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

РІШЕННЯ № 36/1

“ 19 ” червня  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 прийняття участі у аукціоні по придбанню техніки для комунальних підприємств  територіальної громади , керуючись  ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” сесія  Кремінської міської ради

ВИРІШИЛА:

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


     2.   Затвердити заходи з реалізації програми соціально-економічного
           та культурного розвитку територіальної громади м.Кремінна у  
           2013році, що підлягають реалізації  за рахунок місцевого бюджету  
           в новій редакції. 
Додаток – 3 арк.

	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 « 19 »  червня 2013р. № 36/1

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


  1. ЗЕЛЕНІ НАСАДЖЕННЯ – 81 100грн.

        1.1.Догляд за зеленимиинасадженнями шляхом підсипання грунту, підсівання газонів окремими місяцями, садіння квіткових рослин, квітників однолітніми саджанцями з усіма попередніми супровідними роботами – 10 000 грн.
1.2.Догляд за деревами та кущами, їх підживлення, поливання, видалення аврійних дерев, сухих гілок, обрізання крон по місту -  29 600 грн.
1.3.Догляд за газонами шляхом прочисування граблями, поливання та косіння трави по пр.Леніна, скверу слави, вул. Октябрьської, пров. Октябрьському, вул. Тітова, вул. Шевченко — 18 500 грн.
1.4.Догляд за квітниками шляхом поливання, прополювання, пушіння грунту, підживлення, укривання на зиму, викопування та зберігання цибульних та бульбових — 
9 000 грн.
1.5.Видалення трави з обочин, кюветів, водовідвідних канав — 14 000 грн.


2.ЗАХОРОНЕННЯ НЕВІДОМИХ, БЕЗРІДНИХ — 10 000 грн.


3.ДОГЛЯД ЗА МАЛИМИ  АРХІТЕКТУРНИИМИ  СПОРУДАМИ  - 10 000 грн.
пам'ятник Леніну, меморіал загиблим воїнам, стела на кладовищі, пам'ятник воїнам на вул. Куйбишева — 10 000 грн.

	
4. ЗАПОБІЖНІ РОБОТИ ІЗ ЗАХИСТУ ВІД ПОВЕНІ ТА ПАВОДКОВИХ ВОД  -  4 200 грн.


5. ГРОМАДСЬКІ РОБОТИ – 5 000 грн.


6. БЛАГОУСТРІЙ ТА УТРИМАННЯ КЛАДОВИЩА – 20 600 грн.
шляхом систематичного вивозу сміття, грунтових та других наносів, підвезення піску — 
20 600 грн.


7. ПОЛІГОН ТПВ – 65 391 грн.
7.1.Запобіжні роботи із захисту від пожежі шляхом улаштування проти пожежного слою (до 12 см) — 10 000 грн.
7.2.Утримання полігону ТПВ та кладовища для тварин (скотомогильник) — 
30 391 грн.
7.3.Обвалювання полігону та його периметру — 25 000 грн.

8. ВУЛИЧНО-ДОРОЖНА МЕРЕЖА – 310 500 грн.
8.1.Систематичне очищення доріг від сміття, пилу та поливання доріг водою під час спеки влітку, очищення доріг від снігу — 115  000 грн.
8.2. Обробка доріг протиожеледними сумішами — 120 000 грн.
              8.3 Ремонт засобів регулювання дорожнім рухом – 10 000 грн.
              8.4. Нанесення або відновлення дорожньої розмітки  –  10 000 грн.  
             8.5.  Ремонт дерев'яних мостів шляхом заміни окремих елементів  верхнього і нижнього настилу  –  10 000 грн.
             8.6. Поточний ремонт мостів шляхом заміни поручневих і поручнів 
огорожі  і їх фарбування   –  4 000 грн.
            8.7. Поточний ремонт автобусних зупинок по місту  –  10 000 грн.
            8.8. Ремонт доріг шляхом грейдерування  –  10 000  грн.                                                          
	            8.9.Поточний ремонт автомобільних доріг – 19 000 грн.
8.10. Систематичне  прибирання автобусних зупинок, очищення урн – 2 500 грн.
            
9. ОБСЛУГОВУВАННЯ ВУЛИЧНОГО ОСВІТЛЕННЯ ТА ЗОВНІШНІХ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ – 372 716 грн.
   
		9.1.Виплати на оплату електроенергії — 372 716 грн.

10. СВОЕЧАСНЕ ОЧИЩЕННЯ ВІД СМІТТЯ МІСЦЬ, ДЕ УТВОРЮЮТЬСЯ СТИХІЙНІ ЗВАЛИЩА НА ТЕРИТОРІЇ МІСТА — 21 000 грн.


11. ДОГЛЯД ЗА ДРЕНАЖНИМИ МЕРЕЖАМИ ТА ВОДОВІДВІДНИМИ СПОРУДАМИ шляхом виправлення пошкоджень, та заміна неприродних труб водостоків, лотків, дренажів, водоприймальних та оглядовихколодязів по місту — 5 000 грн.


