ВЕЛИКОДИМЕРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
Про внесення змін до цільової програми «Будівництво,
реконструкція і ремонт об’єктів комунального господарства
та соціально-культурного призначення у Великодимерській об’єднаній
територіальній громаді на 2018 -2020 роки», затвердженої рішенням
Великодимерської селищної ради від 21.12.2017 № 54 ІІІ – VІІ, із змінами
З метою забезпечення ефективного використання бюджетних коштів та
забезпечення реалізації заходів програми, враховуючи рекомендації постійної
комісії з питань планування фінансів, бюджету, соціально-економічного
розвитку,
промисловості,
підприємництва,
інвестицій
та
зовнішньоекономічних зв’язків, керуючись п. 22 ст. 26, ст. 59 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до цільової програми «Будівництво, реконструкція і ремонт
об’єктів комунального господарства та соціально-культурного призначення в
Великодимерській об’єднаній територіальній громаді на 2018 -2020 роки»
(далі – програма), затвердженої рішенням селищної ради від 21.12.2017 № 54
ІІІ-VII із змінами, а саме:
1.1. Внести зміни до заходів програми:
- у п. 7 заходів «Будівництво дитячих та спортивних майданчикі»
збільшити фінансування на 220,0 тис.грн.;
- у п. 8 заходів «Будівництво артсвердловини в с.Шевченкове
Броварського району Київської області» зменшити фінансування на 620,285
тис.грн.;
- у п.9 заходів
«Капітальний ремонт водонапірної башти по
вул.Вокзальна 2б в с.Шевченкове Броварського району Київської області»
збільшити фінансування у 2018 році на 726,98 тис.грн., у 2019 році на 800,00
тис.грн.;
- у п.10 заходів «Будівництво центру безпеки громадян с смт.Велика
Димерка Броварського району, Київської області» зменшити фінансування на
311,20 тис.грн.;

- у п.11 заходів «Будівництво центру надання адміністративних послуг
в смт.Велика Димерка Броварського район, Київської області» зменшити
фінансування на 265,780 тис.грн.;
- доповнити заходи п.15 «Реконструкція вхідної групи будівлі, що
розташована по вул.Соборній 15а, в смт.Велика Димерка Броварського району
Київської області» та передбачити фінансування у сумі 224,0 тис.грн.;
- у пункті «всього по заходах» сума коштів у 2018 р. – 7276,425 тис.грн.
1.2. Внести зміни до п.9 паспорту програми:
- «Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації
програми» становить у 2018 році 7276,425 тис.грн.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з
питань планування фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку,
промисловості, підприємництва, інвестицій та зовнішньоекономічних
зв’язків.
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