ВОРОХТЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЯРЕМЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
шосте скликання
(вісімнадцята сесія)
РІШЕННЯ
Від 26 квітня 2013 р. № 225-18/2013
смт. Ворохта
Про доповнення до Програми
соціально-економічного та культурного
розвитку селища Ворохта на 2013 рік.
У відповідності до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",
Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм
економічного та соціального розвитку України», постановою Кабінету Міністрів
України від 26 квітня 2003 року № 621 «Про розроблення прогнозних і програмних
документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного
бюджету» (зі змінами та доповненнями), розглянувши звернення обласного
кістково-туберкульозного санаторію «Смерічка» у смт. Ворохта , селища рада
вирішила:
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Будівництво очисних споруд
пульмонологічного відділення
обласного кістковотуберкульозного санаторію
«Смерічка» за адресою: смт.
Ворохта, вул. Височана, 37 (у
т.ч. виготовлення проектнокошторисної документації)
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Найменування заходу

Орієнтовані обсяги
фінансування. тис грн.
в т.ч. за джерелами
фінансування
Всього

№

Виконавець

1.
Доповнити заходи програми соціально-економічного та культурного
розвитку смт. Ворохта на 2013р. пунктами 10 – 15, а саме:
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Будівництво очисних споруд
дорослого відділення обласного
кістково-туберкульозного
санаторію «Смерічка» за
адресою: смт. Ворохта, вул.
Д.Галицького, 65а (у т.ч.
виготовлення проектнокошторисної документації)
Будівництво очисних споруд
дитячого відділення обласного
кістково-туберкульозного
санаторію: «Смерічка» за
адресою смт. Ворохта, вул.
Д.Галицького, 65б (у т.ч.
виготовлення проектнокошторисної документації)
Реконструкція зовнішніх
каналізаційних мереж
пульмонологічного відділення
обласного кістковотуберкульозного санаторію
«Смерічка» за адресою: смт.
Ворохта, вул. Височана, 37 (у
т.ч. виготовлення проектнокошторисної документації)
Реконструкція зовнішніх
каналізаційних мереж
дорослого відділення обласного
кістково-туберкульозного
санаторію «Смерічка» за
адресою: смт. Ворохта, вул.
Д.Галицького, 65а (у т.ч.
виготовлення проектнокошторисної документації)
Реконструкція зовнішніх
каналізаційних мереж
дитячого відділення обласного
кістково-туберкульозного
санаторію «Смерічка» за
адресою: смт. Ворохта, вул.
Д.Галицького, 65б (у т.ч.
виготовлення проектнокошторисної документації)
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2. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Селищний голова

Кермощук П. Д.

