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ВСТУП
Програма економічного і соціального розвитку м.Слов’янська на 2020 рік (далі –
Програма) розроблена відповідно до законів України «Про державне прогнозування та
розроблення програм економічного і соціального розвитку України»; «Про місцеве
самоврядування в Україні», положень Державної стратегії регіонального розвитку на період
до 2020 року, постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року № 621 «Про
розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та
складання проекту державного бюджету».
Програма спрямована на забезпечення сталого розвитку економіки у 2020 році,
підвищення рівня життя і добробуту мешканців міста.
Програма враховує положення Стратегії розвитку Донецької області на період до 2020
року, затвердженої розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної
військово-цивільної адміністрації від 21 червня 2016 № 498 та Плану заходів з реалізації у
2018-2020 роках Стратегія розвитку Донецької області на період до 2020 року,
затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військовоцивільної адміністрації від 27 січня 2017 № 90, ґрунтується на комплексі міських програм.
Програма розроблена на основі комплексного аналізу соціально-економічної розвитку
м.Слов’янська. Відповідно до пріоритетів розвитку на 2020 рік, в Програмі визначені
конкретні завдання, заходи та проєкти економічного і соціального розвитку міста, прогнозні
розрахунки показників соціально-економічного розвитку міста, які відображають наміри
органів виконавчої влади міської ради, а також підприємств та організацій міста щодо
результатів їх діяльності у наступному році.
Виконання Програми здійснюватиметься в межах реальних фінансових можливостей
бюджетів усіх рівнів та за рахунок позабюджетних коштів.
Програма залишається відкритою для доповнень та коригувань. Зміни до Програми
затверджуються міською радою.

Аналіз економічного і соціального розвитку м. Слов’янська
Промисловий комплекс
За статистичними даними обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг)
(без ПДВ та акцизу) за січень – липень 2019 року становив 1513,2 млн грн, що на 10,7%
більш, ніж у відповідному періоді минулого року. Питома вага до всієї реалізованої
продукції м. Слов’янськ у Донецької області становила 0,9%.
Енергозабезпечення та енергоефективність
В рамках Європейської ініціативи «Угода мерів» затверджено План дій сталого
енергетичного розвитку міста Слов’янськ до 2020 року.
За грантові кошти Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) (1065,0 тис.
євро) реалізується проект «Впровадження проекту енергозбереження у м.Слов’янськ» з
капітальних ремонтів будівель амбулаторій №№ 1, 2, 4 Центру первинної медико-санітарної
допомоги та мереж зовнішнього освітлення. Станом на 01.10.2019 освоєно 109,008 тис. євро.
З початку дії Урядової програми «Теплі кредити» (2014 рік) мешканці Слов’янська
отримали 647 кредитів на суму 11,65 млн грн, у т.ч. за 9 місяців 2019 року – 78 «теплих»
кредитів на суму 1,74 млн грн.
Інвестиційна діяльність та розвиток інфраструктури
Інвестиційна діяльність направлена на залучення коштів з різних джерел
фінансування (державний, міський, обласний бюджет, кредитні кошти) для будівництва,
реконструкції та технічного переоснащення об’єктів соціальної, дорожньо-транспортної
інфраструктури та об’єктів соціально-культурної сфери міста.
За кошти державного фонду регіонального розвитку в сумі 28,46 млн грн та міського
бюджету - 3,82 млн грн реалізуються 4 інвестиційні проекти:
- «Реконструкція пологового будинку», будівельна готовність – 30%;
- «Реконструкція стадіону Міської комплексної дитячо-юнацької спортивної школи по
вул. Григорія Данилевського, 114б (перша черга)» (91,4%);
- «Створення рекреаційно-оздоровчої зони «Біля солоних озер» (озеро Вейсове)»
(100%);
- «Капітальний ремонт будівлі ДНЗ № 25 по вул. Короленка, 7» (26,4%).
Завершені роботи по капітальному ремонту мереж зовнішнього освітлення за рахунок
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціальноекономічного розвитку окремих територій, станом на 01.10.2019 р. освоєно 1,8 млн грн.
За рахунок коштів місцевих бюджетів населених пунктів, на території яких органи
державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, продовжується реалізація 4
інвестиційних проектів на загальну суму 45,9 млн грн. З початку реалізації 44 проектів,
включених до Переліку об’єктів і заходів на загальну суму 225,178 млн грн, завершені
роботи по 40 проектах на 112,187 млн грн.
За рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища
завершено роботи по реконструкції аварійної ділянки самопливного каналізаційного
колектора з мікрорайонна Артема від вул. Артема до КНС №5 на суму 9,5 млн грн. Розпочаті
роботи по проектах: реконструкція очисних споруд – 2,5 млн грн, рекультивація полігону
ТПВ – 66,0 млн грн, реконструкція Парку культури і відпочинку – 15,5 млн грн.
В рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України Європейського
інвестиційного банку (Пул 2а) за кошти субвенції з державного бюджету в сумі 81,1 млн грн
реалізується проект «Комунальний гуртожиток по вул. Кільцевій, 2а – капітальний ремонт
(модернізація) для розміщення внутрішньо переміщених осіб».
Розпочата реалізація проектів (Пул 4) на суму 96,162 млн грн.:

- «Реконструкція корпусу терапевтичного відділення №1 КЛПЗ «Міська клінічна
лікарня №1» по вул. Василівській, 31», загальна вартість проекту – 23,415 млн грн
- «Удосконалення системи пасажироперевезень електротранспортом в м. Слов’янськ,
шляхом реконструкції (відновлення) тролейбусного маршруту №5 та придбання 5 одиниць
електротранспорту» – 72,747 млн грн.
За рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення
заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного
конфлікту на сході України розпочата процедура придбання у комунальну власність 10
двокімнатних квартир на вторинному ринку. Загальна вартість проекту – 3,424 млн грн,
співфінансування з обласного бюджету (50%) – 1,712 млн грн.
Зовнішньоекономічна діяльність та розвиток міжнародної і міжрегіональної співпраці
У січні–червні 2019 року загальний обсяг операцій з експорту товарів (робіт, послуг)
суб’єктами господарювання міста становив 171,66 млн грн, імпорт – 82,12 млн грн.
Порівняно з попереднім роком експорт зменшився на 9,96% (на 18,99 млн грн), імпорт
зменшився на 0,8% (на 661,0 тис. грн). Позитивне сальдо становило 89,54 млн грн (у січні–
червні 2018р. - 107,88 млн грн).
В зовнішньоекономічній діяльності в місті Слов’янськ найбільшими експортерами є:
АТ «Зевс Кераміка», ТОВ «Донметсплав», ПАТ «СМЗ», ТОВ «Форест», ТОВ «Бетон нова
Інтернешнл» та імпортерами: АТ «Зевс Кераміка», ПАТ «СМЗ», ТОВ «Форест», ТОВ
«Геннліх Україна», ТОВ «СКК «Укрресурси».
Дорожньо-транспортний комплекс
Мережа міських автобусних маршрутів загального користування налічує 33
маршрути, на яких працюють 55 автобусів марок ПАЗ, РУТА, АТАМАН.
За результатами проведених конкурсів, всі пасажирські перевезення автотранспортом
загального користування виконують 3 суб’єкти господарювання приватної форми власності.
Протягом 9 місяців 2019 року автомобільним транспортом перевезено 4,255 млн
пасажирів, що на 12% більше, ніж за відповідний період 2018 року (3,785 млн пасажирів).
Послуги перевезення пасажирів міським електротранспортом надає КП «Слов’янське
тролейбусне управління». На балансі підприємства перебуває 15 тролейбусів, 8 з яких
відпрацювали свій нормативний термін експлуатації.
Міським електричним транспортом протягом 9 місяців 2019 року перевезено 8,355
млн пасажирів (9 місяців 2018 р. – 9,404 млн пасажирів). Обсяг пасажирських перевезень
електротранспортом порівняно з минулим роком зменшився на 11,2% через зменшення
продажу абонементних квитків.
Житлове господарство та комунальна інфраструктура
До сфери управління житлово-комунального господарства міської ради відносяться:
- 6 комунальних підприємств: «Словміськводоканал», «АТП 052814», «Наружное
освещение», «Благоустрій», «Водозниження», «Контора похоронного обслуговування»;
- 5 підприємств комунальної та недержавної форм господарювання: «ЖЕК №4», ТОВ
«Керуюча компанія Ліра ЛДТ», ТОВ «Арагорн», ТОВ «Цидило и К», ТОВ «Синергія – БТ».
Господарство благоустрою
У місті 2280,7 тис.м2 автошляхів, 1218га зелених насаджень, 265га (23%) з яких
обслуговуються, 3381 світлоточок.
За 9 місяців 2019 року комунальними підприємствами міста виконані роботи:
- замінено 991 од. ламп на енергозберігаючі, 220 світильників, 18 опор; відновлено
18,6 км електромереж; придбано світлодіодну ілюмінацію;
- видалено 209 старовікових та аварійно небезпечних дерев; здійснено кронування
дерев по вул. Шевченка та вул. Свободи (203 од); висаджено 219 дерев, 932 декоративних

