УКРАЇНА
КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА РАДА
ВОСЬМА СЕСІЯ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
№ 194

від 23 грудня 2016 року
м. Кропивницький
Про доповнення і зміни до Плану
заходів на 2015-2017роки
із реалізації Стратегії-2020

Відповідно до Закону України “Про засади державної регіональної
політики” (стаття 15), рішення обласної ради від 29 вересня 2015 року № 787
“Про План заходів на 2015-2017 роки із реалізації Стратегії-2020”, із
урахуванням пропозицій обласної державної адміністрації
обласна рада
ВИРІШИЛА:

1. Внести доповнення і зміни до Плану заходів на 2015-2017 роки із
реалізації Стратегії розвитку Кіровоградської області на період до 2020 року,
затвердженого рішенням обласної ради від 29 вересня 2015 року № 787 (далі
- План заходів), що додаються.
2. Рекомендувати обласній державній адміністрації організувати
виконання та контроль за виконанням Плану заходів, із врахуванням внесених
до нього доповнень і змін.
3. Рекомендувати обласній державній адміністрації, органам місцевого
самоврядування врахувати проекти регіонального розвитку, які визначені
Планом заходів (із доповненнями і змінами), під час: підготовки пропозицій центральним органам виконавчої влади щодо
виділення коштів із державного бюджету на їх реалізацію у 2017 році;
' формування галузевих цільових програм, відповідних місцевих
програм, обласного та інших місцевих бюджетів на 2017 р у
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4. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 4 рішення обласної
ради від 27 березня 2015 року № 716 "Про Стратегію розвитку
Кіровоградської області на період до 2020 року".
5, Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні

О.Чорноіваненко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Кіровоградської
обласної ради
від ' 'грудня 2016 року № —-~у

ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ
до Плану заходів на 2015-2017 роки із реалізації Стратегії розвитку Кіровоградської області на період до 2020 року,
_______________________затвердженого рішенням обласної ради від 29 вересня 2015 року №787
__________________
Назва проекту
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Програма І. Підвищення рівня ефективності використання економічного потенціалу області
Напрям I.A. Розвиток інноваційного та конкурентного виробничого сектору в області
Доповнити проектами регіонального розвитку:
Бобринецька райдержадмі195,0
Виведення топкової з підвального приміщення
1528,1
ністрація, управління осві
Верхньоінгульської ЗОШ і встановлення окремої
ти, науки, молоді та спорту
теплогенераторної котельні контейнерного типу
(с.Верхньоінгульське, Бобринецький район)
облдержадміністрації
Бобринецька райдержадмі18,7
Капітальний ремонт спортивного залу в Олексіївській
479,6
ністрація, управління осві
ЗОШ І-ІИ ступенів
ти, науки, молоді та спорту
в с.Олексіївна, Бобринецького району
облдержадміністрації
Бобринецька райдержадміСтворення службового житла для тимчасового
29,9
2470,1
ністрація, департамент охо
проживання молодих спеціалістів
рони здоров'я облдержадмі
Бобринецької центральної районної лікарні
ністрації
Петрівська райдержадміні2179,9
Капітальний ремонт (система теплопостачання, заміна
2723,2
віконних блоків, вхідної групи) інфекційного та
страція, департамент охоро
ни здоров'я облдержадміні
головного корпусів Петрівської ЦРЛ,
страції
смт Петрове, Кіровоградської області
Будівництво енергогенеруючого об’єкту з використан Гайворонська райдержадмі800,0
89200,0
ням енергії сонця потужністю 15 мВт на території
ністрація, департамент
інфраструктури та промис
Заваллівської селищної ради, Гайворонський район
ловості облдержадмініст-
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