НОВОПЕТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ВИШГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Двадцять перша сесія сьомого скликання
«14» липня 2017 року

№ 784
РІШЕННЯ

Про внесення змін до рішення сільської ради
від 23 грудня 2016 року № 583 «Про затвердження
Програми соціально-економічного розвитку
села на 2017 рік та заходів щодо виконання
Програми у 2017 році»
Відповідно до ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії сільської
ради з питань бюджету, комунального майна та розвитку інфраструктури
села та комісію з питань освіти, культури, медицини, спорту, історичної
спадщини та духовності
сільська рада
ВИРІШИЛА
1. Внести зміни до п. 4 «Основні завдання та заходи плану соціальноекономічного розвитку Новопетрівської сільської ради» Програми соціальноекономічного розвитку села на 2017 рік та заходів щодо виконання Програми
у 2017 році, що додається.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
сільської ради з питань бюджету, комунального майна та розвитку
інфраструктури села та на комісію з питань освіти, культури, медицини,
спорту, історичної спадщини та духовності.

Сільський голова

Р.М.Старенький

Додаток № 1
до рішення Новопетрівської сільської ради
від 14.07.2017 року №784
Зміни
до Програми соціально-економічного розвитку села на 2017 рік та заходів
щодо виконання Програми у 2017 році.
Внести зміни в пункти:
- «Соціальний захист»;
- «Розвиток
житлово-комунального,
дорожнього
господарства,
благоустрій»;
- «Розвиток культури та спорту»;
- «Охорона здоров’я»;
- «Освіта»
Програми соціально-економічного розвитку села на 2017 рік та заходів
щодо виконання Програми у 2017 році, та викласти в редакції наступні
позиції щодо використання коштів сільського бюджету на 2017 рік:
Найменування
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Транспортні послуги по перевезенню дітей з числа
соціально-незахищених категорій
Придбання проекційного екрана 450 х310 см. для будинку
культури
Монтаж та встановлення лічильника теплоти для будинку
культури
Придбання театральних крісел для будинку культури
Придбання та встановлення захистних решіток для будинку
культури
Геодезична зйомка земельних ділянок
Субвенція районному бюджету для Новопетрівської ЗОШ ІІІІ №1 на поточний ремонт приміщень
Субвенція районному бюджету для Новопетрівської ЗОШ ІІІ ст..№2 на поточний ремонт класних кімнат
Субвенція Вишгородській центральній районній лікарні на
утримання Новопетрівської районної лікарні
Поточний ремонт дорожнього покриття в с.Нові Петрівці
Виділення коштів на програму «Культурно- масових заходів
у селі Нові Петрівці на 2017 рік»

Вартість,
тис.грн.
30,0
3,8
28,8
55,0
12,5
40,0
95,0
106,0
500,0
165,0
75,0

11
12
13

14
15
16
17
18
19
20

Капітальний ремонт вуличного покриття по вул. Садова,
Гречка2, Леніна-Новокиївська, Валківська, Шевченка 3
Будівництво дитячого садка

4939,9

Програма «Фінансової підтримки громадських організацій
фізкультурно-спортивного спрямування та спортивних клубів на
2017 рік

Програма «Фінансової підтримки та розвитку КП
«Новопетрівський медичний консультативно- діагностичний
центр» на 2017 рік
Послуги по фарбуванню об»єктів благоустрою
Послуги по очищенню доріг та тротуарів від пилу, сміття,
ґрунтових та інших наносів шляхом їх підмітання та
вивезення
Розчистка замулених ставків
Послуги по покосу трави на узбіччях доріг та в місцях
загального користування
Приблизити видатки на оплату електоенергії з грудня 2017
р. на липень 2017 р.
Приблизити видатки на оплату матеріальної допомоги з
вересня 2017 р. на липень 2017 р.

Секретар сільської ради

5000,0
70,0

290,0
69,8
59,8
199,8
119,4
20,0
50,0

С.О.Костюк