кущів та 12 тис.од. однорічних квітів. Благоустроєні зелені зони на перехресті вул. Свободи вул. Торгова, площі Привокзальна та по вул. Університетська;
- проведено ямковий ремонт «холодним асфальтом»; виконані роботи з поточного
ремонту дорожнього покриття; станом на 01.10.2019 р. капітально відремонтовано доріг та
тротуарів на площі 13,1 тис.м2: по вул. Л.Толстого, бул.Героїв Крут, ділянка тротуару по
вул.Унівеситетська (від вул.Шевченка до вул.Корольова); встановлені 134 п.м. пішохідних
огороджень; розроблена проектно-кошторисна документацію по 12 об’єктах;
- відремонтовано 3 пам’ятника; встановлено 9 дитячих майданчиків,
благоустроюється територія скверу «Мрія»;
- для підприємств комунального господарства придбано 4 од. спеціалізованої техніки.
Житлове господарство
Житловий фонд м.Слов’янська станом на 01.01.2019 року налічував 619 житлових
будинків, площею 1487,83/1325,04 тис.м2; комунальний житловий фонд - 576 житлових
будинків; 33 житлово-будівельних кооперативу; 69 об’єднань співвласників 94
багатоквартирних будинків.
Станом на 01.09.2019 р. житловий фонд міста налічував 620 житлових будинків, 13%
житлового фонду збудовано після 1988 р., 57% житлового фонду має фізичний знос до 40%,
25% житлового фонду – до 60% та 5% житлового фонду – понад 60% фізичного зносу.
2 керуючим компаніям, призначеним на конкурсних засадах (ТОВ «Синергія-БТ», КП
«ЖЕК №4»), передано 354 будинку.
Співвласники 117 багатоквартирних житлових будинків самостійно обрали собі
управителя (ТОВ «Керуюча компанія, «Ліра ЛТД», ТОВ «Арагорн», ТОВ «Цидило и К»).
Управління 2 багатоквартирних житлових будинку здійснюється співвласниками
самостійно (самими мешканцями).
Протягом 9 місяців 2019 р. здійснено ремонтні роботи житлового фонду на суму
1917,501 тис.грн:
- інженерно-геологічні вишукування по об’єктах «Капітальний ремонт житлового
будинку з підсиленням несучих та огороджувальних конструкцій по вул.Вільна, 1» та
«Капітальний ремонт житлового будинку по вул.Вільна, 9»;
- капітальний ремонт 6-ох ліфтів житлових будинків по вул.Свободи,45,
пров.Донський, 7, вул.Новосодівська, 21, вул.Батюка, 48 (п.1,3), вул.Вокзальна;
- капітальний ремонт 1557м2 рулонних покрівель житлових будинків по
пров.Парковий, 7, пров.Маломіський, 5, вул.Новосодівська, 19, 21;
- капітальний ремонт 181,5м системи каналізації житлових будинків по б-р Пушкіна,
7, вул.Святогірська, 8 та 25,3м системи холодного водопостачання житлового будинку по
вул.Святогірська, 8;
- розроблено кошторисну документацію на капітальний ремонт житлових будинків,
ремонт яких заплановано в поточному році.
За рахунок власних коштів житлово-експлуатаційних підприємств замінено на
пластикові 14,22км сталевих труб холодного водопостачання, каналізації та центрального
опалення, виконано ремонт сходових клітин – 260 од., фасадів – 5287 м2, покрівель –
9,2тис.м2, замінено 3,491 км мереж електропостачання.
Тривають роботи з розробки проєктно-кошторисної документації по об’єкту
«Реконструкція будівлі гуртожитку по вул.Світлодарська, 28а під житловий будинок» та
роботи з реконструкції системи електропостачання житлового будинку по вул.Нарвська,4.
Водопровідно-каналізаційне
господарство
міста
складається
з
327,95км
водопровідних та 132,18км каналізаційних мереж, 3 водопровідних (ВНС) та 17
каналізаційних (КНС) насосних станцій, 14 підвищувальних насосних станцій, водопровідна
фільтрувальна станція та каналізаційні очисні споруди, а також водозабір з поверхневих
джерел. В аварійному стані перебуває 271,2 км (82,7%) водопровідних та 105,2км (79,6%)
каналізаційних мереж.

За 9 місяців 2019 року за кошти КП «Словміськводоканал» замінено 2,199км
водопровідних та 0,01км каналізаційних мереж, виконано накриття 68 од. водопровідних та
69 од. каналізаційних колодязів на суму 447,8 тис.грн.
УЖКГ завершена розробка проектно-кошторисної документації по об’єктах
«Реконструкція напірного каналізаційного колектора від КНС №1-А на ділянці від
залізничного моста до очисних споруд» та «Реконструкція водогону №6 на ділянці від
Північних резервуарів чистої води до вул.Шкірятов», розроблена проектно-кошторисна
документація по об’єктах «Реконструкція самопливного каналізаційного колектора від
вул.Університетська до КНС №1А (санація)» на суму 203,827 тис.грн; виконані роботи на
об’єкті «Капітальний ремонт аварійної ділянки водопроводу по вул.Геологічна (від
вул.Юмашева до пров.Високий)» на суму 119,775 тис.грн; придбано 163 люки на
водопровідні та каналізаційні колодязі та 61засувка.
З метою поліпшення фінансового стану підприємства КП «Словміськводоканал» з
початку року виділено фінансову підтримку в сумі 30900,000 тис.грн. на погашення
заборгованості за покупну воду та електроенергію.
Розвиток підприємницького середовища та регуляторна політика
У місті зареєстровано 823 підприємства, з яких 38 - середні, 785 – малі підприємства.
Кількість зайнятих працівників на малих та середніх підприємствах - 9680 осіб.
Загальна кількість зареєстрованих фізичних осіб-підприємців станом на 01.10.2019
становила 5940 осіб. Доходи місцевих бюджетів від діяльності суб’єктів малого
підприємництва склали 92,2 млн грн.
На нові робочі місця, по яким здійснюватиметься компенсація роботодавців по сплаті
ЄСВ, працевлаштовані 62 безробітних міста.
Постійно проводиться моніторинг вільних комунальних приміщень для потреб
підприємництва. Станом на 01.10.2019 передано в оренду 45 приміщень (4915,57м2).
На офіційному сайті міської ради та на веб-порталі відкритих даних data.gov.ua
розміщено перелік чинних регуляторних актів та плани роботи з підготовки проектів
регуляторних актів . Станом на 01.10.2019 в місті діє 16 регуляторних актів. Протягом
звітного періоду скасовано 2 регуляторних акта.
В місті працює консалтинговий простір «Перспектива» для надання консультаційних
послуг щодо правового регулювання підприємницької діяльності, бізнес-планування,
управління фінансами і кредитування, оподаткування, ведення бухгалтерського обліку,
цивільного і господарського права, трудового законодавства тощо. Проведено 9 засідань за
участі 261 роботодавця регіону.
У Слов’янську для розвитку бізнесу проведені наступні заходи: форум соціальних
стартапів, Ярмарок професій, навчання основам краудфандингу, копірайтингу та дизайну,
форум «Розвиток малого та середнього бізнесу: нові можливості», круглий стіл «Смарт
спеціалізація», семінар «Як розвивати бізнес із залученням кредитних коштів», тренінг
«Бізнес-мистецтво: від ідеї до сталого розвитку», 7 святкових ярмаркових заходів, виставкапродаж виробів майстрів народних ремесел, продуктів бджільництва та ресторанного
господарства.Організовані бізнес-тренінги з розвитку навичок підприємництва, за
результатами яких 22 підприємця отримали сертифікати.
Розвиток ринку внутрішньої торгівлі та надання побутових послуг населенню
Торговельне обслуговування населення м. Слов’янська здійснювали 494 підприємства
роздрібної та дрібнороздрібної торгівлі, 219 підприємств ресторанного господарства, 48
підприємств оптової торгівлі, 9 ринків.
На території міста проведено 40 ярмаркових заходів з продажу товарів народного
споживання та сільгосппродукції. Додатковий товарооборот склав 2,4 млн грн.
Проведено 8 виставок-продажів продовольчих та непродовольчих товарів.

Створені умови для продажу сільськогосподарської продукції безпосередньо її
виробниками, відведені 152 торгових місця пільговій категорії громадян та надані пільги при
сплаті за послуги ринку, сума витрат – 70,0 тис. грн.
Проводиться модернізація, заміна застарілого та впровадження сучасного
торговельного та торговельно-технологічного устаткування об’єктів галузі.
Роздрібний товарообіг на душу населення складає 8,2 тис. грн, що становитиме 120%
до відповідного періоду 2018 року.
Побутове обслуговування здійснюють 308 суб’єктів господарювання.
Обсяг побутових послуг на душу населення складає 110,7 грн.
Ринок праці. Зайнятість населення
З початку року соціальними послугами служби зайнятості скористалися 6752 жителя
міста, з них 2529 осіб мали статус безробітного, що на 9,6% менше попереднього року.
Пошук роботи здійснювали 723 безробітних. Рівень зареєстрованого безробіття на
кінець звітного періоду становив 0,85% (2018 р. – 1,01%).
За сприянням служби зайнятості отримали постійне місце роботи 1866 незайнятих
городян, з них 1098 осіб мали статус безробітного. Рівень працевлаштування безробітних
становив 43,42% (2018 р. – 38,64%).
Впродовж звітного періоду 62 безробітних працевлаштовані на нові робочі місця з виплатою компенсації
фактичних витрат на сплату єдиного соціального внеску у розмірі 1058,2 тис. грн.
На обліку перебував 601 безробітний з тих, які мають додаткові гарантії у сприянні
працевлаштуванню, серед яких 76 осіб з інвалідністю. Рівень працевлаштування таких
громадян становив 51,1%.
Розпочали підприємницьку діяльність 8 безробітних, кожен з яких отримав власну
одноразову допомогу по безробіттю, загальна сума становила 264,2 тис. грн.
Від роботодавців міста надійшла161 заявка на проведення за власний рахунок робіт
тимчасового характеру, в яких взяти участь 1265 безробітних. У громадських роботах для
безробітних, які фінансуються на умовах співфінансування, взяли участь 60 безробітних.
Підвищували конкурентоспроможність на ринку праці 573 безробітних майже за 89
професіями на базі навчальних закладів міст Слов’янськ, Краматорськ, а також на робочих
місцях у роботодавців регіону, по закінченню навчання працевлаштовані 95,9% осіб.
Розвиток туризму
Сьогодні на території курорту формується рекреаційний простір, створюються нові
зони розвитку відпочинкового та оздоровчого туризму. За кошти державного фонду
регіонального розвитку та міського бюджету реалізовано інвестиційний проект «Створення
рекреаційно-оздоровчої зони «Біля солоних озер» (оз.Вейсове). Новий туристичний об’єкт
посилить позитивний імідж міста та збільшить кількість відпочивальників на озерах курорту.
У Слов’янську туристичні та рекреаційно-оздоровчі послуги надають:
- 2 готелі (колективні засоби розміщення, які мають більше 30 місць) – «Слов’янськ» і
«Україна», загальною місткістю 50 номерів на 71 місце;
- 8 готелів та закладів готельного типу (індивідуальні засоби розміщення);
- Санаторно-курортний реабілітаційний центр «Слов’янський курорт».
На території курорту у прибережних смугах солоних озерах функціонують 5 пляжів та
зон кліматолікування.
За результатами діяльності звітували 2 готелі («Слов’янськ» і «Україна»). У звітному
періоді готельні послуги отримали 2193 приїжджих, що на 3% перевищує показник
аналогічного періоду 2018 року. Кількість іноземців, які відвідали місто, зменшилась на 11%
до 202 осіб. Гості міста провели в готелях 3564 ночівлі (2018 р. -3574).
Обсяг надходжень до місцевого бюджету від сплати туристичного збору за 9 місяців
2019 року склав 54,8 тис. грн, що на 61% більше показника 2018 року за рахунок зміни
порядку нарахування податку..

