Перелік цільових програм на 2021 рік
№
з/п

№
з/п

Назва міської програми

Зміни до Програми

Термін дії
Програми

Розробник Порграми

Розвиток підприємницького середовища
1

1

Програма розвитку малого і середнього підприємництва
проєкт
Слов’янської міської територіальної громадина 2021-2022 роки
Ринок праці. Зайнятість населення

2

1

3

1

проєкт
Програма зайнятості населення м.Слов’янська на 2021-2023 роки
Дорожньо-транспортний комплекс
Програма розвитку міського електротранспорту Слов’янської
міської територіальної громади на 2021-2024 роки
проєкт

4

2

Програма розвитку автомобільного транспорту Слов’янської
міської територіальної громади на 2021-2024 роки

5

3

6

1

7

2

8

1

9

2

10

3

11

4

12
13

14

15

16

17
18
19

проєкт

Програма виділення фінансової підтримки комунальному
підприємству “Слов’янське тролейбусне управління” Слов’янської
міської ради на 2019-2024 роки від 25.07.2019 №12-LXVIІ-7
Освіта
Програма розвитку освіти Слов’янської міської територіальної
проєкт
громади на 2021-2023 роки
Програма оздоровлення дітей з групи ризику захворювання на
туберкульоз у санаторних групах КЗ ДНЗ № 6 «Сонечко» на 2021проєкт
2025 роки
Охорона здоров'я
Програма імунопрофілактики населення у м. Слов’янську на 20162021 роки від 23.12.2015 №10-ІV-7
Програма «Місцеві стимули для медичних працівників
м.Слов’янська на 2020-2023 роки» від 20.12.2019 №10-LXXVI-7
Програма дострокового переоснащення матеріально-технічного
забезпечення діагностично-лікувального процесу закладів охорони
здоров’я міста на 2021-2022 роки
Програма протидії захворюванню на туберкульоз в м.Слов’янську
на 2020-2023 роки від 27.01.2020№ 11-LXXVII-7

проєкт

Програма здоров’я жінок та дітей Слов’янської міської
проєкт
територіальної громади на 2021-2022 роки
Програма підвищення рівня пожежної безпеки лікувально6 профілактичних закладів Слов’янської міської територіальної
проєкт
громади на 2021-2022 роки
Програма надання фінансової підтримки комунальному
некомерційному підприємству Слов’янської міської ради «Центр
7
проєкт
первинної медико-санітарної допомоги міста Слов’янська» на 20212023 роки
Програма безоплатного та пільгового забезпечення лікарськими
засобами та засобами медичного призначення у разі амбулаторного
8 лікування окремих груп населення та за певними категоріями
захворювань, категорії осіб похилого віку та ветеранів праці,
здійсненн
Програма по забезпеченню профілактики ВІЛ-інфекції, допомоги
9 та лікування ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД в м.Слов’янську
на 2019-2021 роки від 20.02.2019 № 28-LX-7
Програма профілактики та лікування серцево-судинних та судинно10 мозкових захворювань в м.Слов’янську на 2019-2021 роки від
20.02.2019 № 29-LX-7
Програма реабілітації дітей на Слов’янському курорті на 2021-2022
11
проєкт
роки
Програма надання фінансової підтримки комунальним
12 некомерційним підприємствам Слов’янської міської територіальної
проєкт
громади на 2021-2023 роки
Фізичне виховання та спорт
5

20

1

Міська програма розвитку фізичної культури і спорту в
м.Слов’янську на 2017-2021 роки «Спорт. Здоров’я. Майбутнє» від
24.12.2016 № 18-ХІХ-7

21

2

Соціальна програма підтримки та розвитку молодіжної політики та
національно-патріотичного виховання в Слов'янській
територіальній громадіна 2021-2023 роки

від 15.02.2017 № 29-XX-7
від 05.04.2017 № 46-XXII-7
від 07.07.2017 № 7-XXVII-7
від 20.09.2017 № 28-XXXI-7
від 28.02.2018 № 20-XLI-7
від 05.04.2019 № 30-LXIII-7
проєкт
Культура

