УКРАЇНА
СЛОВ’ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
від 29.05.2019 № 20-LXV-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 15.05.2019 № 1203 «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), рішення виконавчого комітету
Слов’янської міської ради від 29.05.2019 № 1251 «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 управління економічного та інвестиційного розвитку
(від 08.04.2019 №1-38/65; від 17.04.2019 №1-38/73), відділу діловодства та
організаційного забезпечення (від 08.04.2019 №01.01-11/32), управління
комунальної власності (від 09.04.2019 №01-16-282; від 11.05.2019 №01-16-372),
управління житлово-комунального господарства (від 17.04.2019 №01-30/496;
від 22.04.2019 №01-30/525; від 15.05.2019 №01-30/587; від 15.05.2019
№ 01-30/593; від 15.05.2019 №01-30/595; від 21.05.2019 №01-30/608;
від 22.05.2019 №01-30/614; від 24.05.2019 №01-30/618; від 27.05.2019
№ 01-30/627), служби у справах дітей (від 15.04.2019 №29/01-658;
від 25.04.2019 №29/01-742), фінансового управління (від 22.04.2019 №362/04),
управління соціального захисту населення (від 24.04.2019 №09-126/1708),
відділу освіти (від 06.05.2019 №27-01/32-722; від 17.05.2019№27-01/32-830;
від 22.05.2019 №27-01/32-868; від 23.05.2019 №27-01/32-875), відділу охорони
здоров’я (від 23.05.2019 №01-21/280), відділу екології та природних ресурсів
(від 22.05.2019 №19/57), протокол засідання постійної комісії міської ради з
питань депутатської діяльності, законності, правопорядку, регуляторної
політики та протидії корупції від 21.05.2019 №3, протокол засідання постійної
комісії міської ради з питань економічної політики, бізнесу, бюджету та
фінансів від 23.05.2019 №3, протокол пленарного засідання LXV сесії
Слов’янської міської ради 7 скликання від 29.05.2019, 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) Перелік міських програм, які передбачені до виконання у 2019 році.
4) Фінансове забезпечення заходів Програми.
5) Фінансове забезпечення проектів розвитку Програми.

Міський голова

В.М. Лях
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Додаток
до рішення міської ради
від 29.05.2019 № 20-LXV-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

Витрати на реалізацію, тис. грн
Очікуваний результат
у тому числі за рахунок коштів:
№ з/
Завдання
Зміст заходу
Виконавець
місцевих бюджетів
п
Всього Державног
підприємс інших Найменуванн Значення
обласного міського
о бюджету
тв
джерел я показника
показника
бюджету бюджету
3.1.5 Житлове господарство та комунальна інфраструктура
Доповнити заходами 2.2, 7.21, 7.22, 7.23, 7.24, 8.13, 30 розділ 3.1.5 «Житлове господарство та комунальна інфраструктура»; заходи 9.1, 9.2, 21 розділу 3.1.5 «Житлове господарство та
комунальна інфраструктура» та рядок «Усього по Розділу 3.1.5» викласти у новій редакції:
1.1.2
2.2 Приєднання об’єктів до
2019
Управління
315,000
0,000
0,000
315,000
0,000
0,000
кількість
2
Забезпечувати
електричних мереж
житловобудинків, які
ефективне
комунального
необхідно
функціонування
господарства
підключити до
житловоелектричних
комунального
мереж, од.
господарства та
7.21 Капітальний ремонт вузла
2019
Управління
273,950
0,000
0,000
273,950
0,000
0,000
кількість
1
безперебійне
обліку води на водогоні №
житлово вузлів обліку
енерго-, газо- та
9, м.Слов'янськ
комунального
води, од.
водопостачання
господарства
об’єктів соціальної 7.22 Капітальний ремонт вузла
2019
Управління
168,670
0,000
0,000
168,670
0,000
0,000
кількість
1
сфери, освіти,
обліку води на водогоні №
житлово вузлів обліку
охорони здоров’я
1, м.Слов'янськ
комунального
води, од.
господарства
7.23 Капітальний ремонт
2019
Управління
300,000
0,000
0,000
300,000
0,000
0,000
протяжність
100
водопроводу між
житловозаміненого
водогоном № 1 від
комунального
водопроводу
фільтрувальної станції та
господарства
діам.160 мм, м
водогоном № 6 від
Північних РЧВ,
м.Слов'янськ
7.24 Капітальний ремонт
2019
Управління
300,000
0,000
0,000
300,000
0,000
0,000
кількість
1
фільтрувальної станції
житловофільтрів, од.
(фільтру), м.Слов'янськ
комунального
господарства
Термін
виконанн
я
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8.13 Придбання люків на
колодязі водопровідних та
каналізаційних мереж