Формування спроможної територіальної громади
На сьогодні через Центр надання адміністративних послуг надається 208 видів
адміністративних послуг.
На базі Центру впроваджена система видачі паспорта громадянина України у формі
ID - картки і паспорта громадянина України для виїзду за кордон.
Станом на 01.10.2019 надано 27562 адміністративні послуги. Надійшло 1778 звернень
від суб’єктів підприємницької діяльності. Видано 889 дозвільних документів, зареєстровано
175 декларації. До Центру надійшло 502 звернення юридичних та фізичних осіб з питань
реєстрації бізнесу, 180 звернень щодо отримання витягу з Єдиного державного реєстру
юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань та 32 звернення
стосовно реєстраційних дій громадських формувань.
Кількість наданих адміністративних послуг через ЦНАП у розрахунку на 10 тисяч
наявного населення міста – 2431 (2018 р. – 2547).
Розвиток земельних відносин
За 9 місяців 2019 року проведено інвентаризацію земель несільськогосподарського
призначення та передано в оренду 10 земельних ділянок, площею 2,5711 га. Передано у
власність громадян 76 земельних ділянок, площею 4,3836 га. Проведено 15 незалежних
експертних грошових оцінок для продажу земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти
нерухомого майна, що перебувають у власності громадян.
Станом на 01.10.2019 в зареєстровано 389 договорів оренди землі та додаткових угод
про поновлення договорів оренди землі. Від продажу земельних ділянок
несільськогосподарського призначення до спеціального фонду бюджету міста за 9 місяців
2019 року надійшло 2,53 млн.грн (2018р. - 2,29).
Податково-бюджетна діяльність
За даним Слов’янсько-Лиманського управління ГУ ДФС у Донецькій області за 9
місяців 2019 року по місту Слов’янськ надійшло: до зведеного бюджету – 748381,6 тис. грн;
до державного бюджету – 288260,1 тис. грн; до місцевого бюджету – 460121,5 тис. грн.
Станом на 01.10.2019 сума податкового боргу по місту Слов’янськ становила: до
зведеного бюджету - 184980,7 тис. грн, у тому числі: до державного бюджету – 132152,6 тис.
грн; до місцевого бюджету - 52828,1 тис. грн.
У порівнянні з аналогічним періодом 2018 року сума податкового боргу збільшилась:
до державного бюджету - на 38466,0 тис. грн; до місцевого бюджету - на 11819,5 тис. грн.
Із загальної суми податкового боргу до місцевого бюджету питома вага підприємств
банкрутів становила 14%, або 7178,7 тис. грн.
Протягом 9 місяців 2019 року з підприємств, які мають заборгованість до бюджету,
стягнуто податкового боргу в сумі 6725,0 тис. грн, описано активів на суму 3260,4 тис. грн.
За 9 місяців 2019 року до зведеного бюджету м. Слов’янська надійшло 894089,9 тис.
грн, що становить до 73,2% до уточненого річного бюджету, 95,4% до плану на 9 місяців та
93,7% до надходжень у відповідному періоді 2018 року.
Податків, зборів та інших обов’язкових платежів мобілізовано по загальному фонду
(без трансфертів) в загальній сумі 393857,4 тис. грн, що становить 74,6% до уточненого
річного плану та 100,3% до плану на І півріччя. В порівнянні з відповідним періодом 2018
року, надходження збільшились на 72169,8 тис. грн, або на 22,4%, по всіх видах надходжень,
крім податку на прибуток підприємств комунальної власності.
Найбільшу питому вагу в загальному фонді доходної частини бюджету (без
трансфертів) становлять:
- податок на доходи фізичних осіб – 266342,5 тис. грн, 67,6%;
- місцеві податки і збори – 97931,2 тис. грн, 24,9%;

- акцизний податок – 22004,5 тис. грн, 5,6%.
До бюджету розвитку надійшло 3075,8 тис. грн, що на 14,7% перевищує надходження
у відповідному періоді 2018 року.
Міжбюджетних трансфертів надійшло 476653,1 тис. грн, при уточненому річному
плані 672326,4 тис. грн. Виконання уточненого річного плану – 70,9%, у порівняні з
відповідним періодом 2018 року надходження трансфертів зменшились на 19,6%.
З державного бюджету надійшло 213576,5 тис. грн: базова дотація – 36922,5 тис. грн;
на створення та ремонт існуючих спортивних комплексів при загальноосвітніх навчальних
закладах усіх ступенів – 1558,8 тис. грн; освітня субвенція – 96464,9 тис. грн; медична
субвенція – 64132,4 тис. грн; на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали
негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України – 684,8 тис. грн; на
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 5273,6 тис.
грн; на проведення робіт, пов’язаних зі створенням і забезпеченням функціонування центрів
надання адміністративних послуг, у т.ч. послуг соціального характеру, в форматі «Прозорий
офіс» - 8539,5 тис. грн.
З інших бюджетів за рахунок відповідних субвенцій з державного бюджету надійшло
243050,3 тис. грн, у тому числі: субвенції на забезпечення державних соціальних гарантій –
222931,5 тис. грн, що становить 92% плану на 9 місяців та на 39,9% менше надходжень 2018
року; субвенція на здійснення видатків у сфері освіти – 4855,3 тис. грн (з обласного
бюджету); субвенція на здійснення видатків у сфері охорони здоров’я – 13139,9 тис. грн в
т.ч. з обласного бюджету – 6719,7 тис. грн, з бюджету Черкаської ОТГ – 5022,2 тис. грн та
Слов’янського району – 1398,0 тис. грн (на надання медичної допомоги мешканцям);
субвенція на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій –
2123,6 тис. грн. (з міського бюджету м.Слов’янська до бюджету м.Святогірська).
З інших бюджетів надійшло 20026,3 тис. грн.
Заборгованість за отриманими в 2012-2014 роках середньостроковими позиками
станом на 01.10.2019 становили 9840,3 тис. грн.
За 9 місяців 2019 р. виконання видаткової частини бюджету з трансфертами
становило 67,0%, при плані з урахуванням змін на рік 1266135,2 тис. грн, виконання склало
848274,4 тис. грн: загальний фонд – 766069,1 тис. грн; спеціальний фонд – 79781,7 тис. грн.
Першочерговими видатками залишаються: заробітна плата з нарахуваннями,
енергоносії, харчування та медикаменти.
Найбільшу питому вагу в загальному фонді бюджету становлять видатки на освіту 30,7%, охорону здоров’я - 14,5%, соціальний захист та соц. забезпечення (з врахуванням
трансфертів з держбюджету) - 33,9%, культуру -1,1%, фізичну культуру і спорт - 1,1%.
Управління об’єктами комунальної власності
Станом на 01.10.2019 в комунальній власності міста знаходиться 84 підприємства,
установи і організації.
За звітний період укладено 18 договорів оренди (1131,92 м2) у т.ч. з ФОП - 13
договорів (834,12 м2). Надано в оренду майна загальною кількістю в 13,6 тис. м2. Від
передачі в оренду комунального майна бюджет міста поповнився на 2,4 млн грн.
На інформаційне забезпечення з питань оренди майна, судовий збір (9 вільних
приміщень) з бюджету міста витрачено 0,5 тис. грн.
Розвиток інформаційного простору та громадянського суспільства
Офіційне джерело інформації, яке створено для висвітлення діяльності міської ради, є
вебсайт Слов’янської міської ради та офіційна сторінка міської ради у соціальних мережах
«Facebook» і «Twitter». Щодня портал відвідують понад 500 користувачів, відбувається
понад 1,8 тис. переглядів його сторінок. Розміщено 916 статей у розділі «Новини».

Задіяне проведення online трансляцій в мережі Інтернет пленарних засідань міської
ради, виконавчого комітету, прес-конференцій та інших офіційних заходів. Протягом 9
місяців 2019 року проведено 79 трансляцій, відбулося майже 4,6 тис. переглядів.
З метою автоматизації процесу проведення пленарних засідань міської ради,
оперативного отримання підсумкових матеріалів та їх оприлюднення функціонує електронна
система голосування «ВІЧЕ». Результати роботи системи голосування оприлюднюються на
вебпорталі «Ваш депутат Слов’янської міської ради», що забезпечує доступність та повноту
отримання мешканцями міста інформації про роботу особисто їх депутата та депутатського
корпусу в цілому. Так, за звітний період, на порталі оприлюднено результати поіменних
голосувань 12 пленарних засідань та 493 рішення міської ради 7 скликання.
На офіційному сайті функціонує сервіс подання електронного звернення і електронної
петиції. Протягом звітного періоду подано на розгляд 133 петиції від громадян та їх
об’єднань, з них 20 петицій набрали необхідну кількість голосів підтримки та були
розглянуті з подальшим оприлюдненням результатів розгляду.
В Слов’янську впроваджуються новітні та сучасні інструменти е-демократії й еврядування, що значною мірою сприяє формуванню прозорої, відкритої та ефективної влади
як на місцевому, так і на загальнодержавному рівні. Поряд вже діючих, як то Електронні
петиції, Портал депутата, Онлайн трансляції засідань, Вебсистема енергоефективності
комунальної сфери, Бюджет участі тощо, впроваджено ще два електронних інструмента Електронні консультації з громадськістю та Вебсайт нормативних актів міської ради.
Зареєстровано на території Слов’янської міської ради 332 об’єднання громадян.
Для реалізації ефективних механізмів залучення членів територіальної громади до
демократичного процесу розподілу частини коштів міського бюджету через створення
відповідних проектів, підвищення рівня суспільної активності та створення сприятливих
умов для розвитку громадянського суспільства, створення атмосфери довіри до органів
місцевого самоврядування діє Програма «Бюджет участі міста Слов’янська».
Координаційною радою з питань реалізації Програми, профільними управліннями та
відділами міської ради проведено аналіз 27 поданих проектів, допущені до голосування 20
проектів. Для авторів проектів відбулось навчання, організовані публічні презентації
проектів. За результатами загальноміського голосування визначені 6 проектів-переможців,
які планується реалізувати до кінця року.
Демографічна ситуація
Слов’янській міській раді підпорядковані міста Слов’янськ та Святогірськ.
Чисельність наявного населення станом на 01.08.2019 становила 113410 жителів, що на 1,4%
менше показника минулого року. Постійного населення – 109970 жителів, зменшення на
1,5%. Основним фактором зменшення чисельності населення, як і в попередні роки, є його
природне скорочення. Територія Слов’янської міської ради – 69,1км2.
Соціальний захист населення
На обліку в Слов’янській міській раді станом на 01.10.2019 перебувало 6927
одержувачів допомоги на дітей. Кількість одержувачів допомоги при народженні дитини 3443 осіб.
За відшкодуванням вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років
«муніципальна няня» звернулось 55 заявників.
Багатодітним 433 сім’ям призначено допомогу на 440 дітей.
Кількість одержувачів державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з
дитинства та дітям з інвалідністю становить 1882 особи. Кількість одержувачів державної
соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям - 1637 сімей.
Протягом звітного періоду 3724 сім’ям призначено щомісячну адресну допомогу
особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення

