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УКРАЇНА
КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА 
КРЕМІНСЬКОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
                                     ТРИДЦЯТЬ ТРЕТЯ   СЕСІЯ

РІШЕННЯ № 33/2

“ 05 ” лютого  2013 р.							
м.Кремінна

           Про внесення  змін до програми
          соціально-економічного та 
          культурного розвитку м.Кремінна 
	на 2013 рік

	Заслухавши інформацію заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства, транспорту, зв’язку, будівництва, земельних відносин, охорони довкілля Китайгори І.О. щодо необхідності розроблення та оновлення генеральних планів  м.Кремінної та населених пунктів територіальної громади , керуючись  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 2013 рік  згідно додатку.


2.   Викласти п.17  заходів з реалізації програми соціально-економічного
           та культурного розвитку територіальної громади м.Кремінна у  
            2013році, що підлягають реалізації  за рахунок місцевого бюджету  
            «залучення інвестицій» в наступній редакції : «Розробка генеральних  
            планів та проектно-кошторисних документацій для залучення 
            інвестицій» 
	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 05 лютого 2013р. № 33/_


Зміни
до програми соціально-економічного та культурного
розвитку м.Кремінна на 2013 рік

Заходи з реалізації програми соціально-економічного
та культурного розвитку територіальної громади
м.Кремінна у 2013році, що підлягають реалізації
 за рахунок місцевого бюджету




17. РОЗРОБКА ГЕНЕРАЛЬНИХ ПЛАНІВ ТА ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНИХ ДОКУМЕНТАЦІЙ ДЛЯ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ – 28 000 грн.
	

              17.1 розробка проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт каналізаційної системи в районі школи № 3» - 12  000 грн.
              17.2 розробка проектно-кошторисної документації  «Благоустрій пешохідної зони по пр. Леніна від вул. Совєтської до вул. Тітова м. Кремінна» - 1  000 грн.
              17.3 розробка проектно-кошторисної документації  «Капітальний ремонт асфальто-бетонного покриття на вулицях м.Кремінна» - 5  000 грн.
              17.4. розроблення та оновлення генеральних планів м.Кремінна та   населених пунктів територіальної громади – 10 000 грн.



          Секретар міської  ради                                       Л.В. Колесніченко













надати:
           секретар міськради  
заступник міського голови (Китайгора І.О.)
           відділ розвитку інфраструктури, ЖКГ та будівництва  
           ФГВ
































Секретар міськради                                                      Л.В. Колесніченко

       Заступник міського голови                                           І.О.Китайгора

        Юрисконсульт                                                               С.В. Кубай