2019

9.1

2019

9.2

Розробка та корегування
проектно-кошторисної
документації на
проведення капітального
ремонту вуличнодорожньої мережі (доріг,
тротуарів, зовнішнього
освітлення, встановлення
світлофорів, улаштування
закритих водостоків,
благоустрій),
у т.ч.: вул.Батюка,
вул.Літературна,
вул.Паркова,
вул.Ком'яхова,
вул.Центральна,
вул.Банківська,
вул.Світлодарська,
вул.Свободи (парна та
непарна сторони),
вул.Райдужна,
вул.Василівська,
вул.Голубівська,
вул.Машчерметівська,
вул.Д.Галицького,
вул.Приозерна,
вул.Краматорська,
вул. Університетська,
вул. Ізюмська,
вул. Бульварна,
вул. Мостова,
вул. Гагаріна тощо
Капітальний ремонт
дорожнього покриття
вулично-дорожньої
мережі міста (доріг,
тротуарів) у т.ч.
вул. Л.Толстого,
вул. Університетська,
вул. Свободи,

2019

Управління
житлово комунального
господарства
Управління
житлово комунального
господарства

Управління
житлово комунального
господарства

150,000

0,000

0,000

150,000

0,000

0,000

кількість
люків, од.

140

2 000,000

0,000

0,000

2 000,000

0,000

0,000

кількість
проектів, од.

19

60000,000

0,000

5376,210

39000,000

0,000

15623,790

Площа
ремонту,
тис. м2

120,0

4

21

30

вул. Літературна,
вул. Ком'яхова,
вул. Вчительська,
вул. Батюка,
вул. Паркова,
вул. Центральна,
вул. Банківська,
вул. Світлодарська,
вул. Райдужна,
вул.Василівська,
вул. Голубівська,
вул. Машчерметівська,
вул. Д.Галицького,
вул. Приозерна,
вул. Краматорська,
бул. Героїв Крут,
площа Привокзальна,
пров. Вчительський,
пров. Я.Мудрого,
вул. Ізюмська,
вул. Бульварна,
вул. Мостова,
вул. Гагаріна
Інші витрати, спрямовані
на розвиток, ремонт та
утримання об’єктів та
елементів благоустрою
Технічне обслуговування
та пуск газу в підвідний
газопровід середнього
тиску с.Семенівка
м.Слов’янськ
Усього по Розділу 3.1.5

2019

2019

Управління
житловокомунального
господарства
Управління
житловокомунального
господарства

2500,000

0,000

0,000

2500,000

0,000

0,000

кількість об’єктів
визначається за потребою

50,000

0,000

0,000

50,000

0,000

0,000

протяжність
підвідного
газопроводу,
км

194290,840
0,000
5376,210 161460,840 11830,000 15623,790
3.1.6 Розвиток підприємницького середовища та регуляторна політика
Викласти в новій редакції Розділ 3.1.6 «Розвиток підприємницького середовища та регуляторна політика»:
1.2.1 Створювати
1 Залучення суб'єктів
2019
Управління
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
кількість
підприємницьку
малого та середнього
економічного
залучених
інфраструктуру,
підприємництва до участі
та
учасників, осіб
спростити та
у регіональних,
інвестиційного
збільшити
міжрегіональних та
розвитку
прозорість
міжнародних виставково
адміністративних
— конгресних заходах
послуг, зокрема на
2 Стимулювання розвитку
2019
Міський центр
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
кількість
депресивних
підприємницької
зайнятості
безробітних,

2,152

понад 25

10

5

територіях (у т.ч.
малі міста)

Інші завдання:
Підвищення рівня
інформаційного
забезпечення

ініціативи клієнтів до
започаткування або
відновлення власного
бізнесу
1

2

Інші завдання:
Забезпечення
реалізації
принципу
"спочатку думай
про мале"

1

2

які отримають
одноразову
виплату
допомоги по
безробіттю,
осіб
кількість
створених вебсторінок, од.

