Рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№401 від 16.12.2015р.

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 24 вересня 2015 року № 338 «Про затвердження переліку об’єктів, фінансування яких передбачається за рахунок використання у 2015 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»


Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України                     на 2015 рік», статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування                         в Україні», з метою здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку міста Одеси виконавчий комітет Одеської міської ради 

ВИРІШИВ: 

	1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради  від 24 вересня  2015 року № 338 «Про затвердження переліку об’єктів, фінансування яких передбачається за рахунок використання у 2015 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій», виклавши додаток у новій редакції (додається). 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Шандрика В.І. 
 
Міський голова                                                     				Г. Труханов
 
Керуюча справами                                               				О. Оніщенко


Додаток					
до рішення виконавчого комітету
								Одеської міської ради
								від 16.12.2015р. №401

								«Додаток
								до рішення виконавчого комітету
								Одеської міської ради
								від 24 вересня 2015 року № 338
							

Перелік об’єктів, фінансування яких передбачається за рахунок використання у 2015 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

                                                                                                                                                                                       (тис.грн)
№
з/п
Головний
розпорядник
коштів

Назва об’єктів

Витрати усього  
у тому числі 

Вид робіт





кредиторська заборгованість
обсяги
 2015 року


1.
Управління капітального будівництва Одеської міської ради                                                       


20 000,00

0,00

20 000,00


1.1.

Реконструкція будівель міського дитячого оздоровчо-спортивного комплексу "Вікторія", розташованого                        за адресою:  м. Одеса, вул. Дача Ковалевського, 93

10 500,00

0,00

10 500,00

Реконструкція

1.2.

Реконструкція будівлі з розширенням на території комунальної установи "Центр реабілітації осіб з вадами психофізичного розвитку", розташованої за адресою:                   м. Одеса, вул. Академіка Сахарова, 30/1


6 000,00


0,00


6 000,000



Реконструкція

1.3.

Будівництво каналізаційної насосної станції (далі – КНС), напірної госпфекальної та самотечної госпфекальної каналізацій по 
вул. 2-ій Пригородній від КНС до  вул. Спартаківської                          з відновленням дорожнього покриття вулиць

3 500,00

0,00

3 500,00

Будівництво
».





                   Керуюча справами                                                            				 О. Оніщенко



 