2021-2022

Управління економічного та
інвестиційного розвитку

2021-2023

Слов’янський міський центр
зайнятості

2021-2024

Відділ транспорту та зв’язку

2021-2024

Відділ транспорту та зв’язку

2019-2024

Управління житловокомунального господарства

Відділ освіти
Відділ освіти

2016-2021

Відділ охорони здоров’я

2020-2023

Відділ охорони здоров’я

2021-2022

Відділ охорони здоров’я

2020-2023

Відділ охорони здоров’я

2021-2022

Відділ охорони здоров’я

2021-2022

Відділ охорони здоров’я

2021-2023

Відділ охорони здоров’я

2020-2021

Відділ охорони здоров’я

2019-2021

Відділ охорони здоров’я

2019-2021

Відділ охорони здоров’я

2021-2022

Відділ охорони здоров’я

2021-2023

Відділ охорони здоров’я

2017-2021

Відділ у справах сім’ї,
молоді, фізичної культури та
спорту

2021-2023

Відділ у справах сім’ї,
молоді, фізичної культури та
спорту

22

1

23

2

24

1

25

1

26

2

27

3

28

4

29

5

30

Програма розвитку культури Слов’янської міської територіальної
громади на 2021 рік
Програма з утримання та розвитку комунального підприємства
«Парк культури і відпочинку» міста Слов’янська на 2021- 2023
роки

проєкт

2021

Відділ культури

проєкт

2021-2023

Відділ культури

Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій
Програма забезпечення мінімально достатнього рівня безпеки
населення і територій Слов’янської міської територіальної громади
проєкт
2021-2023
від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру
на 2021-2023 роки
Соціальний захист населення
Програма соціального захисту та реінтеграції бездомних осіб
проєкт
2021-2023
(дітей) на 2021-2025 роки на території Слов’янської ТГ
Програма соціального захисту дітей з інвалідністю на 2021-2025
роки на території Слов’янської міської територіальної громади
проєкт
2021-2025
Програма соціальної підтримки учасників антитерористичної
операції об'єднаних сил та членів їх сімей на 2021-2024 роки на
території Слов’янської міської ради
Програма соціального захисту внутрішньо переміщених осіб на
2021-2022 роки
Програма «Організація відпочинку і оздоровлення дітей і молоді м.
Слов’янськ на 2018-2022 роки» в новій редакції від 29.05.2019 №
14-LXV-7
Програма соціального захисту деяких категорій мешканців на
території Слов’янської міської ради на 2020-2024 роки в межах
власних повноважень від 20.12.2019 №11-LXXVI-7

Управління соціального
захисту населення
Управління соціального
захисту населення

проєкт

2021-2025

Управління соціального
захисту населення

проєкт

2021-2022

Управління соціального
захисту населення

2018-2022

Управління соціального
захисту населення

2020-2024
Управління соціального
захисту населення

від 18.09.2019 № 20-LXIX-7

6

Відділ з питань цивільного
захисту, мобілізаційної та
оборонної роботи

від 24.06.2020 № 28-LXXXIV-7
від 28.08.2020 № 14-LXXXVI-7

31

1

Захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
Програма «Забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, та осіб з їх числа (віком від 18 до 23
проєкт
2021-2024
років) на 2021-2024 роки Слов’янської міської територіальної
громади»
Житлове господарство та комунальна інфраструктура

32

1

Програма розвитку дорожнього руху та його безпеки міста
Слов’янська на 2017- 2021 роки від 05.04.2017 № 30-ХХII-7

від 19.12. 2018 №17- LVI-7

2017-2021

від 05.04.2019 №33- LXIII-7

Служба у справах дітей

Управління житловокомунального господарства

від 25.07.2019 №7- LXVII-7
2019-2023

Управління житловокомунального господарства

2021

Управління житловокомунального господарства

Програма забезпечення пожежної безпеки будинків підвищеної
поверховості м. Слов’янськ на 2019-2021 роки від 05.04.2019 № 23LXIII-7

2019-2021

Управління житловокомунального господарства

5

Програма благоустрою міста Слов’янськ на 2019-2021 роки від
25.07.2019 №13-LXVII-7

2019-2021

Управління житловокомунального господарства

6

Програма розвитку водопровідно-каналізаційного господарства м.
Слов'янськ на 2020-2023 роки від 24.06.2020 № 29-LXXXIV-7

