ВЕЛИКОДИМЕРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
Про внесення змін до цільової програми
«Благоустрій у Великодимерській об’єднаній
територіальній громаді на 2018 рік», затвердженої
рішенням Великодимерської селищної ради
від 21.12.2017 р. № 52 ІІІ – VІІ, із змінами
З метою забезпечення виконання заходів програми, з метою проведення
заходів щодо упорядкування обєктів благоустрою громади, керуючись ст. ст.
25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи
позитивні висновки та рекомендації постійної депутатської комісії з питань
планування
фінансів, бюджету,
соціально-економічного
розвитку,
промисловості, підприємництва, інвестицій та зовнішньоекономічних
зв’язків, селищна рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до цільової програми «Благоустрій у Великодимерській
об’єднаній територіальній громаді на 2018 рік», затвердженої рішенням
селищної ради від 21.12.2017 року № 52 ІІI – VІІ із змінами, а саме :
1.1. Збільшити фінансування по завданню № 3 паспорту програми
«Розчищення вулично-дорожньої мережі від снігу та обробка пісчано-соляною
сумішшю» на суму 190,0 тис. грн.
1.2. Збільшити фінансування по завданню № 6 паспорту програми «Ремонт та
технічне обслуговування системи вуличного освітлення» на суму 194,0 тис.
грн.
1.3. Зменшити фінансування
по завданню №7 паспорту програми
«Улаштування пам’ятника громадянам Великої Димерки учасникам ліквідації
Чорнобильської катастрофи – на 11,550 тис. грн.
1.4. Доповнити паспорт програми завданням № 9 «Поточний ремонт
пам’ятника героям Великої Вітчизняної війни в центральній частині селища
Велика Димерка Броварського району Київської області»
та передбачити
фінансування у сумі 15,00 тис.грн.
1.5. Доповнити паспорт програми завданням № 10 «Проведення комплексу
робіт з видалення зелених насаджень у тому числі самосійних аварійних,
сухостійних, уражених омелою дерев та дерев, які досягли вікової межі, на

територіях загального користування» та передбачити фінансування у сумі
55,0 тис.грн.
1.6. Доповнити паспорт програми завданням 11 «Ліквідація стихійних
сміттєзвалищ на території Великодимерської селищної ради» та передбачити
фінансування у сумі 190,0 тис.грн.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську
комісію з питань планування фінансів, бюджету, соціально-економічного
розвитку,
промисловості,
підприємництва,
інвестицій
та
зовнішньоекономічних зв’язків.
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