антитерористичної операції для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату
житлово-комунальних послуг.
Призначено державну допомогу 78 дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського
піклування, які виховуються у 3 прийомних сім’ях та 9 будинках сімейного типу.
Державну соціальну допомогу громадянам, які не мають право на пенсію та особам з
інвалідністю, надано 614 особам.
Кількість громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та
отримували компенсаційні виплати становила 415 осіб (у тому числі 74 - ТПО).
В Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги,
станом на 01.10.2019 зареєстровано 30948 осіб.
На придбання вугілля та скрапленого газу звернулося 94 особи.
Соціальна підтримка одиноких непрацездатних громадян здійснюється КУ
«Територіальний центр соціального обслуговування», у складі якого працює три відділення.
Обстежено і виявлено 1505 громадян, які потребують соціального обслуговування. За
звітний період соціальні послуги отримали 1368 осіб, що становить 91% від числа виявлених.
У відділенні соціальної допомоги вдома обслуговано 418 осіб, у відділенні денного
перебування на обліку перебуває 422 особи, у відділенні організації надання адресної та
грошової допомоги обслуговується 522 пенсіонера.
За звітний період 1059 одиноким громадянам надано безкоштовно 1587 перукарських
послуг, 516 малозабезпечених громадян отримали одяг бувший у вжитку, на прокат 33
особам надано засоби реабілітації. В цілому, за звітний період в комунальній установі
натуральну допомогу отримали 1575 громадян, безкоштовні харчові набори - 117
пенсіонерів. В благодійній акції «Милосердя» 609 осіб отримали перукарські послуги.
До Центру комплексної реабілітації для осіб (дітей) з інвалідністю залучено 76 дітей з
обмеженими фізичними можливостями. Повний курс реабілітації отримали 40 дітей з
інвалідністю, 36 дітей продовжують групові та індивідуальні заняття.
Станом на 01.10.2019 в КУ «Центр обліку бездомних осіб з будинком нічного
перебування» на обліку перебувало 115 бездомних осіб. До Центру за допомогою звернулося
192 особи, з них 6 - тимчасово переміщених. Взято на облік 49 осіб. До Єдиного реєстру
бездомних осіб введена інформація по 850 особам.
Надана матеріальна допомога 394 особам (бездомним та малозабезпеченим верствам
населення). Одноразову грошову допомогу за рахунок коштів державного бюджету
отримали 42 малозабезпечі особи. На базі установи створено банк одягу, взуття і білизни.
Надіслано 1834 направлень на виготовлення технічних засобів реабілітації та протезноортопедичних виробів.
Безкоштовними санаторно-курортними путівками до санаторіїв, підпорядкованих
Мінсоцполітики України, забезпечено 56 осіб, із них 21 ветеран війни. Компенсацію на
бензин, ремонт та технічне обслуговування інвалідів отримало 52 особи з інвалідністю, що
мають транспорт та перебувають у черзі, на суму 22,1 тис. грн.
На обліку в УСЗН перебуває 13329 сімей, які звернулись за призначенням житлової
субсидії та субсидії на тверде паливо.
Впроваджена єдина технологія прийому громадян, які звертаються за призначенням
соціальної допомоги. За всіма напрямкам до приймальні громадян звернулось 74507 осіб.
Для зручності та можливості одержати консультацію по телефону, запроваджено
роботу консультаційної телефонної лінії, проведено 57 консультаційних телефонних ліній
для 1377 мешканців міста. За окремим графіком здійснюються виїзні прийоми в
м.Святогірськ, за звітний період здійснено 49 прийомі, прийнято 2677 осіб.
Заробітна плата та стан її виплати
За оперативними даними сума невиплаченої заробітної плати на 01.10.2019 року
становить 23463,4 тис. грн. З початку року заборгованість збільшилась на 20,9%.

Всього по місту 10 підприємств-боржників. У загальній сумі заборгованості із
заробітної плати заборгованість 5 економічно активних підприємств становить 54,1% або
12692,8 тис. грн.
Заборгованість із заробітної плати підприємств, які знаходяться у різній стадії
банкрутства, становить 94518 тис. грн – 40,3% загальної суми заборгованості по місту.
По основному колу таких підприємств на поточний момент чотири: ВАТ «Содовий
завод» (3,9 млн. грн), ВАТ «Слов’янський керамічний комбінат» (2,3 млн. грн), ДП
«УкрНДІметалургмаш» (61,5 тис. грн), які перебувають у процедурі ліквідації, та ДП «НДІ
Високих напруг» (3,2 млн. грн) – в процедурі розпорядження майном.
За результатами роботи Комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати
(грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат з початку року
погашено заборгованість із заробітної плати в сумі 4378,5 тис. грн, з єдиного соціального
внеску - по 1465 страхувальникам на суму 7425,6 тис. грн, зі страхових внесків – на 5
підприємствах на суму 812,2 тис. грн.
Слов’янським міським центром зайнятості проведено: 65 інформаційних семінарів на
тему «Легальна зайнятість» для 1426 безробітних, 16 семінарів для 525 роботодавців, 13
тренінгів з основ бізнес-планування за участі соціальних партнерів для 158 осіб.
За результатами роботи Міжвідомчої та Робочої групи з легалізації виплати заробітної
плати та зайнятості населення збільшено рівень заробітної плати 473 застрахованим особам
на 89 суб’єктах господарювання, збільшено фонд оплати праці на 2396,3 тис.грн,
донараховано ЄСВ 462,4 тис.грн, легалізовано трудові відносини на 307 робочих місцях,
переведено на графік повного робочого часу 166 працівників на 5 суб’єктах господарювання,
на 11 підприємствах виконані зобов’язання щодо підвищення заробітної плати.
Пенсійне забезпечення
Станом на 01.10.2019 на обліку в управлінні ПФУ по м. Слов’янськ перебували та
отримували виплати пенсії 57811 пенсіонерів, у тому числі переселенців - 22021 особа,
працюючих пенсіонерів - 9501 осіб.
Середній розмір пенсії станом на 01.10.2019 становив 3806,70 грн, що на 119,11%
більше середнього розміру пенсій станом на 01.10.2018.
Загальні витрати на виплату пенсій за 3 квартал 2019 року становили 1828,88 млн грн.
Через банківські установи отримують пенсії 45758 осіб, або 79,15% від загальної чисельності
отримувачів пенсій.
Протягом звітного періоду надійшло електронних звернень 438, через ЦНАП – 1400,
письмових звернень - 543, здійснено прийом 31609 громадян.
Підтримка сім’ї, дітей та молоді
Під соціальним супроводом Слов’янського міського центру соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді перебувало: 42 сім’ї (в них 112 дітей) в складних життєвих обставинах,
3 особи з місць позбавлення волі, 3 особи з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, 3 прийомні сім’ї, 11 дитячих будинків сімейного типу та 29 родин
опікунів (в них виховуються 119 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування)
Для здійснення профілактики та лікування туберкульозу здійснено 1009 скринінгових
анкетувань серед внутрішньо переміщених осіб, направлено на обстеження на
флюорографію - 256 осіб, 38 осіб на обстеження на мокротиння, 60 родин направлено до
закладів охорони здоров’я для заключення декларацій з лікарями.
З метою виявлення випадків нецільового використання коштів проінспектована 209
сімей з новонародженими дітьми.
Здійснюється оновлення єдиного банку багатодітних сімей. Протягом звітного
періоду видано 143 посвідчення батькам багатодітної сім’ї та 491 посвідчення дитини з
багатодітної сім’ї (на суму 6,7 тис. грн за рахунок коштів, делегованих з місцевого бюджету

обласному та 2,0 тис. грн за рахунок державного бюджету). На облік поставлено 148 сімей, в
яких виховується 477 дітей.
Захист прав дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
Станом на 01.10.2019 на первинному обліку служби у справах дітей міської ради
перебуває 362 дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування. Під опікою
громадян знаходяться 268 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
На території міської ради розвивається мережа нових форм сімейного виховання –
прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу. На сьогодні успішно функціонує 9
дитячих будинків сімейного типу, в яких виховується 55 дитини-сироти та дитини,
позбавленої батьківського піклування та 3 прийомні сім’ї, в яких виховується 8 дітей.
Протягом 9 місяців 2019 року 107 дітей отримали соціальний захист в ЦСПРД.
Станом на 01.10.2019 на обліку служби у справах дітей перебуває 47 дітей, які
опинилися у складних життєвих обставинах.
Проведено 36 профілактичних рейдів «Сім’я», «Діти вулиці». Обстежено 185 родин.
Охорона здоров’я
Медична допомога населенню міста надається в 11 лікувально-профілактичних
закладах: Міська клінічна лікарня, Міська лікарня № 1, Міська дитяча лікарня, Пологовий
будинок, Стоматологічна поліклініка, Вузлова лікарня, КНП «Центр первинної медикосанітарної
допомоги»,
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спеціалізованих
диспансерах
(протитуберкульозному,
наркологічному, шкірно-венерологічному), функціонує КЗ «Центр медичної статистики».
Невідкладну допомогу надає СШМД м.Слов’янська – ВСП КЛПУ «ОЦЕМД та МК»,
Забезпеченість ліжками населення становить 59,4, фактична потужність амбулаторнополіклінічних відділень - 229,5 відвідувань у зміну на 10 тис. населення.
Фінансування ЛПЗ здійснювалось з бюджетів всіх рівнів та позабюджетних
надходжень. За 9 місяців 2019 року сфера охорони здоров’я з місцевого бюджету
профінансована на суму 111 611,6 тис. грн, що складає 63% до затвердженого кошторису.
Реалізовані заходи 8 місцевих програм у сфері охорони здоров’я, фінансове
забезпечення яких у першому кварталі склало 4815,8 тис.грн. В рамках виконання програм
здійснено 1686 рентгенографій, 1346 осіб забезпечені препаратами інсуліну, 278
онкологічних хворих отримали безкоштовно лікарські засоби, 110 дітей перших двох років
життя забезпечені пільговим харчуванням, 40 мешканцям міста проведено безкоштовне
зубопротезування, 57 осіб забезпечено слуховими апаратами, проведено 210 безкоштовних
обстежень на комп’ютерному томографі.
У рамках Програми реабілітації дітей на Слов’янському курорті за рахунок коштів
міського бюджету придбано 37 курсівок на загальну вартість 190,0 тис.грн.
Освіта
Всебічний розвиток дітей дошкільного віку забезпечується 22 дошкільним
навчальним закладом та дошкільним підрозділом НВК №1. Кількість вихованців станом на
01.10.2019 становить 3585 дитини, в тому числі 295 дитини-переселенця.
Відсоток охоплення дітей 5-річного віку дошкільними закладами становить 94%,
всіма формами дошкільної освіти 100%. На 100 місць у дошкільних закладах виховується
121 дитина.
19 ДНЗ та дошкільний підрозділ НВК № 1 (91%) – україномовні. Всього виховуються
державною мовою близько 3299 дітей (92%).
Середня вартість харчування дітей в ДНЗ станом на 01.10.2019 становила 19,5 грн,
батьківська плата - 60%. Кількість звільнених від плати за харчування становить: на 100% 469 дітей (сироти, позбавлені батьківського піклування, діти учасників АТО, діти, які
відвідують санаторні та спеціальні групи, діти з малозабезпечених сімей, інваліди, ЧАЕС); на
50% - 353 дитини (багатодітні сім’ї).