12.РОБОТИ ПО ПОЛІПШЕННЮ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА – 91 300 грн.
12.1.Забезпечення екологічно безпечного збирання і захоронення відходів — 
25 000 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.    


13.ПРОВЕДЕННЯ СВЯТ – 10 000 грн.
13.1.Новорічні свята — 10 000 грн.
	 
14.КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ, ІНШИХ БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД  - 281 577 грн.

14.1.Капітальний ремонт покрівель та інженерних мереж багатоповерхового житлового фонду— 210 714 грн.
14.2. Співфінансування робіт з капітального ремонту житлових будинків, в яких створено ОСББ – 29 370 грн.
14.3.Капітальний ремонт цоколя житлового будинку по вул..Побєди,4— 41 493грн.

	15. КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТА РЕКОНСТРУКЦІЯ ІНШИХ ОБ’ЄКТІВ – 1 162 850 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 – 150 063 грн.
               15.7. Реконструкція покриття автодороги на кладовище (вул.Шевченко)– 47 983 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. Капітальний ремонт пам’ятника загиблим шахтарям – 21 120 грн.
               15.12. Реконструкція системи ветиляції ДНЗ – 68 538 грн.
               15.13. Капітальний ремонт фонтану по пр.Леніна – 2 588 грн.
               15.14. Реконструкція та реставрація перил моста через річку Рудникова по вул..Кооперативна – 28 000 грн.
               15.15.Проведення обстеження будівлі колишнього ДНЗ «Журавушка» – 8 400 грн.
               15.16. Капітальний ремонт опалення ДНЗ «Катюша» – 86 000 грн.
               15.17. Реконструкція системи опалення клубу «Кремінна» – 98 669 грн.
               15.18. Реконструкція системи опалення клубу Червона Діброва – 14 377 грн.

	16. ВОДОКАНАЛІЗАЦІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО – 914  341 грн.

16.1. Капітальний ремонт водопровідних та каналізаційних мереж – 367  012 грн.
16.2. Капітальний ремонт  каналізаційного колектору  – 247 329 грн.
16.3. Капітальний ремонт  водопроводу через річку Красна  – 127 000 грн.
16.4. Капітальний ремонт  насосних агрегатів на КНС  – 15 100 грн.
16.5. Капітальний ремонт водоводів по вул.Вокзальна, Кооперативна, пл..Кооперативна, вул..Кочеткова – 157 900 грн


17. РОЗРОБКА ГЕНЕРАЛЬНИХ ПЛАНІВ ТА ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНИХ ДОКУМЕНТАЦІЙ ДЛЯ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ – 104 076 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-кошторисної документації  «Капітальний ремонт асфальто-бетонного покриття по вул..Леніна» - 1  000 грн.
             17.6 розробка технічних умов для проведення капітального ремонту зовнішнього освітлення м.Кремінна - 18  000 грн.
             17.7 розробка проектно-кошторисної документації на проведення реконструкцій об’єктів комунальної власності та проведення державної комплексної експертизи - 50  000 грн.
            17.8 розробка проектно-кошторисної документації на газифікацію клубу «Житлівка» - 7 076 грн.


18.ПРИДБАННЯ ПРЕДМЕТІВ ДОВГОСТРОКОВОГО КОРИСТУВАННЯ – 278 942 грн.

 18.1. пральна машина для ДНЗ" Ластівка", "Катруся", "Берізка" – 12 000 грн.
 18.2. придбання туалету – 1 100 грн.
 18.3.  Придбання техніки для комунальних підприємств – 148 823 грн. 
 18.4 водонагріваючий бак для миття посуду для ДНЗ"Берізка", "Зірочка" – 3 200 грн.
 18.5. придбання холодильнику для харчоблоку ДНЗ "Зіронька" - 5 000 грн.
               18.6. Придбання компґютерної техніки – 10 000 грн.
               18.7. Придбання копірувального приладу – 2 500 грн.
               18.8. Комплектуючи до ПК – 9 910 грн.
               18.9. придбання холодильнику  - 2 850 грн.
18.10. придбання меблів для  ДНЗ "Берізка" – 34 199 грн.
18.11. придбання футбольних комплектів  – 10 360 грн.
18.11. придбання фільтрів для фонтану   – 19 000 грн.
18.12. придбання дитячих площадок «Малютка»   – 20 000 грн.


19. ЗЕМЛЕУСТРІЙ –128 717 грн.

              19.1.  складання планів земле господарського устрою та впорядкування територій населених пунктів  Кремінської    міської ради, коригування нормативної грошової оцінки земель селищ міської ради, проведення інвентаризації земельних ділянок –  42 000 грн.
               19.2 викопіювання із схеми землеустрою і техніко-економічне обґрунтування –81 000 грн.
19.3 оформлення проекту відведення земельної ділянки для утримання полігону ТПВ – 5 717 грн.


Всього:  3 877 310 грн.