Створення веб-сторінки на
офіційному сайті міста
"Розвиток малого і
середнього
підприємництва" з
переліком програм
підтримки підприємців;
інституції, що
забезпечують підтримку
підприємництва;
корисними сервісами для
започаткування малого та
середнього бізнесу
Створення довідникового
каталогу підприємств по
м.Слов'янську

2019

Управління
економічного
та
інвестиційного
розвитку,
відділ
інформаційног
о забезпечення

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2019

100,000

0,000

0,000

100,000

0,000

0,000

кількість
підприємств,
які ввійдуть до
каталогу, од.

понад 300

Навчання розробників
проектів регуляторних
актів використанню
онлайн калькулятору
розрахунку стандартних
витрат суб’єктів малого
підприємництва (М-тест
калькулятор) шляхом
проведення "круглих
столів" з представниками
Державної регуляторної
служби України
Погодження з Донецьким
обласним територіальним
відділенням
Антимонопольного
комітету України проектів
рішень, які можуть
призвести до обмеження,
недопущення, усунення чи

2019

Управління
економічного
та
інвестиційного
розвитку
Управління
економічного
та
інвестиційного
розвитку,
представники
сектору
Державної
регуляторної
служби

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

кількість
проведених
навчальних
заходів,од.

1

Відділи та
управління
Слов’янської
міської ради та
виконавчого
комітету

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

-

-

2019

1

6

Інші завдання:
Забезпечення
розвитку та
популяризація
культури
підприємництва

1

Інші завдання:
Спрощення
доступу суб’єктів
малого і середнього
бізнесу до доступу
фінансових
ресурсів

1

створення конкуренції
Проведення
координаційних рад,
нарад, робочих зустрічей,
форумів, конкурсу
"Підприємець року" із
залученням представників
малого бізнесу з метою
демонстрації успішних
бізнес-проектів
Передача міжбюджетних
трансфертів на суми
співфінансування заходів
щодо фінансової
підтримки суб’єктів
малого підприємництва

2019

2019

Управління
економічного
та
інвестиційного
розвитку,
громадська
організація
"Асоціація
ділове
сприяння"
Слов’янська
міська рада

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

кількість
проведених
заходів, од.

5

1 000,000

0,000

0,000

1 000,000

0,000

0,000

кількість
переможців,
од.

7

Усього по Розділу 3.1.6

1 100,000
0,000
0,000
1 100,000
0,000
0,000
3.1.9 Розвиток туризму
Доповнити заходом 4 розділ «3.1.9 Розвиток туризму» та рядок «Усього по Розділу 3.1.9» викласти у новій редакції:
1.2.2 Створити
4 Проведення конкурсу з
2019
Управління
10,000
0,000
0,000
10,000
0,000
0,000
Кількість
1
позитивний для
визначення логотипу та
економічного
переможців
інвесторів імідж
салогану міста Слов’янськ
та
конкурсу,
регіону, провести
інвестиційного
нагороджених
ребрендінг з метою
розвитку
грошовою
посилення
премією
міжрегіональних і
міжнародних
зв’язків та
залучення
інвестиційних
ресурсів
Усього по Розділу 3.1.9
70,000
0,000
0,000
60,000
10,000
0,000
3.1.10 Формування спроможної територіальної громади
Доповнити заходом 6 розділ 3.1.10 «Формування спроможної територіальної громади»; захід 1 розділу 3.1.10 «Формування спроможної територіальної громади» та рядок «Усього по
Розділу 3.1.10» викласти у новій редакції:
2.1.2 Покращувати
6 Придбання комп’ютерної
2019
Фінансове
40,000
0,000
0,000
40,000
0,000
0,000
кількість
2
підзвітність і
техніки
управління
обладнання,
прозорість роботи
од.
органів місцевого
самоврядування
шляхом внесення
змін до

