Красноармейский городской совет
РЕШЕНИЕ

28.03.2012 № 6/17-3
г.Красноармейск

О внесении изменений в решение городского
совета от 28.12.2011 №6/14-1 «О Программе
экономического и социального развития
города Красноармейска на 2012 год»

Рассмотрев

письма

отдела

капитального

строительства,

отдела

образования

Красноармейского городского совета, коммунального предприятия «Городской парк культуры
и отдыха», жилищно-коммунального отдела городского совета, учитывая рекомендации
постоянных депутатских комиссий о внесении изменений в Программу экономического и
социального развития города Красноармейска на 2012 год, утвержденную решением городского
совета от 28.12.2011 №6/14-1, руководствуясь статьями 26, 59 Закона Украины «О местном
самоуправлении в Украине», городской совет

РЕШИЛ:
1. Внести изменения и дополнения в мероприятия Программы экономического и
социального развития города Красноармейска на 2012 год в разделы:
3.4.1. «Привлечение инвестиций в экономику города» (приложение 1);
5.5.2. «Образование» (приложение 2);
5.5.4. «Культура» (приложение 3);
5.6. «Развитие жилищно - коммунального хозяйства» (приложение 4).

И.о. городского головы

Г.А.Гаврильченко

Приложение № 1
к решению городского совета
28.03.2012 № 6/17-3

Зміни до заходів по розділу 3.4.1. «Залучення інвестицій в економіку міста»
Програми економічного і соціального розвитку міста Красноармійська на 2012 рік

Зміст заходу

Термін
виконання

Виконавець

Всього

Витрати на реалізацію, тис. грн.
у тому числі за рахунок коштів:
місцевих бюджетів
державного
підприобласного бюджету
бюджету
ємств
бюджету
міста

інших
джерел

Очікуваний
результат

Доповнити заходи розділу абзацем 25 в наступній редакції
25.Будівництво газопроводу високого –
середнього тиску, вул. Запорізька,
Родинська м. Красноармійськ.
Виконання робіт по виготовленню
документів страхового фонду
документації.

Секретарь городского совета

Протягом
року

Відділ
капітального
будівництва

1,115

1,115

Г.А.Гаврильченко

Поліпшення
побутових умов
населення

Приложение № 2
к решению городского совета
28.03.2012 № 6/17-3

Зміни до заходів по розділу 5.5.2. «Освіта»
Програми економічного і соціального розвитку міста Красноармійська на 2012 рік

Зміст заходу

15. Розробка кошторисної документації та
проведення державної експертизи проекту
екологічних (зелених) інвестицій по ЗОШ № 14
та по ЗОШ № 15,
в т.ч.:
- проведення експертизи проекту екологічних
(зелених) інвестицій

Секретарь городского совета

Витрати на реалізацію, тис. грн.
у тому числі за рахунок коштів:
Термін
Виконавець
місцевих бюджетів
державвиконання
Всього
підприного
обласного бюджет
ємств
бюджету бюджету
у міста
Доповнити заходи розділу абзацем 15 в наступній редакції

Протягом
року

Відділ освіти
Красноармійської
міської ради

60
4

56

4
4

Г.А.Гаврильченко

інших
джерел

Очікуваний
результат

Приложение № 3
к решению городского совета
28.03.2012 № 6/17-3

Зміни до заходів по розділу 5.5.4. «Культура»
Програми економічного і соціального розвитку міста Красноармійська на 2012 рік

Зміст заходу

19. Фінансова підтримка на виплату
заробітної плати

Секретарь городского совета

Термін
виконання

Виконавець

Всього

Витрати на реалізацію, тис. грн.
у тому числі за рахунок коштів:
місцевих бюджетів
державного
підприобласного бюджету
бюджету
ємств
бюджету
міста

Доповнити заходи розділу абзацем 19 в наступній редакції
Протягом
КП
року
«Міський
148,107
148,107
парк
культури та
відпочинку»

Г.А.Гаврильченко

інших
джерел

Очікуваний
результат

Приложение № 4
к решению городского совета
28.03.2012 № 6/17-3

Зміни до заходів по розділу 5.6. «Розвиток житлово-комунального господарства»
Програми економічного і соціального розвитку міста Красноармійська на 2012 рік

Зміст заходу

Термін
виконання

Виконавець

Витрати на реалізацію, тис. грн.
у тому числі за рахунок коштів:
місцевих бюджетів
Всього державного
підприобласного
бюджету
бюджету
ємств
бюджету
міста

Доповнити заходи підрозділ 5.6.1. «Благоустрій» абзацем 20 в наступній редакції
КП «Управління
20.Виконання капітальних робіт з
Протягом
міського
108
108
благоустрою бульвару ім.Г.Я.Андрющенко
року
господарства»
Обсяг фінансування абзацу 10 підрозділу 5.6.2. «Житлове господарство» викласти в наступній редакції
ПП
«Красноармійськ10.Фінпідтримка на покриття різниці в
Протягом
Реал-сервіс»
600
600
тарифах
року
ТОВ
«Будінвест сервіс»

Секретарь городского совета

Г.А.Гаврильченко

інших
джерел

Очікуваний
результат

Покращення
фінансового
стану

