file_0.wmf


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

РІШЕННЯ № 34/1

“ 20 ” березня  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 змін у законодавстві стосовно проведення капітальних ремонтів в плані необхідності розроблення кошторисних документацій на виконання робіт в спеціалізованих підприємствах, які мають сертифікати на виконання зазначених видів робіт, 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.


	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 __ березня 2013р. № 34/_

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


12.РОБОТИ ПО ПОЛІПШЕННЮ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА – 111 300 грн.
12.1.Забезпечення екологічно безпечного збирання і захоронення відходів — 
45 000 грн.
12.2.Приведення території водоохоронних зон і прибережних захисних смуг, скверів, лісосмуг,  розташованих в районі поверхневих водних об'єктів в належний санітарний стан — 11 000 грн.
            12.3. Заходи з озеленення міст і сіл:
       12.3.1. Зріз аварійних дерев, які загрожують життєдіяльності 
людей – 12 000 грн. 
       12.3.2. Видалення бур’янів та карантинних рослин – 8 000 грн.  
            12.4. Ліквідація наслідків буреломів, сніговалів, вітровалів – 5 000 грн.
            12.5. Очищення території, прилеглої до полігону в районі контрольних 
свердловин  – 15 300 грн. 
            12.6. Очищення русла річки Красная від дерев, що потрапили до них 
внаслідок проходження весняної повені  – 15 000 грн.    


15. КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТА РЕКОНСТРУКЦІЯ ІНШИХ ОБЄКТІВ – 785 005 грн. 
15.1.  Капітальний ремонт димових та вентиляційних каналів  - 10 000 грн.
15.2.  капітальний ремонт покрівлі  БК Кремінна - 200 000 грн. 
15.3. Капітальний ремонт пожежних гідрантів – 10 000 грн.
15.4. Капітальний ремонт козирка та фасаду клубу сел.Червона Діброва– 5 000 грн.
15.5. Заміна вікон ДНЗ – 40 000 грн.
         15.6. Реконструкція мереж зовнішнього освітлення – 100 000 грн.
         15.7. Реконструкція покриття автодороги на кладовище (вул.Шевченко)– 47 893 грн.
         15.8. Капітальний ремонт системи опалення  ДНЗ " Берізка" – 243 574 грн.
         15.9. Газифікація клубу сел..Житлівка – 60 000 грн.
         15.10. Реконструкція системи ветиляції ДНЗ – 68 538 грн.
         15.11. Реконструкція мосту через річку Рудникова по вул.. Кооперативна м.Кремінна – 28 000 грн.
 
16. ВОДОКАНАЛІЗАЦІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО – 646 000 грн.

         16.1. Капітальний ремонт водопровідних та каналізаційних мереж – 646  000 грн.
 
17. РОЗРОБКА ГЕНЕРАЛЬНИХ ПЛАНІВ ТА ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНИХ ДОКУМЕНТАЦІЙ ДЛЯ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ – 104 400 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.
         17.5. розробка проектно – кошторисних документацій на проведення капітального ремонту та реконструкції об’єктів комунальної власності та проведення її державної комплексної експертизи – 50 000 грн.
         17.6. оплата за технічні умови на капітальний ремонт та реконструкцію зовнішнього освітлення – 18 000 грн.
             17.7. обстеження будівельних конструкцій колишнього дитячого садка «Жура вушка» - 8 400 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


