
 

УКРАЇНА
СЛОВ’ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

від 07.06.2019 № 2-LXVІ-7
м. Слов’янськ

Про внесення змін та доповнень до рішення міської
ради  від  19.12.2018  №6-LVI-7  «Про  Програму
економічного і соціального розвитку м.Слов’янська
на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 та
2021 роки» (зі змінами та доповненнями)

Враховуючи рішення виконавчого комітету Слов’янської міської ради від 07.06.2019
№1359 «Про схвалення змін та доповнень до рішення міської ради від 19.12.2018 № 6-LVI-7
«Про Програму економічного і соціального розвитку м. Слов’янська на 2019 рік та основні
напрями  розвитку  на  2020  та  2021  роки»  (зі  змінами  та  доповненнями),  враховуючі
пропозиції  враховуючі  пропозиції  управління  житлово-комунального  господарства
(від 04.06.2019  №01-30/648;  від  04.06.2019  №01-30/666),  відділу  охорони  здоров’я
(від 03.06.2019 №01-21/299), Слов’янської міської ради (від 05.06.2019 №05/195), протокол
пленарного  засідання  LXVІ  (позачергової)  сесії  Слов’янської  міської  ради  7  скликання
від 07.06.2019,  керуючись  пунктом  22  частини  1  статті  26  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШУЄ:

1. Внести  зміни  та  доповнення  до  Програми  економічного  і  соціального  розвитку
м. Слов’янська на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 та 2021 роки, затвердженої
рішенням Слов’янської міської ради від 19.12.2018 № 6-LVI-7, згідно з додатком до розділів:

1) Заходи щодо забезпечення виконання завдань Програми.
2) Перелік проектів міста, реалізація яких передбачається у 2019 році.
3) Фінансове забезпечення заходів Програми.
4) Фінансове забезпечення проектів розвитку Програми.

Міський голова                                                                                                                     В.М. Лях



Додаток
до рішення міської ради

від 07.06.2019 № 2-LXVІ-7

Зміни та доповнення до Програми економічного і соціального розвитку м. Слов’янська на 2019 рік та основні напрями
розвитку на 2020 та 2021 роки, затвердженої рішенням Слов’янської міської ради від 19.12.2018 № 6-LVI-7

1.            Заходи щодо забезпечення виконання завдань Програми  

Завдання
№
з/п

Зміст заходу
Термін

виконання
Виконавець

Витрати на реалізацію, тис. грн
Очікуваний результат

Всього

у тому числі за рахунок коштів:
Державно

го
бюджету

місцевих бюджетів
підприємс

тв
інших
джерел

Найменування
показника

Значення
показникаобласного

бюджету
міського
бюджету 

3.1.5 Житлове господарство та комунальна інфраструктура
Захід 8.8, 8.13, 20 розділу 3.1.5 «Житлове господарство та комунальна інфраструктура» та рядок «Усього по Розділу 3.1.5» викласти у новій редакції:

1.1.2
Забезпечувати

ефективне
функціонуванн

я житлово-
комунального

господарства та
безперебійне

енерго-, газо- та
водопостачання

об’єктів
соціальної

сфери, освіти,
охорони
здоров’я

8.8 Надання фінансової 
підтримки 
підприємству 
водопровідно-
каналізаційного 
господарства – 
комунальному 
підприємству 
Слов’янської міської 
ради 
«Словміськводоканал»

2019 Управління
житлово-

комунального
господарства

22200,000 0,000 0,000 22200,000 0,000 0,000 кількість
підприємств, які

потребують
підтримки

1

8.13 Придбання люків на 
колодязі водопровідних
та каналізаційних 
мереж, запірної 
арматури

2019 Управління
житлово-

комунального
господарства

300,000 0,000 0,000 300,000 0,000 0,000 кількість люків,
од.

кількість
запірної

арматури, од.