7

організаційної
структури та
внутрішніх
процесів, розвитку
кадрового
потенціалу, а також
впровадження
етичних норм та
обов'язкової
Інші завдання:
Створити в
м.Слов’янськ
організаційноправові і
матеріальнотехнічні умови для
підтримки
самоорганізації
населення,
вдосконалити
діяльність
квартальних
комітетів,
підвищити
ефективність,
результативність їх
роботи у вирішенні
життєво важливих
питань мешканців
мікрорайону та
міста в цілому

1

Сприяння підтримки
комітетів мікрорайонів

Усього по Розділу 3.1.10

2019

Слов’янська
міська рада,
відділ
діловодства та
організаційног
о
забезпечення,
відділ
бухгалтерсько
го обліку та
звітності

1090,000

0,000

0,000

1090,000

2608,000
0,000
0,000
2608,000
3.1.13 Управління об’єктами комунальної власності
Захід 3 розділу 3.1.13 «Управління об’єктами комунальної власності» та рядок «Усього по Розділу 3.1.13» викласти у новій редакції:
Інші завдання:
3 Інформаційне
2019
Управління
82,350
0,000
0,000
82,350
Організація та
забезпечення питань
комунальної
підготовка майна
оренди майна, судовий
власності
комунальної
збір, оплата послуг
власності для
нотаріуса при вчиненні
передачі в оренду
виконавчого напису,
оплата авансового внеску
для примусового
виконання рішень суду
Усього по Розділу 3.1.13
343,050
0,000
0,000
343,050

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

кількість
комітетів
мікрорайонів,
од.

14

Кількість
укладених
договорів
оренди, од.

16

8

3.1.15 Соціальний захист населення
Доповнити заходами 38, 39 , 40 розділ 3.1.15 «Соціальний захист населення»; завданням 3.1.1 «Сприяти пошуку та залученню фінансових та інших ресурсів з різних джерел,
необхідних для надання соціальних послуг на рівні громади» та заходами 1, 2, 3 розділ 3.1.15 «Соціальний захист населення»; захід 20, 11 розділу 3.1.15 «Соціальний захист населення»
та рядок «Усього по Розділу 3.1.15» викласти у новій редакції:
20 Надання матеріальної
2019
Управління
180,000
0,000
0,000
180,000
0,000
0,000
кількість
10
допомоги на виконання
соціального
об'єктів
капітального ремонту
захисту
(будинків,
квартир (будинків)
населення
квартир), які
громадян, які мають на це
буде
право
відремонтовано,
од.
38 Надання одноразової
2019
Управління
20,000
0,000
0,000
20,000
0,000
0,000
кількість осіб,
20
матеріальної допомоги
соціального
яким буде
малозабезпеченим
захисту
надана
внутрішньо переміщеним
населення
матеріальна
особам, які фактично
допомога, осіб
проживають в
Інші завдання:
м.Слов'янську, внесені до
Соціальний захист
сегменту обліку ВПО, у
малозабезпечених
разі хірургічного
верств населення,
втручання,
соціальна
довгострокового
підтримка сімей та
лікування, тривалої
підвищення
хвороби
життєвого рівня
населення
39 Надання одноразової
2019
Управління
15,000
0,000
0,000
15,000
0,000
0,000
кількість осіб,
5
матеріальної допомоги
соціального
яким буде
при встановленні групи
захисту
надана
інвалідності внаслідок
населення
матеріальна
війни учасникам бойових
допомога, осіб
дій в період проведення
антитерористичної
операції
40 Забезпечення виплати
2019
Управління
125,300
0,000
125,300
0,000
0,000
0,000
кількість осіб,
167
матеріальної допомоги
соціального
яким буде
постраждалим внаслідок
захисту
надана
Чорнобильської
населення
матеріальна
катастрофи
допомога, осіб
3.1.1 Сприяти
1 Забезпечення
2019
Управління
3750,000
1000,000 2750,000
0,000
0,000
0,000
кількість дітей,
550
пошуку та
оздоровлення та
соціального
які будуть
залученню
відпочинку дітей, які
захисту
оздоровлені
фінансових та
потребують особливої
населення
інших ресурсів з
соціальної уваги та
різних джерел,
підтримки за путівками
необхідних для
отриманими від