У місті працює 21 навчальний заклад: 19 закладів загальної середньої освіти (10897
учнів) та 2 заклади нового типу (409 учнів). Середня наповнюваність класів становила 25,8
учнів. Середня наповнюваність шкіл за нормами – 88%. Відкрито 74 групи продовженого
дня для учнів 1-4 класів.
З метою створення умов рівного доступу до якісної освіти у структурі ЗОШ №13
організовано дистанційне навчання для 374 учнів, 5 закладів загальної середньої освіти
забезпечують здобуття повної та базової загальної середньої освіти для 205 здобувачів
шляхом екстернату. Створено умови для отримання освіти дітьми з особливими освітніми
потребами: станом на 01.10.2019 за індивідуальною формою навчається 85 учнів за станом
здоров’я, 62 учня з особливими освітніми потребами у 31 інклюзивному класі.
Створені умови для навчання дітей з особливими освітніми потребами в 13
інклюзивних класах відповідно до індивідуальної програми розвитку та з урахуванням їхніх
індивідуальних потреб і можливостей, надаються послуги системного кваліфікованого
супроводження 31 дитині, корекції 30 учням інклюзивних класів.
У місті реалізується конституційне право учнів навчатися державною мовою: мережа
закладів відповідає національному складу населення і задовольняє потреби мешканців.
Українською мовою навчаються 76% учнів, російською 24%.
У загальноосвітніх навчальних закладах профільним навчанням охоплено 89% учнів
старшої школи.
Діє механізм стимулювання талановитої молоді та їх наставників. В 2018-2019
навчальному році 6 учнів шкіл отримували стипендію міської ради. 34 випускники закладів
загальної середньої освіти нагороджені Золотими та Срібними медалями.
Гарячим харчуванням охоплено 6197 учнів закладів, з них 5186 – отримають
харчування безкоштовно. Вартість безкоштовного харчування (100% за рахунок коштів
міського бюджету) в загальноосвітніх закладах становить для учнів 1-4 класів та дітей
пільгових категорій - 10,00 грн.
У двох позашкільних комунальних закладах м. Слов’янська освітні послуги
надаються 2921 вихованцю, що становить 28% від загальної кількості дітей, які відвідують
загальноосвітні школи.
Під час оздоровчої кампанії 2019 року в ПЗОВ «Лісова казка» оздоровлено375 дітей,
з яких 243 – пільгової категорії, в пришкільних таборах відпочило 1762 дитини.
За 9 місяців 2019 року за рахунок усіх джерел фінансування витрачено на поточний
ремонт закладів освіти 7090,0 тис. грн, з них 2624,6 тис. грн - кошти бюджету, 928,8 тис. грн
– батьківські, 3536,8 тис. грн – шефські.
За рахунок місцевого бюджету:
- Виконані роботи з ремонту: системи опалення у 10 закладах, замінено 140м.п. труб;
системи водопостачання та каналізації у 20 закладах, замінено 320м.п. труб; роботи по заміні
керамічної плитки напільного покриття та стін у коридорах, сходах, санвузлах 13 закладів 711м2; покрівлі у 5 закладах (1020м2), актового залу в ЗОШ № 18, ДНЗ №4, сходових клітин
в ДНЗ 25, харчоблоків ДНЗ №18, ЗОШ №12, технологічного обладнання 11 закладів;
встановлена огорожа у 5 закладів (782п.м.), гойдалка та карусель для дітей з особливими
потребами в ІРЦ, дитячі майданчики у ДНЗ №15,11, ЗОШ № 18,20; проведена ревізія та
ремонт водостічної системи 6 закладів.
- Придбані будматеріали, посуд, миючі засоби, електробладнання (5005,1 тис.грн).
- Оновлено технологічне обладнання, придбані: 8 ел. печей на загальну суму 158,4
тис.грн, 12 ел. м’ясорубок (220,8 тис.грн.), 16 духових шаф (168,0 тис.грн), 19 ел. сковорідок
(353,4 тис.грн), 14 морозильних камер (116,5 тис.грн), 17 холодильників (246,8 тис.грн), 31
пральна машина (202,3 тис.грн.).
- Оновлено обладнання навчальних кабінетів, придбані 3 лінгафонні кабінети (950,0
тис.грн) та 2 ноутбуки (20,0 тис.грн).
- У ДНЗ № 3,56 встановлені два дитячих ігрових майданчика на суму 795,6 тис.грн.

В рамках програми реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа»
закуплені за рахунок державної субвенції дидактичні матеріали та музичні інструменти
(150,0 тис.грн), 1135 антисколіозних одномісних регульованих парт, 1075 учнівських
регульованих стільців, 3 стола для вчителя, 2 осередка для творчості (1820,44 тис.грн).
За рахунок державної субвенції закуплені 10 одиниць аудіопрогравачів для проведення
ЗНО з іноземних мов на базі ЗОШ №8. Для оснащення ресурсної кімнати в ЗОШ № 16
закуплено комп’ютерне обладнання на суму 57,0 тис.грн.
Фізичне виховання та спорт
У Слов’янську функціонують дві дитячо-юнацькі спортивні школи, комунальні
заклади: Фізкультурно-оздоровчий комплекс, Спортивний клуб за місцем проживання,
Культурно-спортивний центр - стадіон ім. Ю.П. Скиданова та СМЦФЗН «Спорт для всіх».
З метою підтримки перспективних і провідних спортсменів міста запроваджені
стипендії міської ради для 41 спортсмена (у 2018 році – 30 спортсменів), стипендії Донецької
облдержадміністрації для 9 спортсменів (хортинг, пауерліфтинг серед спортсменів з
інвалідністю, спортивні танці на візках, плавання серед спортсменів з інвалідністю,
веслування академічне серед спортсменів з інвалідністю), 4 кращим спортсменам відділення
футболу Міської КДЮСШ щомісяця виплачується стипендія ПрАТ «Хліб».
Сертифікати на одноразову грошову винагороду від міського голови отримали
спортсмени та тренери професійного бійцівського клубу «Тріада» за участь у Кубку світу з
хортингу. Безкоштовно відвідують басейн 20 перспективних спортсменів-вихованців
відділення плавання Міської КДЮСШ.
За звітній період проведено 129 спортивно-масових заходів серед школярів, учнів
професійно-технічних ліцеїв, студентів, широких верств населення за участі близько 21000
людей різного віку. На проведення міських спортивних заходів та участь спортсменів,
спортивних команд в обласних і національних змаганнях (близько 3500 спортсменів) з
міського бюджету витрачено 262,9 тис. грн.
Реалізовані проекти з встановлення ліфта-підйомника для людей з інвалідністю у
будівлі плавального басейну та реконструкції спортивного майданчика зі штучним
покриттям на території загальноосвітньої школи № 17. Тривають роботи по реконструкції
стадіону КПНЗ «Міська КДЮСШ».
Слов’янською міською радою спільною з обласною державною адміністрацією
здійснено адресну виплату паралімпійському чемпіону з плавання Смирнову В.С. для
придбання житла. З місцевого бюджету виділено 291,1 тис. грн., з обласного – 289,2 тис. грн.
Культура
Послуги в сфері культури в місті надають комунальні заклади: Школа мистецтв м.
Слов’янська,«Музична школа м. Святогірська, Централізована система публічних бібліотек
(8 бібліотек), Краєзнавчий музей, Центр культури і довкілля, Будинок культури м.
Святогірська, КП «Парк культури і відпочинку».
В Краєзнавчому музеї проведено 148 екскурсій, які відвідало 10312 осіб. Організовано
30 масових заходів, створено 29 нових виставок і експозицій, музейний фонд складав 37350
одиниць.
Обсяг бібліотечного фонду ЦСПБ станом на 01.10.2019 становив 302065 екземплярів.
Фонд поповнився на 2702 примірника (на 30 екз. більше, ніж у минулому році), загальною
сумою 89,9 тис. грн в основному за рахунок благодійників в рамках проектів «Схід читає», за
державною програмою «Українська книга», видавництва «Лакі Букс», місцевої спілки
краєзнавців, користувачів, авторів книг. З початку 2019 року бібліотечний фонд зменшився
на 12033 екземплярів за рахунок списання від морально застарілої та зношеної літератури.
До фонду надійшло 129 назв періодичних видань.
Бібліотеки міста відвідали 154258 осіб, скористувались послугами 23513 осіб, видано
402406 книг, проведено 385 масових заходів.

