ВЕЛИКОДИМЕРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
Про внесення змін до Програми «Розвиток, ремонт та утримання
об’єктів житлово-комунального господарства, благоустрою та соціальнокультурного призначення Великодимерської об’єднаної територіальної
громади на 2019-2023 роки», затвердженої рішенням Великодимерської
селищної ради від 20.12.2018 № 371 XVІІІ-VІI

З метою забезпечення ефективного використання бюджетних коштів та
реалізації заходів програми, керуючись п.22 ст.26, ст.59 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», враховуючи пропозиції депутатів
Великодимерської селищної ради, рекомендації постійної комісії з питань
планування
фінансів, бюджету,
соціально-економічного
розвитку,
промисловості, підприємництва, інвестицій та зовнішньоекономічних
зв’язків, селищна рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до Програми «Розвиток, ремонт та утримання об’єктів
житлово-комунального господарства, благоустрою та соціально-культурного
призначення Великодимерської об’єднаної територіальної громади на 20192023 роки» (далі – програма), затвердженої рішенням Великодимерської
селищної ради від 20.12.2018 № 371 XVIII – VІІ, а саме:
1.1. Внести зміни до заходів програми:
- виключити з розділу 1 пункту 1.2. заходів програми об’єкт
«Реконструкція очисних споруд в смт. Велика Димерка продуктивністю 200м3
на добу»;
- доповнити розділ 1 пункт 1.2 заходів об’єктом «Будівництво очисних
споруд в смт. Велика Димерка Броварського району Київської області»;
- доповнити розділ 2 пункт 2.1. підпункт 2.1.3. заходів об’єктом
«Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини дороги

загального користування по вул. Південна в смт. Велика Димерка» та
передбачити фінансування у сумі 50,0 тис.грн.;
- доповнити розділ 2 пункт 2.2. підпунктом 2.2.6. «електрична енергія
для вуличного освітлення» та передбачити фінансування у сумі 2680,00
тис.грн.;
- у розділі 2 пункті 2.2. підпункті 2.2.3. збільшити фінансування у 2019
році по об’єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.
Гвардійська в с.Шевченкове» на 50.0 тис. грн.;
- у розділі 2 пункті 2.2. підпункті 2.2.3. внести технічну правку в назву
об’єкта: замість «Капітальний ремонт проїзної частини вул.Городня в смт.
Велика Димерка Броварського району Київської області» читати «Капітальний
ремонт проїзної частини доріг загального користування по вул.Городня та
вул.Докучаєва в смт. Велика Димерка Броварського району Київської
області»;
- у розділі 2 пункті 2.2 підпункті 2.2.3. збільшити фінансування на 2019
рік по об’єкту «Капітальний ремонт вуличного освітлення вул. Козацька,
Петровського, Кооперативна, Заворицька, Набережна, Лісова та пров.
Козацький с.Бобрик» на 160.0 тис.грн.;
- у розділі 4 пункті 4.2. внести технічну правку в назву об’єкта: замість
«Встановлення комплексної системи відеоспостереження та відеоаналітики
для забезпечення громадського порядку та громадської безпеки на території
Великодимерської об’єднаної територіальної громади» читати «Будівництво
системи вуличного відеоспостереження на території селища міського типу
Велика Димерка Броварського району Київської області».
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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