9

надання соціальних
послуг на рівні
громади

Донецької обласної
державної адміністрації (в
тому числі УДЦ "Молода
гвардія" м. Одеса, МДЦ
"Артек" м.Київ)
2 Часткове відшкодування
2019
Управління
1500,000
0,000
500,000
500,000
0,000
500,000 кількість дітей,
350
вартості путівки дитячим
соціального
які будуть
закладам оздоровлення та
захисту
оздоровлені
відпочинку Донецької
населення
області за послуги з
оздоровлення та
відпочинку дітей, які
виховуються в сім'ях з
дітьми
3 Організація безпечного
2019
Управління
145,000
0,000
45,000
100,000
0,000
0,000
кількість
500
перевезення дітей до місця
соціального
послуг, які
оздоровлення і відпочинку
захисту
будуть надані
та у зворотньому
населення,
при
напрямку (в тому числі:
Відділ освіти
перевезенні
сплата автотранспортних
дітей
послуг, оплата праці
супроводжуючих осіб,
придбання та бронювання
квитків, оплата добових,
проживання тощо)
3.1.3 Створити
11 Надання одноразової
2019
Управління
1502,100
0,000
0,000
1502,100
0,000
0,000
кількість
144
заклади – соціальні
матеріальної допомоги,
соціального
отримувачів
служби для
громадянам, власникам
захисту
допомоги
надання соціальних
квартир, будинків
населення
послуг відповідно
приватного сектору
до потреб
(індивідуальної забудови),
конкретної громади
які зруйновані внаслідок
проведення
антитерористичної
операції)
Усього по Розділу 3.1.15
417580,565 388404,200 4591,500 23940,865
34,000
610,000
3.1.17 Захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
Захід 1 розділу 3.1.17 «Захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» викласти у новій редакції; доповнити заходом 3 розділ 3.1.17 «Захист прав дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування» та рядок «Усього по Розділу 3.1.17» викласти у новій редакції:
Інші завдання:
1 Забезпечення належного
2019
Служба у
4881,630
0,000
4402,900
478,730
0,000
0,000
надання
забезпеченн
Захист прав дітей,
утримання та виховання
справах дітей
комплексної я 110 дітейякі опинилися в
дітей у комунальному
соціальної,
вихованців
складних життєвих
закладі "Центр соціально
психологічної, Центру 4
обставинах
— психологічної
медичної,
тренажерам

10

реабілітації дітей в
м.Слов’янську Донецької
області"

3

Розроблення проекту
землеустрою щодо
відведення земельної
ділянки для фунціювання
комунального закладу
"Центр соціальнопсихологічної реабілітації
дітей в м.Слов'янську
Донецької області"
Усього по Розділу 3.1.17

2019

Служба у
справах дітей

20,000

0,000

0,000

20,000

0,000

0,000

правової
допомоги
дітям, які
опинилися у
складних
життєвих
обставинах,
осіб
кількість
розроблених
проектів, од.