У школах мистецтв навчається 771 дитина, з яких 98 користуються пільгами.
В Центрі культури і довкілля проведено 224 культурно-масових заходи, які відвідали
245,3 тисячі глядачів.
Заходи, пов’язані з наслідками проведення АТО на території міста. Підтримка
внутрішньо переміщених осіб
На обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, що мають право на
пільги перебувають та користуються всіма пільгами 878 учасників бойових дій з числа АТО,
7 осіб з інвалідністю внаслідок війни з числа АТО, 10 учасників війни з числа АТО та 17
членів сімей загиблих учасників АТО.
Протягом 9 місяців 2019 року за призначенням допомоги звернулась одна родина.
Пільгами на оплату житлово-комунальних послуг батькам загиблих учасників АТО у розмірі
50% у межах соціальних норм скористалися 8 сімей. Прийнято 14 заяв від учасників АТО на
професійну реабілітацію, укладено 14 угод з автошколами м.Слов’янська та Краматорська.
За психологічною реабілітацією звернулось 6 учасників АТО, на санаторно-курортне
лікування - 3 учасника бойових дій АТО.
Станом на 01.10.2019 на обліку перебуває 39959 внутрішньо переміщених осіб.
Кількість одержувачів щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним
особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних
послуг, станом на 01.10.2019 - 3,7 тис. осіб.
Охорона навколишнього природного середовища
З метою охорони атмосферного повітря проведена реконструкція комплексу з
розсіювання вугілля з встановленням ПГУ.
У напрямку охорони і раціонального використання водних ресурсів благоустроєна
територія оз. Вейсове, проведена паспортизація оз. Лиман 1. Завершена реконструкція
аварійної ділянки самопливного каналізаційного колектору від вул. Артема до КНС №5
методом санації, що дозволить запобігти аварійним скидам забруднених стоків в навколишнє
середовище на 3,5 тис. м3/доб. Роботи з реконструкції міських очисних споруд тривають.
Для охорони і раціонального використання природних рослинних ресурсів,
тваринного світу та збереження природно-заповідного фонду виконані роботи з озеленення
міста: створено 5 нових зелених зон, ландшафтними дизайнерами створено композиції з
хвойних та листяних дерев і чагарників по вул.Лозановича, вул. Свободи, вул. Вокзальній,
біля ДК ім. Леніна, на території курорту, висаджені дерева спеціального призначення вздовж
доріг, створені нові квіткові композиції в парковій зоні курорту тощо.
За ініціативи громадських зоозахистних організацій, з міського бюджету виділені
кошти у сумі 230,0 тис. грн на процес регулювання чисельності безпритульних тварин
гуманними методами, придбані 10 вольєрів для собак, 7 засобів вилову, 2 клітки для
транспортування, стерилізовано 177 тварин.
Тривають роботи по реконструкції парку культури і відпочинку та рекультивації
полігону ТПВ.
Завдяки спільним зусиллям громадськості, бізнесу і влади на території міста відкрито
9 пунктів приймання використаних батарейок і акумуляторів від телефонів.

2. Мета, завдання та заходи економічного і соціального розвитку у 2020 році
Головна мета Програми – підвищення стандартів життя населення міста шляхом
розбудови інфраструктури, забезпечення якості та загальної доступності публічних послуг,
підтримки ініціативи малого бізнесу та створення позитивного іміджу Слов’янська.
Відповідно до затверджених стратегічних цілей розвитку області головними
пріоритетами розвитку міста у 2020 році визначено:
1. Економічний розвиток, підвищення рівня зайнятості населення:
підтримка суб’єктів малого та середнього підприємництва, стимулювання створення
ними нових робочих місць;
продовження робіт з відновлення та розвитку інфраструктурних об’єктів;
подальше впровадження енергозберігаючих заходів у всіх галузях матеріального
виробництва, соціальної сфери та житловому секторі.
2. Підвищення спроможності місцевого самоврядування:
оптимізація процесу надання публічних послуг;
розроблення містобудівної документації на регіональному та місцевому рівнях.
3. Людський розвиток, надання якісних соціальних послуг, вирішення питань
внутрішньо переміщених осіб:
підвищення якості надання послуг та забезпечення рівного доступу населення до
освіти, охорони здоров’я, культури та спорту;
соціальна підтримка та реалізація державних гарантій громадян, які потребують
особливої уваги та підтримки;
підтримка внутрішньо переміщених осіб та населення, яке постраждало внаслідок АТО
(ООС);
забезпечення соціальних гарантій учасників АТО (ООС) та їх сімей, сімей загиблих
(померлих) учасників АТО (ООС);
збереження та розвиток історико-культурної та духовної спадщини, патріотичне
виховання населення.
4. Розбудова безпечного суспільства:
ефективне вирішення питань, пов’язаних з екологічною безпекою, впровадження
природоохоронних заходів на засадах конструктивної взаємодії між місцевими органами
виконавчої влади та органами місцевого самоврядування;
запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, мінімізація їх наслідків та підвищення
ефективності реагування на них; відновлення систем життєзабезпечення на територіях, що
постраждали від надзвичайних ситуацій та бойових дій;
реалізація принципів верховенства права, створення безпекового середовища та
забезпечення правопорядку, запобігання та подолання проявів корупції;
реалізація ефективної інформаційної політики з метою підвищення відкритості і
прозорості місцевих органів влади, налагодження діалогу з громадськістю щодо прийняття
управлінських рішень, пов’язаних з інтересами різних соціальних груп.
Основними інструментами реалізації визначених завдань та досягнення поставлених
цілей будуть:
заходи економічного і соціального розвитку у 2020 році за ключовими напрямами
діяльності виконавчих органів міської ради;
міські програми, розроблені та затверджені відповідно до рішення міської ради від
31.05.2017 № 9-XXIV-7 «Про затвердження Порядку розроблення, фінансування,
моніторингу міських цільових програм та звітності про їх виконання»;
інвестиційні проекти, які:
відповідатимуть пріоритетам, визначеним у Стратегії розвитку Донецької області на
період до 2020 року та Плані заходів з її реалізації у 2018-2020 роках;
спрямовуватимуться на створення та розвиток інфраструктурних об’єктів.

2. Заходи економічного і соціального розвитку м. Слов'янська у 2020 році

№ і назва завдання
Стратегії розвитку
Донецької області на
період до 2020 року

№
з/п

Зміст заходу

1

2

3

1.3.4 Сприяти виходу
підприємств регіону
на ринки
Європейського Союзу,
Азії та інші
міжнародні ринки (у
т.ч. сертифікації
продукції,
запровадженню
стандартів,
поширенню та обміну
інформацією)

1

Витрати на реалізацію, тис.грн
у тому числі за рахунок коштів:
місцевих бюджетів

Термін
виконання

Виконавець

4

5

Всього

6

державного
бюджету

обласного
бюджету

міського
бюджету

7

8

9

Пріоритет 1. Економічний розвиток та підвищення зайнятості населення
1. Промисловий комплекс
січень
ПАТ
60,000
2020
"Слов'янський
машинобудівний
завод"

Підтвердження стандарту
якості ISO 9001-2015

червеньсічень
2020
березеньлистопад
2020
V- січеньлистопад
2020

Дата та номер
рішення

підприємств

інших
джерел

найменування
показника

значення
показника

10

11

12

13

обсяг
реалізованої
промислової
продукції (робіт,
послуг) (без ПДВ
та акцизу), млн
грн

2700,000

60,000

Впровадження інноваційних
науково-технічних розробок,
нової та удосконаленої
продукції за рахунок розробки
нового виду технологічного
транспортного засобу, машин,
устаткування, обладнання

Інші завдання:
Модернізація та
зростання
промислового
виробництва

Очікуваний
результат

1

Коксонапрямок з безпиловою
видачею коксу

5800,000

5800,000

2

Стенд кантовки

6661,000

6661,000

3

Вагон коксотушільний
21,6 м3

3750,000

3750,000

14

4

1
2

3

Вагон коксотушільний
40,2 м3

V- травеньвересень
2020
Модернізація і реконструкція
2020
промислових потужностей,
підвищення надійності
обладнання
Модернізація ділянки
2020
сортування керамічної плитки
Капітальний ремонт
вертикально-фрезувального
верстата 6РІЗ-2 шт
Придбання токарного центру
Lynx21OOMA

4

Придбання токарного центру
PUMA2600LY

5

Придбання листозгинальної
машини МЛЧ1725

6

Заміна дріжджового насосу

1

Покращення якості та
конкурентоспроможності
продукції
Модернізація фрезувального
верстата з ЧПУ ГФ2171
Усього по Розділу 1

12970,000

12970,000

26000,000

26000,000

248,000

248,000

3000,000

3000,000

5125,000

5125,000

1693,600

1693,600

40,000

40,000

800,000

800,000

Промислові
підприємства
АТ "Зевс
Кераміка"

січеньПАТ
червень
"Слов'янський
2020
машинобудівний
завод"
квітеньчервень
2020
травеньвересень
2020
серпеньжовтень
2020
2020
ПрАТ "Хліб"

квітеньПАТ
вересень "Слов'янський
машинобудівний
2020
завод"

66 147,600

0,000

0,000

0,000

66 147,600

0,000

2. Енергозбереження та енергоефективність
1.3.2 Проводити
енергоаудит та заходи
зі зменшення
енерговитрат у
адміністративних
будівлях та об’єктах
соціальної
інфраструктури

1

Оплата послуг за здійснення
сертифікації енергетичної
ефективності будівель

2020

2

Впровадження постійно діючої
системи щоденного
моніторингу енергоспоживання
бюджетними установами

2020

Виконавчі
органи
Слов'янської
міської ради
Управління
економічного та
інвестиційного
розвитку

300,000

15,000

300,000

15,000

кількість
енергетичних
сертифікатів

15

зниження
питомого енергоспоживання
будівлями, %

2,5

1.3.3 Заохочувати
інвестиції у галузі
житлово-комунальне
господарство, ІT,
енергозбереження,
переробку вторинних
ресурсів, відходів
виробництва та
побутового сміття
через механізми
державно-приватного
партнерства

3

Розробка Плану дій сталого
енергетичного розвитку та
клімату міста Слов'янськ до
2030 року

2020

Управління
економічного та
інвестиційного
розвитку

65,000

19,500

45,500

розроблено План
дій сталого
енергетичного
розвитку та
клімату міста
Слов'янськ до
2030 року

1

внесенння змін
рішення від
04.03.2020 №33LXXX-7

4

Проведення енергетичних
аудитів і сертифікації
енергетичної ефективності
громадських будівель
Сприяння підвищенню
активності населення до
впровадження заходів з
енергоефективності та
енергозбереження за рахунок
реалізації Програми з
відшкодування частини
кредиту, залученого на заходи з
енергозбереження та
підвищення
енергоефективності міста до
2020 року
Підвищення обізнаності
громадян у питаннях
енергоефективності шляхом
проведення інформаційних
заходів

2020

Управління
економічного та
інвестиційного
розвитку
Управління
економічного та
інвестиційного
розвитку,
управління
житловокомунального
господарства

245,000

73,500

171,500

кількість
енергетичних
сертифікатів

7

внесенння змін
рішення від
04.03.2020 №33LXXX-7

400,000

400,000

кількість
кредитів, за
якими необхідно
погашати
відсотки, од;
сума отриманих
кредитів, тис.грн

6
5500,0

Управління
економічного та
інвестиційного
розвитку,
управління житловокомунального
господарства

20,000

20,000

кількість
публікацій;
проведено
семінарів

1

2

Усього по Розділу 2

1.2.2 Створити
позитивний для
інвесторів імідж
регіону, провести
ребрендінг з метою
посилення
міжрегіональних і
міжнародних зв’язків

1

2020

2020

1045,000

0,000

0,000

813,000

0,000

3. Інвестиційна діяльність та розвиток інфраструктури. Міжнародна і міжрегіональна співпраця
Формування та оновлення
2020
Управління
50,000
50,000
портфелю інвестиційних
економічного та
пропозицій, зокрема розробка
інвестиційного
інвестиційного паспорту міста
розвитку,
виконавчі органи
Слов'янської
міської ради

7

4

внесенння змін
рішення від
04.03.2020 №33LXXX-7

232,000

кількість
інформаційних
документів, од.

