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23 грудня 2016 року

Про внесення змін до Програми
економічного і соціального розвитку
Іллінецького району на 2016 рік
Розглянувши клопотання голови районної державної адміністрації
Лисака А. Р. від 20.12.2016 року № 02.6 – 3651 щодо внесення змін до
Програми економічного і соціального розвитку Іллінецького району на 2016
рік та керуючись п. 16 ч. 1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до Програми економічного і соціального розвитку
Іллінецького району на 2016 рік, а саме:
- Пріоритет
5
«Дооснащення газових котелень котлами на
альтернативних видах палива у закладах освіти у районі» доповнити
такими заходами:
•
Купчинецька ЗОШ І-ІІ ступенів – технічне переоснащення
опалювального пункту ( обсяг фінансування 1 400,00 тис.грн);
•
Білківська ЗОШ І-ІІІ ступенів – технічне переоснащення системи
опалення ( обсяг фінансування 1255,028 тис.грн);
•
Копіївська ЗОШ І-ІІ ступенів – технічне переоснащення котельні (обсяг
фінансування 1079,420 тис.грн);
•
Китайгородська ЗОШ І-ІІІ ступенів - технічне переоснащення
опалювального пункту (обсяг фінансування 890,4 тис.грн);
- Пріоритет 6 « Створення сучасних навчальних програм та
подальше покращення матеріально-технічної бази навчальних закладів,
реалізація районних програм: «Вчитель», «Шкільний автобус»
доповнити такими заходами:
- Хрінівська ЗОШ І-ІІІ ступенів – заміна вікон у спортивній залі (47,0
тис.грн).
- Кантелинська ЗОШ І-ІІІ ступенів – утеплення даху (обсяг фінансування
876,595 тис.грн).
Внести зміни до Пріоритету 7. «Поліпшення матеріально-технічної
бази закладів охорони здоров’я та забезпечення виконання заходів
відповідно прийнятих програм щодо покращання стану здоров’я нації.
Підвищення якості медичного обслуговування», а саме:
По Іллінецькій центральній районній лікарні:

Пункт 2. Зміцнення матеріально-технічної бази медичного закладу
доповнити заходами:
- проведення капітального ремонту покрівлі та водостоків будівель
поліклініки та хірургічного відділення;
- проведення капітального ремонту старого терапевтичного відділення
(клініко-діагностична лабораторія);
- завершення реконструкції старого терапевтичного відділення (неврологічне
відділення);
- проведення гідрохімічного очищення системи опалення поліклінічного
відділення.
Пункт 3. Придбання сучасної медичної апаратури доповнити:
2 ЕКГ- апарати, пульсоксиметр, 2 мікроскопи; драгер-алкотестер.
Абзац 1 по КЗ «Центр первинної медико – санітарної допомоги» районної
ради доповнити:
- Проведення реконструкції котельні та системи опалення із встановленням
котла на твердому паливі у фельдшерсько-акушерському пункті с. Городок
на загальну суму 102,1 тис. грн.
- Проведення капітального ремонту автомобіля ГАЗ-ЧАЗ-32214 на суму 60,0
тис. грн.
- Пріоритет 9 «Розвиток туристично-рекреаційної сфери, збереження
культурної спадщини та сприяння розвитку культури і мистецтва»:
Іллінецький краєзнавчий музей:
Доповнити пунктом 5) виготовлення стендів – 10,0 тис.грн.
Іллінецька централізована бібліотечна система:
У пункті 2) придбання книг та підписка періодичних видань суму 50,0
тис.грн. замінити на 55,0 тис.грн.;
Доповнити пунктом 7) заміна вікон – 6,3 тис.грн.
Іллінецький районний будинок культури:
Доповнити пунктами:
- виготовлення проектно – кошторисної документації на капітальний ремонт
даху – 20,0 тис.грн.;
- капітальний ремонт даху – 800,0 тис.грн.;
- придбання обладнання для освітлення сцени – 5,0 тис.грн.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку
району та підприємництва (Мороз П.А.).
Голова районної ради

С. Загороднюк