19637,430 14683,300 4452,900
501,230
0,000
0,000
3.1.18 Освіта
Доповнити заходами 42, 43, 44, 45, 46 розділ 3.1.18 «Освіта»; захід 3 розділу 3.1.18 «Освіта» та рядок «Усього по Розділу 3.1.18» викласти у новій редакції:
3.5.2 Розвивати
3 Оновлення обладнання
2019
Відділ освіти
2981,220
1982,220
0,000
999,000
0,000
0,000
кількість
освітньо-наукову
навчальних кабінетів
навчальних
інфраструктуру
загальноосвітніх закладів
кабінетів, од.
(у т.ч. субвенція НУШ)
42 Утримання закладів
2019
Відділ освіти
8753,300
0,000
0,000
8753,300
0,000
0,000
кількість
позашкільної освіти (у т.ч.
закладів, од.
ПЗОВ "Лісова казка")
43 Придбання обладнання та
2019
Відділ освіти
500,000
0,000
0,000
500,000
0,000
0,000
кількість
приладдя для ДНЗ №26
закладів, од.
44 Придбання персональних
2019
Відділ освіти
2460,420
2016,420
0,000
444,000
0,000
0,000
кількість шкіл,
комп’ютерів та послуг з
кількість
доступу до Інтернету
комп’ютерів,
од.
45 Будівництво
2019
Відділ освіти,
100,000
0,000
0,000
100,000
0,000
0,000
кількість
багатофункціонального
управління
комплектів
(універсального)
житловоПКД кількість
спортивного майданчика
комунального
експертних
на території ЗОШ № 10 за
господарства
звітів, од.
адресою: вул. Бульварна,
буд.6, м.Слов’янська,
Донецької області (у т.ч.
розробка ПКД)
46 Коригування проектно –
2019
Відділ освіти,
220,000
0,000
0,000
220,000
0,000
0,000
кількість
кошторисної документації
управління
комплектів

и та
системою
протипожеж
ної безпере,
ремонт даху
будівлі
1

43

3
1
14/106

1
1

1
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за об’єктом «Капітальний
ремонт будівлі ДНЗ №25
по вул. Короленка, 7
м.Слов’янськ, Донецької
області»
Усього по Розділу 3.1.18

житловокомунального
господарства

ПКД кількість
експертних
звітів, од.

1

33306,560 4117,760
0,000
29188,800
0,000
0,000
3.1.23 Охорона навколишнього природного середовища
Доповнити заходами 2, 6 розділу 3.1.23 «Охорона навколишнього природного середовища» та рядок «Усього по Розділу 3.1.23 «Охорона навколишнього природного середовища»
викласти у новій редакції:
4.2.5 Усувати
2 Роботи, пов'язані з
2019
Слов’янська
63,500
0,000
0,000
63,500
0,000
0,000
благоустрій
1 пірс
екологічні загрози,
поліпшенням технічного
міська рада,
водойм
(помост)
в тому числі які
стану та благоустрою
управління
виникли в наслідок
водойм, а саме,
житлово проведення АТО
облаштування
комунального
прогулянкового пірсу
господарства,
(помосту) для
РЛП
рекреаційних заходів
"Слов'янський
курорт"
6 Заходи з проведення
2019
Слов’янська
250,000
0,000
0,000
250,000*
0,000
0,000
Охорона
43 га
акарицидної обробки
міська рада,
тваринного
зелених зон міста
управління
світу та
житлово населення міста
комунального
від дрібних
господарства,
паразитоморфн
відділ
их
культури
членистоногих
Усього по Розділу 3.1.23
5 939,300
0,000
0,000
5 383,500
555,800
0,000
рядок «ВСЬОГО, тис.грн» викласти у новій редакції:
Всього. тис.грн
904412,797 532821,460 16843,262 280936,185 24605,800 49206,090
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2.