2020-2023

Управління житловокомунального господарства

33

2

Програма виділення фінансової підтримки комунальному
підприємству Слов’янської міської ради «Водозниження» на 2018
рік та прогноз на 2019 – 2023 роки від 28.09.2018 № 19-LІІ-7

34

3

Програма фінансової підтримки комунального підприємства
Слов’янської міської ради «Словміськводоканал» на 2021 рік

35

4

36
37

38

7

39

1

40

2

41

3

42

4

проєкт

Програма капітального ремонту багатоквартирних житлових
будинків, гуртожитків, житлових будинків об’єднань співвласників
багатоквартирних будинків, житлових та нежитлових приміщень
комунальної власності на 2020-2023 роки від 24.06.2020 № 30від 16.10.2020 № 19-LXXXVIIILXXXIV-7
7
Розвиток територіальної громади
Програма по забезпеченню виконання заходів щодо дотримання
умов договорів оренди майна комунальної власності Слов’янської
міської територіальної громади на 2021-2023 роки
Програма «Проведення державної реєстрації речових прав на
нерухоме майно комунальної власності територіальної громади
міста Слов’янська на 2019-2021 роки» від 20.02.2019 № 27-LX-7
Програма приватизації об’єктів комунальної власності
територіальної громади м. Слов’янська на 2021-2023 роки
Програма здійснення заходів щодо набуття Слов’янською міською
територіальною громадою права власності на безхазяйні речі,
знахідки на 2021-2023 р.р.

проєкт

2020-2023

2021-2023

Управління житловокомунального господарства

Управління комунальної
власності

проєкт

2021-2023

Управління комунальної
власності
Управління комунальної
власності

проєкт

2021-2023

Управління комунальної
власності

2019-2021

43

5

Програма придбання у комунальну власність територіальної
громади м.Слов’янська житла за рахунок коштів міського бюджету
від 28.08.2020 № 13-LXXXVI-7
Міська програма «Слов’янськ - Smart Сity» на 2020-2022 роки від
20.12.2019 №15-LXXVI-7

2020-2021

Управління комунальної
власності
Відділ інформаційного
забезпечення

44

6

45

7

46

8

Програма підтримки органів самоорганізації населення
м.Слов’янська на 2019-2021 роки від 20.12.2017 № 14-ХХХУІІІ-7

47

1

від 04.03.2020 № 22-LXXX-7
Охорона навколишнього природного середовища
Програма регулювання чисельності безпритульних тварин
гуманними методами на території м. Слов’янська на 2021-2023
р.р.
проєкт

2021-2023

48

2

Програма поводження з відходами на території Слов’янської
міської ради на 2021-2023 роки

проєкт

2021-2023

Відділ екології та природних
ресурсів, управління
житлово-комунального

49

3

Програма розвитку та збереження зелених насаджень
м.Слов’янська на 2021-2023 роки

проєкт

2021-2023

Відділ екології та природних
ресурсів, управління
житлово-комунального

Міська цільова Програма «Бюджет участі міста Слов’янська» на
2018-2022 роки від 20.12.2017 10-XXXVIII-7

Програма «Охорона навколишнього природного середовища та
екологічна безпека м. Слов’янська на 2021-2023 роки»
50

4

Програма забезпечення діяльності і розвитку Регіонального
ландшафтного парку «Слов’янський курорт» на 2021-2023 роки
51

52

5

1

2020-2022
від 20.08.2018 № 9-L-7
від 19.12.2018 № 4-LVI-7
від 20.12.2019 № 16-LXXVI-7

2018-2022

2019-2021

проєкт

проєкт

Енергозбереження та енергоефективність
Програма відшкодування відсотків за кредитами, залученими
об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, які беруть
участь у Програмі підтримки енергомодернізації багатоквартирних
будинків «ЕНЕРГОДІМ» державної установи «Фонд
енергоефективності»
проєкт

2021-2023

2021-2023

Депутат міської ради
Алтуніна О.М., відділ з
питань внутрішньої політики
Відділ діловодства та
організаційного забезпечення
Відділ екології та природних
ресурсів, управління
житлово-комунального
господарства

Відділ екології та природних
ресурсів, управління
житлово-комунального
господарства
Відділ екології та природних
ресурсів, управління
житлово-комунального
господарства

Управління економічного та
інвестиційного розвитку
2021-2023

