УКРАЇНА
ВАРАСЬКА МІСЬКА РАДА
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сьоме скликання
РІШЕННЯ
(Тридцять перша сесія)

Y

№ f З

2018 року

Про внесення змін до рішення міської ради
від 15.10.2015 №2199 «Про затвердження
Програми з енергозбереження м. Вараш
на 2016 - 2020 роки»
З метою забезпечення успішного впровадження енергозберігаючих
заходів в рамках реалізації проекту «Впровадження енергозберігаючих
заходів у бюджетних установах та модернізація системи вуличного
освітлення
м.Вараш»,
відповідно
до
Закону
України
«Про
енергозбереження», на підставі п.22 ч.І ст.26, ч.З ст.50 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з постійними комісіями
міської ради, Вараська міська рада
ВИРІШИЛА :
1.
Внести до рішення міської ради від 15.10.2015 №2199 «Про
затвердження Програми з енергозбереження м. Вараш на 2016-2020 роки»
(далі - Програма) наступні зміни:
1.1. В пункті 9 Паспорта Програми цифри та слова «53967,963 тис.грн.»
замінити на цифри та слова «53985,263 тис.грн»; рядок «в тому числі по
роках» виключити.
1.2. В пункті 9.1 Паспорта Програми цифри та слова «29388,377
тис.грн.» замінити на цифри та слова «29405,677тис.грн.».
1.3. В розділі 4 в таблиці 1 «Завдання, заходи та строки виконання
міської цільової Програми» пункт 7.2 доповнити:
- пунктом 7.2.в «Утилізація люмінесцентних ламп, що містять ртуть, в т.ч.:за рахунок коштів міського бюджету»;
- в пункті 7.2.в у стовпчиках «Всього» та «2018» визначити орієнтовну
вартість заходу 17,3 тис.грн.;
- в пункті «Внутрішнього освітлення та системи централізованого опалення у
закладах освіти» у стовпчиках «Всього» та «2018» орієнтовну вартість заходу
збільшити та цифри «6221,203» замінити на «6238,503».

1.4. В розділі 4 таблицю 2 «Очікувані результати виконання міської
цільової Програми з енергозбереження м.Вараш на 2016 - 2020 роки»
доповнити пунктом наступного змісту: ______________________________
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1.5. В розділі 5 таблицю 4 «Напрямки діяльності та заходи міської
цільової Програми» доповнити заходом «Утилізація люмінесцентних ламп,
що містять ртуть,
в т.ч.:- за рахунок коштів міського бюджету» із
зазначенням обсягу фінансування у стовпчику «Всього» та «2018» - 17,3
тис.грн..
2. Реалізацію заходів Програми, що передбачають фінансування з
міського бюджету, проводити в межах бюджетних призначень передбачених
в бюджеті міста на відповідний рік.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з
питань комунального майна, житлової політики, інфраструктури та
енергозбереження.

Тзп міського голови