Перелік проектів міста, реалізація яких передбачається у 2019 році

Потреба у фінансуванні на 2019 рік, тис.грн
Відповідність
у тому числі:
Плану заходів з
реалізації у 2018кошти місцевих
кошти державного бюджету
Результати
2020 роках
бюджетів
вність
Стратегії
Надзвичай
інші кошти
реалізації
розвитку
на
Кошторисн
державного
Термін
проекту Донецької області
Інші
кредитна
№ з/
а вартість
Державн бюджету,
Назва проекту
реалізації Виконавець
на період
Примітка
джерела (характерис
програма
п
проекту,
всього
ий
включаючи
проекту
тика,
до 2020 року **
фінансув
для
тис.грн
фонд
цільові
обласний міський
потужність (номер та назва
ання *
відновленн
регіонал субвенції з
бюджет
бюджет
відповідних
технічного
я України
ьного державного
об'єктів)
завдання) або
Європейськ
розвитку бюджету на
стратегії
ого
розвиток
розвитку міста
інвестиційн
територій*
(району, ОТГ)
ого банку
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Пункти 2, 40 розділу «3.2.3 Житлове господарство та комунальна інфраструктура та рядок «3.2.3 Житлове господарство та комунальна інфраструктура» викласти у новій редакції:
3.2.3 Житлове
господарство та
243813,48 13149,67
304751,021
3 890,352 80717,210 15924,440 71050,221 59081,590
комунальна
4
1
інфраструктура
2
Капітальний ремонт 2018-2019 Департамент
5 376,210
5 376,210
4 838,589
537,621
дорожнє
1.1.2.
дорожнього
РБГП ДОДА
покриття Забезпечувати
покриття по
3320 м2,
ефективне
вул.Університетська
тротуарифункціонування
(від вул.Корольова
2996 м2
житловорозпоряд
до вул.Вчительська)
комунального
ження
м.Слов'янськ
господарства та
ДОДА
безперебійне
№548 (зі
енерго-, газо- та
змінами)
водопостачання
об’єктів
соціальної сфери,
освіти, охорони
здоров’я
40 Капітальний ремонт
2019
Управління
4264,188
4264,188
4264,188
Ремонт
1.1.2
дорожнього
житлово дорожнього
Забезпечувати
покриття по вул.
комунального
покриття
ефективне
Л.Толстого,
господарства
доріг -2500 функціонування
м.Слов’янськ
м2,
житловотротуарівкомунального
1390 м2,
господарства та
паркувально
безперебійне
го
енерго-, газо- та
майданчику водопостачання
– 610 м2
об’єктів
соціальної сфери,
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освіти, охорони
здоров’я
Доповнити пунктом 14 розділ «3.2.7 Освіта» та рядок «3.2.7 Освіта» викласти у новій редакції:
3.2.7 Освіта
141101,486 55392,500 25848,00
973,070
0,000
12317,629 16253,794
0,000
7
14 Реконструкція
2019
Відділ освіти
144,683
144,683
144,683
введення в 1.3.2 Проводити
системи
дію котельні енергоаудит та
теплопостачання
на
заходи зі
ЗОШ №7 (перехід
альтернатив
зменшення
на автономне
ному паливі енерговитрат у
опалення) по вул.
адміністративних
Енергетиків, буд.24,
будівлях та
м.Слов'янська,
об'єктах
Донецької області
соціальної
(коригування)
інфраструктури
Пункт 13 розділу 3.2.8 «Охорона здоров’я» та рядок «3.2.8 Охорона здоров’я» викласти у новій редакції:
3.2.8 Охорона здоров’я
143003,407 104610,86 53721,24
0,000
0,000
22057,684 13196,931 15635,000
4
9
13 Капітальний ремонт
2019
Відділ охорони 2500,000
2500,000
2500,000
покращення 3.5.1 Розвивати
амбулаторії №2
здоров’я,
матеріально- інфраструктуру
КНП СМР «ЦПМСД
КЛПЗ
технічної
системи охорони
м.Слов’янська», за
бази
здоров’я
адресою
вул. Генерала
Батюка, 25,
м.Слов’янськ,
Донецька обл.
Доповнити розділом 3.2.12 «Управління об’єктами комунальної власності» розділ «3.2 Перелік проектів міста, реалізація яких передбачається у 2019 році»:
3.2.1 Управління
3424,000
3424,000
0,000
1712,000
0,000
0,000
1712,000
0,000
2
об’єктами
комунальної
власності
1
Придбання у
2019
Управління
3424,000
3424,000
1712,000
1712,000
10
Інше завдання: Постанов
комунальну
комунальної
двокімнатни Надання житла в а КМУ
власність 10
власності;
х квартир на
тимчасове
від 4
двокімнатних
Слов'янська
вторинному
користування
жовтня
квартир на
міська рада;
ринку
внутрішньо
2017 р.
вторинному ринку
Управління
нерухомого
переміщеним
№769
впорядкованого
житловомайна,
особам
житла для надання в
комунального
загальною
тимчасове
господарства;
площею не
користування
Управління
менш 432,0
внутрішньо
економічного
м²
переміщеним
та
особам
інвестиційного
розвитку
Рядок «Усього» викласти у новій редакції:
112 Усього
1023354,535 755228,765 134656,257 19389,021 80717,210 222916,366 125459,076 172090,835
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3.

