИСТУВАННЯ – 75 480 грн.

 19.1. пральна машина для ДНЗ «Малятко» – 4 200 грн.
19.2. водонагріваючий бак для ДНЗ «Зіронька» - 1 500 грн.
19.3. котел з автоматикою для ДНЗ «Малятко» - 15 260 грн.
19.4 електром’ясорубки для ДНЗ (6 шт)  – 15 265 грн.
19.5. холодильник для харчоблоку ДНЗ «Ластівка» - 4 000 грн.
 19.6. комп’ютерна техніка    – 21 973  грн.
 19.7.  спортивний інвентар    – 7 782 грн. 
 19.8. мотокоса (3 шт), газонокоса – 5 500 грн.
  

 20. ВІДНОВЛЕННЯ РОБОТИ КЛУБНИХ ЗАХОДІВ –36 000 грн.

               20.1. Придбання комплекту світової та звуко-акустичної апаратури – 36 000 грн.


             
         Секретар міської  ради                                       Л.В. Колесніченко





