КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
від 11.12.2015 № 2/VII-32
м. Краматорськ

Про внесення змін та доповнень в
додаток до Програми благоустрою міста
на 2015-2019 роки, затвердженої
рішенням міської ради від 10.12.2014 №
44/VI-267,
(зі змінами та доповненнями)
З метою розвитку об’єктів благоустрою, утримання місць загального користування у
належному стані, забезпечення безпеки руху транспортних засобів, відповідно до ст. 91
Бюджетного Кодексу України, ст. 10 Закону України «Про благоустрій населених пунктів»,
керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Внести доповнення в додаток до Програми благоустрою міста на 2015-2019 роки,
затвердженої рішенням міської ради від 10.12.2014 № 44/VI-267, (зі змінами та
доповненнями), додавши:
- до пункту «Капітальний ремонт автодоріг міста по вулицях з розробкою проектнокошторисної документації» розділу «Дорожньо - мостове господарство» об’єкти:
вул. Кримська, вул. Ворошиловградська, вул. Шкільна (с. Семенівка), вул. Зої
Космодемянської , вул. Софії Ковалевської, вул. Луначарського, дорога через Кутову балку.
- до розділу «Зовнішнє освітлення – всього, у т.ч.» пункт «Придбання ілюмінації»
наступного змісту:
№
з/п

Заходи
Придбання ілюмінації

2015
199,0

Орієнтовна вартість, тис. грн.
за роками
2016
2017
2018
2019

разом
199,0

2. Внести зміни в додаток до Програми благоустрою міста на 2015-2019 роки,
затвердженої рішенням міської ради від 10.12.2014 № 44/VI-267, (зі змінами та
доповненнями), а саме:
- розділ «Будівництво об’єктів благоустрою з розробкою проектно-кошторисної
документації» виключити;
- розділи «Комплексна реконструкція об’єктів благоустрою з розробкою проектнокошторисної документації», «Зовнішнє освітлення – всього, у т.ч.:», «Будівництво дитячих
ігрових та спортивних майданчиків з благоустроєм прилеглої території з розробкою
проектно-кошторисної документації», «Всього» викласти в новій редакції (додається).

Міський голова

А.В. Панков

Додаток
до рішення міської ради
11.12.2015 № 2/VII-32
№
з/п

1.

5.
9.

Орієнтовна вартість, тис. Грн.
За роками
2016
2017
2018
2019
1000,0
1000,0
1000,0
1200,0

5160,0

11055,6
1283,7

12109,9
500,0

13138,6

13654,5

15324,0

65282,6
1783,7

130911,0

83349,4

69084,2

59172,2

59480,0

401996,8

Заходи
Реконструкція об’єктів благоустрою з розробкою
проектно-кошторисної документації:
скверу «30 років ВЛКСМ» по вул. Шкільній, скверу
по бул. Машинобудівників (від вул. Леніна до
пл. Комсомольської, від пл. Комсомольської до вул.
Паркової, від вул. Паркової до вул. Південної),
скверу Перемоги по вул. Шкадінова в районі
музею, скверу по вул. Кришталевій в районі буд.10,
скверу по вул. Гв. Кантемирівців в районі буд.5,
скверу по вул. Б. Хмельницького в районі буд.3,
скверу Пам’яті Павших воїнів (від вул. Катеринича
до вул. Леніна), скверу по пр-ту Мира, скверу
Профспілок, скверу перед будівлею Палацу культури
і техніки ПАТ «НКМЗ», скверу за будівлею Палацу
культури і техніки ПАТ «НКМЗ», площі
Привокзальної, площі Леніна
Зовнішнє освітлення – всього, у т.ч.:
Будівництво дитячих ігрових та спортивних
майданчиків з благоустроєм прилеглої території з
розробкою проектно-кошторисної документації, у
т.ч.:
Всього

Секретар міської ради

2015
960,0

Д.В. Ошурко

разом