Перелік міських програм, які передбачені до виконання у 2019 році

Розділ «4 Перелік міських програм, які передбачені до виконання у 2019 році»
комунальна інфраструктура» та доповнити пунктом 2 розділ «Культура»:

доповнити пунктом 9 розділ «Житлове господарство та

Дата і № рішення
міської ради,
№
Термін
яким
Назва міської програми
з/п
виконання
затвердження
програму,
внесення змін
1
2
3
4
Житлове господарство та комунальна інфраструктура
9 Програма забезпечення пожежної безпеки будинків підвищеної
2019-2021
05.04.2019
поверховості м.Слов’янськ на 2019-2021 роки
№23-LXIII-7
Культура
2 Програма з утримання та розвитку комунального підприємства «Парк
2019
05.04.2019
культури і відпочинку» міста Слов’янська на 2019 рік
№24-LXIII-7
4.

Відповідальний виконавець
програми
5
Управління житлово-комунального
господарства
Відділ культури

Фінансове забезпечення заходів Програми

Рядки «Житлове господарство та комунальна інфраструктура»; «Розвиток підприємницького середовища та регуляторна політика»; «Розвиток
туризму»; «Формування спроможної територіальної громади»; «Управління об’єктами комунальної власності»; «Соціальний захист населення»;
«Захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»; «Освіта»; «Охорона навколишнього природного середовища»; «Усього:»
викласти у новій редакції:
Напрями реалізації заходів
Житлове господарство та комунальна інфраструктура
Розвиток підприємницького середовища та регуляторна політика
Розвиток туризму
Формування спроможної територіальної громади
Управління об’єктами комунальної власності
Соціальний захист населення
Захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування
Освіта
Охорона навколишнього природного середовища
Усього:

Кількіст
ь заходів
88
8
4
9
5
73

всього

державного
бюджету
194 290,840
0,000
1100,000
0,000
70,000
0,000
2608,000
0,000
343,050
0,000
417580,565 388404,200

Витрати на реалізацію, тис. грн
у тому числі за рахунок коштів:
місцевих бюджетів
підприємств
обласного бюджету міського бюджету
5 376,210
161 460,840
11 830,000
0,000
1100,000
0,000
0,000
60,000
10,000
0,000
2608,000
0,000
0,000
343,050
0,000
4591,500
23940,865
34,000

інших
джерел
15 623,790
0,000
0,000
0,000
0,000
610,000

4

19217,430

14683,300

4452,900

81,230

0,000

0,000

46
17
440

33306,560
5939,300
904412,797

4117,760
0,000
532821,460

0,000
0,000
16843,262

291888,800
5383,500
280936,185

0,000
555,800
24605,800

0,000
0,000
49206,090
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5.

Фінансове забезпечення проектів розвитку Програми

Рядки «Житлове господарство та комунальна інфраструктура»; «Освіта»; «Охорона здоров’я»; «Управління об’єктами комунальної
власності»; «Усього» викласти у новій редакції:
Потреба у фінансуванні на 2019 рік, тис.грн
у тому числі:
кошти державного бюджету
кошти місцевих бюджетів
інші кошти
Надзвичайна
державного
кредитна
бюджету,
№
Кількість
інші
програма для
Назва розділу
Державний включаючи
п/п
проектів
всього
джерела
відновлення
фонд
цільові
обласний
міський
фінансува
України
регіонально субвенції з
бюджет
бюджет
ння *
Європейськог
го розвитку державного
о
бюджету на
інвестиційного
розвиток
банку
територій*
3 Житлове господарство та
47
243 813,484 13 149,671
3 890,352
80 717,210
15 924,440
71 050,221 59 081,590
комунальна інфраструктура
7 Освіта
42
55392,500
25848,007
973,070
0,000
12317,629
16253,794
0,000
8 Охорона здоров’я
17
104610,864 53721,249
22057,684
13196,931 15635,000
12 Управління об’єктами
1
3424,000
3424,000
1712,000
1712,000
комунальної власності
Усього:
112
755 228,765 134 656,257
19 389,021
80 717,210
222 916,366 125 459,076 172 090,835
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