1

та залучення
інвестиційних
ресурсів

2

Участь у міських, національних
та міжнародних інвестиційних
проєктах, проєктах міжнародної
технічної допомоги, виставках,
форумах, виставках-ярмарках, у
тому числі:
- "Економічна підтримка
Східної України", проєкт
USAID;
- Програма ООН із відновлення
та розбудови миру "Ефективне
врядування та залучення
громадян для покращення
доступу для правосуддя,
безпеки, охорони довкілля та
соціальної згуртованості на
сході України"

2020

Управління
економічного та
інвестиційного
розвитку,
виконавчі органи
Слов'янської
міської ради

10,000

10,000

кількість заходів

5

3

Розробка, виготовлення та
розповсюдження промоційних
матеріалів на різноманітних
заходах (у тому числі під час
зустрічей делегацій з інших
країн, ділових поїздок за
кордон та в містах-побратимах)
- відео, банери, виставкові
стенди, сувенірна продукція

2020

Управління
економічного та
інвестиційного
розвитку,
виконавчі органи
Слов'янської
міської ради

100,000

100,000

кількість
промоційних
матеріалів, од.

70

4

Підписання документів
міжнародного та
міжрегіонального характеру
(Договорів, Угод,
Меморандумів, Протоколів)

2020

Управління
економічного та
інвестиційного
розвитку

0,000

0,000

кількість
укладених
документів

5

5

Налагодження зв'язків з
інвесторами (форуми, бізнесзустрічі тощо) та участь у
заходах з метою рекламування
економічного потенціалу і
представлення інвестиційних
проєктів

2020

Управління
економічного та
інвестиційного
розвитку,
виконавчі органи
Слов'янської
міської ради

0,000

0,000

кількість
залучених
партнерів

5

6

Відзначення Дня Європи в
м.Слов'янськ

2020

Усього по Розділу 3
1.1.2 Забезпечувати
ефективне
функціонування
житловокомунального
господарства та
безперебійне енерго-,
газо- та
водопостачання
об’єктів соціальної
сфери, освіти, охорони
здоров'я

Виконавчі
органи
Слов'янської
міської ради

0,000

160,000
0,000
0,000
4. Дорожньо - транспортний комплекс

0,000

160,000

0,000

кількість
проведених
заходів

10

0,000

1

Утримання та поточний ремонт
покриття доріг та тротуарів (у
т.ч. роботи з ремонтного
профілювання)

2020

Управління
житлово комунального
господарства

21 000,000

21 000,000

площа
ремонту/площа
утримання, (доріг
тис.м²/тротуарів
тис.м²)

28,5/952,0
12/238,2

2

Поточний ремонт
внутрішньоквартальних в'їздів,
проїздів та прибудинкових
територій

2020

Управління
житлово комунального
господарства

5 000,000

5 000,000

площа ремонту,
тис.м²

6,8

3

Розробка проєктно-кошторисної
документації на проведення
капітального ремонту вуличнодорожньої мережі (доріг,
тротуарів, мостів, зовнішнього
освітлення, встановлення
світлофорів, улаштування
закритих водостоків, благоустрій),
у т.ч.: вул. Армійська,
вул.Аеродромна, вул.Бульварна,
вул.Валківська,
пров.Виноградний,
вул.Д.Галицького, вул.Донська,
вул.Колонтаївська,
пров.Краматорський,
вул.Літературна, вул.Лозановича,
вул.Нарвська, бульвар Пушкіна,
вул.Світлодарська, вул.Свободи,
вул.Торгова, вул.Торська,
вул.Шнурківська

2020

Управління
житлово комунального
господарства

2 000,000

2 000,000

кількість
проєктів

18

внесенння змін
рішення від
04.03.2020 №33LXXX-7

внесенння змін
рішення від
04.03.2020 №33LXXX-7

4

Коригування проєктнокошторисної документації на
проведення капітального ремонту
вулично-дорожньої мережі (доріг,
тротуарів, мостів, зовнішнього
освітлення, встановлення
світлофорів, улаштування
закритих водостоків, благоустрій),

2020

Управління
житлово комунального
господарства

800,000

800,000

кількість
проєктів

21

2020

Управління
житлово комунального
господарства

42 000,000

42 000,000

площа ремонту,
тис. м²

51

у т.ч.: пров.Андріївський,
вул.Армійська, вул.Банківська,
вул.Василівська, вул.Вчительська,
пров.Вчительський, вул.Голубівська,
вул.Г.Данілевського, вул.Доватора,
вул.Ізюмська, вул.Краматорська,
вул.Криворізька, вул. Лізенко,
вул.Лисичанська,
вул.Машчерметівська, вул.О.Тихого,
вул.Приозерна, вул.Райдужна,
вул.Свободи, вул. Сучасна,
вул.Центральна, вул.Цилінна,
пров.Я.Мудрого

5

Капітальний ремонт дорожнього
покриття, водостоків вуличнодорожньої мережі міста (доріг,
тротуарів) у т.ч.

вул.Армійська, вул.Аеродромна,
вул.Банківська, вул.Батюка,
вул.Бульварна, вул. Валківська,
вул.Василівська, пров.Виноградний,
вул.Гагаріна, вул.Голубівська,
вул.Г.Данілевського, вул.Доватора,
вул.Донська, вул.Д.Галицького,
вул.Ізюмська, вул.Ком'яхова,
вул.Краматорська,
вул.Криворізька, вул.Лисичанська,
вул.Літературна, вул. Лозановича,
вул.Машчерметівська, вул.Мостова,
вул.Нарвська, вул.О.Тихого,
вул.Паркова, бульвар Пушкіна,
вул.Райдужна, вул.Світлодарська,
вул.Свободи, вул.Сучасна,
вул.Університетська,
вул.Центральна, вул.Цилінна,
пров.Я.Мудрого

внесенння змін
рішення від
04.03.2020 №33LXXX-7

Заходи із створення
безперешкодного доступу для
осіб з інвалідністю

2020

7

Придбання спецтехніки

2020

8

Придбання, встановлення,
ремонт та утримання технічних
засобів регулювання
дорожнього руху, у т.ч.
нанесення дорожньої розмітки

2020

Придбання, встановлення,
поточний ремонт павільйонів
очікування та утримання
зупинок
Капітальний ремонт вуличнодорожньої мережі м.Слов'янськ
(встановлення світлофорного
обладнання на перехресті
вул.Університетськая вул.Василівська)

2020

11

Капітальний ремонт вуличнодорожньої мережі м.Слов'янськ
(встановлення світлофорного
обладнання на перехресті вул.
Лозановича - вул.Ярослава
Мудрого)

12

1

6

9

10

1.1.3 Запровадити
сучасні системи
міським і міжміським
транспортом для
доступності та
ефективності надання
транспортних послуг.
Зберегти міський

Управління
житлово комунального
господарства
Управління
житлово комунального
господарства
Управління
житлово комунального
господарства

60,000

60,000

кількість
обладнаних
з'їздів

14

5 000,000

5 000,000

кількість одиниць

3

4 500,000

4 500,000

кількість
світлофорів,
дорожніх знаків,
од. нанесено
розмітки, км/тис.м²

14
90
22,5/1,0

Управління
житлово комунального
господарства
Управління
житлово комунального
господарства

1 400,000

1 400,000

кількість
павільйонів/
зупинок, од.

9 / 9 / 6/ 80

500,000

500,000

світлофорний
об'єкт

1

2020

Управління
житлово комунального
господарства

1 500,000

1 500,000

світлофорний
об'єкт

1

Розробка схеми організації
дорожнього руху

2020

100,000

100,000

шт

2

Надання фінансової підтримки
комунальному підприємству
"Слов'янське тролейбусне
управління" Слов'янської
міської ради

2020

Управління
житлово комунального
господарства
Управління
житлово комунального
господарства,

5 762,138

5 762,138

кількість
придбаних
тролейбусів, од.

3

2020

рішення СМР від
22.04.2020 №6LXXXII-7

електротранспорт та
розвивати
електротранспорт

Інші завдання:
Розвиток мережі
міських автобусних
маршрутів загального
користування

1

Обстеження ділянок вуличнодорожньої мережі, на яких
планується відкриття нових або
перегляд діючих маршрутів
руху транспортних засобів,
залучених до перевезення
пасажирів

2020

Слов'янська
міська рада

Усього по Розділу 4

1.1.2 Забезпечувати
ефективне
функціонування
житловокомунального
господарства та
безперебійне енерго-,
газо- та
водопостачання
об’єктів соціальної
сфери, освіти, охорони
здоров’я

1

1.1

1.2

1.3

1.4

Забезпечення якісного
управління житловим фондом
та поліпшення умов
проживання мешканців
Реконструкція / капітальний
ремонт житлових будинків
(будівельних конструкцій,
інженерних комунікацій)
Капітальний ремонт
внутрішньобудинкових мереж
водопотачання та каналізації в
багатоквартирних житлових
будинках
Заміна на пластикові сталевих
труб опалення в
багатоквартирних житлових
будинках
Капітальний ремонт
елеваторних вузлів в
багатоквартирних житлових
будинках
Капітальний ремонт покрівель
житлових будинків

5,000

89 627,138

кількість
маршрутів, од.

