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УКРАЇНА
КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА 
КРЕМІНСЬКОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
                                     ДВАДЦЯТЬ ДЕВ'ЯТА   СЕСІЯ

РІШЕННЯ № 29/2

“17 ” жовтня   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  за 9 місяців  2012 року, керуючись п.22 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” сесія  Кремінської міської ради

ВИРІШИЛА:

Затвердити  зміни 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
    рішенням сесії 
    Кремінської міської ради
    від 17 жовтня 2012р. № 29/_


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



12.РОБОТИ ПО ПОЛІПШЕННЮ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА – 95 400 грн.
12.1.Забезпечення екологічно безпечного збирання і захоронення відходів — 
47 160 грн.
12.2.Приведення території водоохоронних зон і прибережних захисних смуг, скверів, лісосмуг,  розташованих в районі поверхневих водних об'єктів в належний санітарний стан — 18 400 грн.
            12.3. Заходи з озеленення міст і сіл:
       12.3.1. Зріз аварійних дерев, які загрожують життєдіяльності 
людей – 16 840  грн. 
       12.3.2. Видалення бур’янів та карантинних рослин – 8 000,0 грн.  
            12.4. Ліквідація наслідків буреломів, сніговалів, вітровалів – 5 000,0 грн.


	15. КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТА РЕКОНСТРУКЦІЯ ІНШИХ ОБЄКТІВ – 461 690 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 пам’ятника Загиблим шахтарям – 25 918 грн.
15.4. Капітальний ремонт ШРП ДНЗ «Катруся» - 6 871 грн.
              15.5. Реконструкція мереж зовнішнього освітлення – 76 000 грн.
              15.6. Капітальний ремонт міського фонтану – 2 587 грн.
              15.7. Капітальний ремонт газової труби (вічний вогонь) «Меморіал Слави» - 3 000грн. 
              15.8. капітальний ремонт службового автомобілю «таврія» - 9 729 грн.
              15.9. капітальний ремонт покрівлі ДНЗ «Берізка» - 155 000 грн.
              15.10. реконструкція опалення  клубу Червона Діброва – 20 537 грн.




	16. ВОДОКАНАЛІЗАЦІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО – 204 377,92 грн.

16.1.Капітальний ремонт водопровідних мереж по пров.Совєтський — 3 895 грн.
16.2. Капітальний ремонт водопровідних та каналізаційних мереж – 167 662 грн.
16.3. Капітальний ремонт водопровідних мереж по вул..Леніна – 1 884 грн.
 16.4. Капітальний ремонт артезіанських свердловин – 22 606 грн.
 16.5. Підготовчі роботи до капітального ремонту каналізаційного колектору під залізничним полотном в районі пр.Садовий м.Кремінна – 8 330,92


17. ПРИДБАННЯ ТЕХНІКИ ДЛЯ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ – 289 100 грн.

17.1. Мусоровоз (КО-413) – 289 100 грн. 


18. ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ – 36 358 грн.
	         
     18.1 розробка проекту «Реконструкція системи водопостачання м.Кремінна, ІІ етап» - 35 358 грн.
              18.2. розробка поекту «Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття по вул..Леніна від б.№26 до б.№60 м. Кремінна» - 1000 грн.


 


          Секретар міської  ради                                       Л.В. Колесніченко