140

36

20 Придбання, 
встановлення, 
поточний ремонт 
павільйонів очікування 
та утримання зупинок

2019 Управління
житлово-

комунального
господарства

1500,000 0,000 0,000 1500,000 0,000 0,000 кількість
зупинок

52

Усього по Розділу 
3.1.5

197140,840 0,000 5 376,210 164 310,840 11830,000
15623,79

0
рядок «ВСЬОГО, тис.грн» викласти у новій редакції:

Всього. тис.грн 907262,797 532821,460 16843,262 283786,185 24605,800 49206,09
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2.            Перелік проектів міста, реалізація яких передбачається у 2019 році  

№
з/п

Назва проекту
Термін

реалізації
проекту

Виконавец
ь

Кошторисн
а вартість
проекту,
тис.грн

Потреба у фінансуванні на 2019 рік, тис.грн

Результат
ивність

реалізації
проекту(х
арактерис

тика,
потужніст

ь
відповідн

их
об'єктів)

Відповідність
Плану заходів
з реалізації  у

2018-2020
роках

Стратегії
розвитку

Донецької
області на

період до 2020
року ** (номер

та назва
технічного

завдання) або
стратегії

розвитку міста
(району, ОТГ)

Примі
ткавсього

у тому числі:

Інші
джерела

фінансуван
ня *

кошти державного бюджету
кошти місцевих

бюджетів

Державни
й фонд

регіональ
ного

розвитку

інші кошти
державного

бюджету,
включаюч
и цільові

субвенції з
державного
бюджету на

розвиток
територій*

Надзвича
йна

кредитна
програма

для
відновлен

ня
України

Європейсь
кого

інвестицій
ного

банку

обласний
бюджет

міський
бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Доповнити пунктом 1 розділ 3.2.4 «Формування спроможної територіальної громади» та рядок «3.2.4 Формування спроможної територіальної громади» викласти у новій редакції:
3.2.4 Формування спроможної

територіальної громади
300,000 300,000 300,000

1 Капітальний  ремонт  покрівлі
адмінбудівлі  Слов’янської
міської  ради  за  адресою:
пл.Соборна,  буд.2,
м.Слов’янськ (в т.ч. розробка
проектно-кошторисної
документації)

2019 Слов’янська
міська рада

300,000 300,000 300,000

Пункт 16 розділу 3.2.8 «Охорона здоров’я» викласти у новій редакції:
3.2.8 Охорона здоров’я
16 «Капітальний ремонт 

дорожнього покриття в’їзду 
та проїзду до амбулаторії №1 
та №2 КЗ Центр первинної 
медико – санітарної допомоги
м.Слов’янська» з 
улаштуванням стоянки 
автотранспорту», за адресою: 
Донецька обл.,  м.Слов’янськ,
вул. Банківська, 85» (у тому 
числі коригування проектно-
кошторисної документації)

2019 Управління
житлово-

комунально
го

господарств
а

2127,904 2127,904     2127,904  Благоустрі
й

прилеглої
території

3.5.1 Розвивати
інфраструктуру

системи
охорони
здоров’я

Рядок «Усього» викласти у новій редакції:
113 Усього 1023654,535 755528,765 134656,257 19389,021 80717,210 222916,366 125759,07 172090,835
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3.            Фінансове забезпечення заходів Програми  

Рядки «Житлове господарство та комунальна інфраструктура; «Усього:» викласти у новій редакції:

Напрями реалізації заходів
Кількіст
ь заходів

Витрати на реалізацію, тис. грн

всього
у тому числі за рахунок коштів:

державног
о бюджету

місцевих бюджетів підприємст
в

інших
джерелобласного бюджету міського бюджету 

Житлове господарство та 
комунальна інфраструктура

88 197140,84
0

0,000 5 376,210 164 310,840 11830,000 15623,790

Усього: 440 907262,79
7

532821,460 16843,262 283786,185 24605,800 49206,090

4.            Фінансове забезпечення проектів розвитку Програми  

Рядки «Формування спроможної територіальної громади»; «Усього» викласти у новій редакції:

№
п/п

Назва розділу
Кількіст

ь
проектів

Потреба у фінансуванні на 2019 рік, тис.грн

всього

у тому числі:
кошти державного бюджету кошти місцевих бюджетів

інші
джерела

фінансува
ння *

Державний
фонд

регіонально
го розвитку

інші кошти
державного

бюджету,
включаючи

цільові
субвенції з

державного
бюджету на

розвиток
територій*

Надзвичайна
кредитна

програма для
відновлення

України
Європейського
інвестиційного

банку

обласний
бюджет

міський
бюджет

4 Формування спроможної 
територіальної громади

1 300,000 300,000

Усього:
113

755
528,765

134 656,257 19 389,021 80 717,210 222 916,366 125 759,076 172 090,835
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