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Від

^/.2019 року №
Кондратовцю Юрію

На Ваш інформаційний запит від 02.08.2019 р. (вх.№137/0718 від
02.08.2019 р.) надаємо копії листів управління житловокомунального
господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради від
11.07.2019 р. №0111/219 та від 19.07.2019 р. №0111/231.
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Міському голові
С.Б.Редчику

З метою реалізації завдань та цілей міських програм та рішення 53
сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018 р. №1689 «Про внесення змін до
статутного фонду комунального підприємства «Хмільниккомунсервіс» та,
розглянувши листи КП «Хмільниккомунсервіс» від 13.06.2019 р. №216, від
10.07.2019 р. №271 та КП «Хмільникводоканал» від 04.06.2019 р. №0114/200,
від 01.07.2019 р. №0114/225, управління житловокомунального господарства
та комунальної власності Хмільницької міської ради просить розглянути
питання щодо уточнення кошторисних призначень, а саме:
1. Для виконання Програми розвитку житловокомунального
господарства та благоустрою міста Хмільника на 20192021 роки,
затвердженої рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018 р.
№1693 (зі змінами) зменшити на 437 500 грн., в тому числі:
 Для виконання п.1.5. «Придбання, виготовлення та встановлення
контейнерних майданчиків для сміттєвих контейнерів» за КПКВКМБ 1218330
«Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів» КЕКВ 3210
«Капітальні трансферти
підприємствам
(установам,
організаціям)»
зменшити на 413 000 грн.;
 для виконання п. 1.10 «Придбання та встановлення контейнерів для
збору твердих побутових відходів місткістю 1100 літрів зі
сферичною
кришкою» за КПКВКМБ 1216030 «Організація благоустрою населених
пунктів» КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам,
організаціям)»  зменшити на 74 500 грн.;
 для виконання п.1.9. «Нове будівництво ангару з благоустроєм
території на полігоні .твердих побутових відходів м. Хмільника, Вінницької обл.
(з коригуванням ПКД та проведенням її експертизи)» за КПКВКМБ 1217330
«Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури
комунальної власності» КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам
(установам, організаціям)»  збільшити на 50 000 грн.

2. Для виконанняvutrnmlkihgea
Програми утримання дорожнього господарства
міста Хмільника на 20182020 рр., затвердженої рішенням 45 сесії міської
ради 7 скликання від 08.12.2017р. №1256 (зі змінами) за КПКВКМБ 1217461
„Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за
рахунок коштів місцевого бюджету" КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти
підприємствам (установам, організаціям) для виконання п.2.24. «Капітальний
ремонт дорожнього покриття по вул.Магістральна в м.Хмільнику Вінницької
області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)»  зменшити на
12 500 грн.
і
3. Для виконання Програми забезпечення населення міста якісною
питною водою на 20132020 рр., затвердженої рішенням 34 сесії міської ради
6 скликання від 21 грудня
2012 р. №979 (зі змінами) збільшити на
27 223 грн., в тому числі:
 за КПКВКМБ 1217310 «Будівництво об'єктів житловокомунального
господарства» КЕКВ 3210 „Капітальні трансферти підприємствам (установам,
організаціям)" для виконання п. 64. «Нове будівництво каналізаційного
колектора по вул. Літописній
у м.Хмільнику Вінницької області (з
виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)»  збільшити на 50 000
грн.;
 за КПКВКМБ 1217330 «Будівництво інших об'єктів комунальної
власності» КЕКВ 3210 „Капітальні трансферти підприємствам ( установам,
організаціям)" для виконання п. 66. «Капітальний ремонт водопроводу по
вул. Марка Вовчка в м. Хмільнику Вінницької обл.(з виготовленням ПКД та
проведенням її експертизи)»  зменшити на 22 777 грн.
4. Для виконання Міської цільової Програми регулювання
земельних відносин та управління комунальною власністю у місті
Хмільнику на 20172020 роки, затвердженої рішенням 28 сесії міської ради 7
скликання від 27.12.2016 р. №674 (зі змінами) за КПКВКМБ 1217670 «Внески
до статутного капіталу суб'єктів господарювання» КЕКВ 3210 „Капітальні
трансферти підприємствам (установам, організаціям)" збільшити на 422 777
грн., в тому числі:
 за КПКВКМБ 1217310 «Будівництво об'єктів житловокомунального
господарства» КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам,
організаціям)» для виконання п.2.4.4. «Придбання та встановлення системи
автоматичного підтримання рівня води в ставках, що знаходяться в міському
парку ім. Т.Г.Шевченка в м. Хмільнику»  зменшити на 1 152 грн.;
 для виконання п.2.3.10. «Придбання косарки роторної» збільшити
на 37 000 грн.;

З

 для виконання п.2.3.12 «Переобладнання автомобіля на сміттєвоз з
боковим завантаженням маніпулятора»vutrnmlkihgea
збільшити на 386 929 грн.

Начальник управління

І.Г.Сташок

Павленко 20278
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Міському голові
С.Б.Редчику
З'метою реалізації завдань та цілей Програми розвитку житлово
комунального господарства та благоустрою міста Хмільника на 20192021
роки, затвердженої рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018 р.
№1693 (зі змінами), управління житловокомунального господарства та
комунальної власності Хмільницької міської ради просить розглянути питання
щодо внесення змін до додатку 6 рішення 57 сесії міської ради 7 скликання від
12.12.2018р. № 1872 «Про місцевий бюджет Хмільницької міської об'єднаної
територіальної громади на 2019 рік» (зі змінами), а саме:
Назву об'єкта «Нове будівництво ангару з благоустроєм території на полігоні
твердих побутових відходів м. Хмільника Вінницької області (з виготовленням
ГІКД та проведенням її експертизи)» замінити на «Нове будівництво ангару з
благоустроєм території на полігоні твердих побутових відходів м. Хмільника,
Вінницької обл. (з коригуванням ПКД та проведенням її експертизи)».

В.о.начальника управління
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І.С Литвиненко
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