5,000

0,000

0,000

89 627,138

0,000

20

рішення СМР від
22.04.2020 №6LXXXII-7

0,000

5. Житлове господарство та комунальна інфраструктура

2020

2020

2020

2020

Управління
житлово комунального
господарства

962,700

Управління
житлово комунального
господарства
Управління
житлово комунального
господарства
Управління
житлово комунального
господарства

900,000

900,000

протяжність
трубопроводів
опалення, м

2800

367,800

367,800

кількість
елеваторних
вузлів

6

4 107,000

4 107,000

площа покрівель,
м²:

8150

962,700

протяжність
мереж: холодного
водопостачання,
каналізації, м

1800
1195

Капітальний ремонт під'їзних
вікон, балконів, козирків над
входами житлових будинків
тощо
Капітальний ремонт житлового
будинку з підсиленням несучих
та огороджувальних
конструкцій по вул.Вільна,1
м.Слов'янськ (в т.ч.
коригування ПКД)
Капітальний ремонт житлового
будинку по вул.Вільна,9
м.Слов'янськ (в.т.ч.
коригування ПКД)

2020

1.8

Розробка проєктно-кошторисної
документації:"Реконструкція
будівлі гуртожитку по
вул.Світлодарська, 28а
м.Слов'янськ під житловий
будинок "

2

Поточний ремонт житлового
фонду
Ремонт сходових клітин,
покрівель, міжпанельних швів,
фасадів (у т.ч. цоколя),
балконів,
внутрішньобудинкових
інженерних комунікацій,
оголовки димвентканалів

1.5

1.6

1.7

2.1

3

Капітальний ремонт,
модернізація, заміна, експертна
оцінка ліфтів

внесенння змін
рішення від
04.03.2020 №33LXXX-7

Управління
житлово комунального
господарства
Управління
житлово комунального
господарства

1 500,000

1 500,000

1 250,000

1 250,000

кількість
житлових
будинків

1

2020

Управління
житлово комунального
господарства

4 918,600

4 918,600

кількість
житлових
будинків

1

внесенння змін
рішення від
24.06.2020 №32LXXXIV-7

2020

Управління
житлово комунального
господарства

70,000

70,000

кількість ПКД з
позитивним
експертним
звітом, од.

1

внесенння змін
рішення від
04.03.2020 №33LXXX-7

2020

Управління
житлово комунального
господарства

10 510,000

2020

площа під'їзних
вікон, м²;
кількість балконів,
козирків над
входами, од.

10 510,000

84,4
9
4

кількість
конструктивів:
кількість сходових
клітин,
150
площа покрівель
м'яких, м²:
2900
твердих, м²:
8158
протяжність
міжпанельних швів,
м;
2204,2
площа фасадів, м2:
6061
кількість балконів,
од.:
76
протяжність мереж:
холодного
водопостачання, м:
5386,7
центрального
опалення, м:
2884,8
каналізації, м:
електропостачання,
м:
оголовки, 5867

20

3.1

Модернізація та капітальний
ремонт СД, ліфтів житлового
фонду м.Слов'янськ, у т.ч.
термін експлуатації яких більше
25 років

2020

Управління
житлово комунального
господарства

3 911,800

3 911,800

кількість ліфтів

19

4

Реконструкція та ремонт
об'єктів з метою компактного
проживання внутрішньо
переміщених осіб

5

Відновлення систем
автоматичного
протипожежного захисту в
будинках підвищеної
поверховості
Підтримка житлового фонду
при створені та функціонуванні
об'єднаннь співвласників
багатоквартирних будинків

2020

Управління
житлово комунального
господарства

2 000,000

2 000,000

кількість систем
пожежогасіння

4

6.1

Модернізація та капітальний
ремонт СД, ліфтів житлового
фонду ОСББ, у т.ч. термін
експлуатації яких більше 25
років

2020

Управління
житлово комунального
господарства

3 088,200

3 088,200

кількість ліфтів

15

6.2

Капітальний ремонт
(вибірковий) житлового фонду
ОСББ

2020

1 060,000

1 060,000

площа покрівель,
м²

1400

7

Забезпечення реалізації заходів
з капітального ремонту та
реконструкції теплового
господарства
Встановлення комерційних
приладів обліку теплової енергії

Управління
житлово комунального
господарства

2020

Управління
житлово комунального
господарства
Управління
житлово комунального
господарства

3 640,000

3 640,000

кількість
лічильників
теплової енергії

250

800,000

800,000

кількість схем

1

КП "Словміськ
водоканал"

158,500

кількість
колодязів

190

6

7.1

7.2

Розробка схеми оптимізації
теплопостачання

2020

Забезпечення реалізації заходів
з капітального ремонту та
реконструкції водопровідноканалізаційного господарства
8
8.1

Мережі водопостачання та
фільтрувальна станція
Капітальний ремонт
водопровідних колодязів

2020

158,500

Капітальний ремонт та заміна
водопровідних мереж окремими
ділянками
Розробка проєктно-кошторисної
документації на реконструкцію
ділянки водогону № 4 по
вул.Батюка (від пров.Парковий
до
пров.
Богомольця)

2020

КП "Словміськ
водоканал"

695,100

2020

Управління
житловокомунального
господарства

150,000

150,000

8.4

Розробка проєктно-кошторисної
документації на реконструкцію
аварійної ділянки водопроводу
по вул.Василевського (від
пров.Богомольця до
вул.Олімпійська)

2020

Управління
житловокомунального
господарства

100,000

8.5

Коригування проєктнокошторисної документації по
об'єкту "Капітальний ремонт
водопроводу по вул.Бульварна
м.Слов'янська"
Розробка проєктно-кошторисної
документації на реконструкцію
водопровідних мереж по
пров.Парковий (від
пров.Виноградний до
вул.Батюка)

2020

Управління
житловокомунального
господарства

2020

8.7

Розробка проєктно-кошторисної
документації на реконструкцію
водопровідних мереж по
пров.Виноградний (від
пров.Виноградний, 9 до
вул.Паркова, 5)

8.8

8.9

8.2

8.3

8.6

протяжність
водопровідних
мереж, м
кількість ПКД з
позитивним
експертним
звітом, од.

2,74

100,000

кількість ПКД з
позитивним
експертним
звітом, од.

1

80,000

80,000

кількість ПКД з
позитивним
експертним
звітом, од.

1

Управління
житловокомунального
господарства

100,000

100,000

кількість ПКД з
позитивним
експертним
звітом, од.

1

2020

Управління
житловокомунального
господарства

170,000

170,000

кількість ПКД з
позитивним
експертним
звітом, од.

1

Розробка проєктно-кошторисної
документації на реконструкцію
водопровідних мереж по
вул.Ясна і пров.Батюка (від
вул.Вільна до вул.Батюка)

2020

Управління
житловокомунального
господарства

100,000

100,000

кількість ПКД з
позитивним
експертним
звітом, од.

1

Розробка проєктно-кошторисної
документації на реконструкцію
водопроводу питної води від
фільтрувальної станції до
верхніх вулиць сел.Північний

2020

Управління
житловокомунального
господарства

190,000

190,000

кількість ПКД з
позитивним
експертним
звітом, од.

1

695,100

1

8.10 Розробка проєктно-кошторисної
документації на оснащення
підводящих вуличних
водопровідних мереж та вводів
багатоповерхових житлових
будинків м.Слов'янськ
приладами обліку питної води
(капітальний ремонт) 1етап

2020

Управління
житловокомунального
господарства

600,000

600,000

кількість
ПКД, од.

240

8.11 Розробка проєктно-кошторисної
документації на реконструкцію
водопровідних мереж по
вул.Вільна (від вул.Батюка до
вул.Ясна), м.Слов'янськ

2020

Управління
житловокомунального
господарства

80,000

80,000

кількість ПКД з
позитивним
експертним
звітом, од.

1

8.12 Розробка проєктно-кошторисної
документації на реконструкцію
водопровідних мереж по
вул.Батюка (від вул.Батюка,62
до вул.Батюка, 42)

2020

Управління
житловокомунального
господарства

120,000

120,000

кількість ПКД з
позитивним
експертним
звітом, од.

1

8.13 Розробка проєктно-кошторисної
документації на реконструкцію
ділянки водогону №9 та
вуличного водопроводу по
вул.Вчительська на ділянці від
вул.Світлодарська до
вул.Університетська

2020

Управління
житловокомунального
господарства

180,000

180,000

кількість ПКД з
позитивним
експертним
звітом, од.

1

8.14 Капітальний ремонт ділянки
водогону Ду-325мм на території
насосної станції водозабору
с.Сидорове (у т.ч. розробка
проєктно-кошторисної
документації)
8.15 Капітальний ремонт
водопроводів центральної
частини міста Слов'янська
(встановлення регуляторів
тиску)
8.16 Капітальний ремонт фільтру
№2 на фільтрувальній станції
м.Слов'янськ ( у т.ч. розробка
проєктно-кошторисної
документації)

2020

Управління
житловокомунального
господарства

250,000

250,000

протяжність
ділянки водогону,
м

38

2020

Управління
житловокомунального
господарства

980,000

980,000

кількість
регуляторів тиску

2

2020

Управління
житловокомунального
господарства

290,000

290,000

кількість фільтрів

1

8.17 Капітальний ремонт фільтру
№4 на фільтрувальній станції
м.Слов'янськ ( у т.ч. розробка
проєктно-кошторисної
документації)
8.18 Розроблення схеми оптимізації
системи централізованого
водопостачання та
водовідведення м.Слов'янськ

2020

Управління
житловокомунального
господарства

290,000

290,000

кількість фільтрів

1

2020

Управління
житлово комунального
господарства

800,000

800,000

кількість схем

1

8.19 Капітальний ремонт пожежних
гідрантів висотою 1500мм

2020

112,002

112,002

кількість
гідрантів

18

8.20 Капітальний ремонт пожежних
гідрантів висотою 1250мм

2020

220,264

220,264

кількість
гідрантів

37

8.21 Оснащення підводящих
вуличних водопровідних мереж
та вводів багатоповерхових
житлових будинків
м.Слов'янськ комерційними
приладами обліку питної води
(капітальний ремонт) 1етап

2020

Управління
житловокомунального
господарства
Управління
житловокомунального
господарства
КП "Словміськ
водоканал"

7 005,400

кількість
приладів обліку,
од.

575

8.22 Реконструкція
електрообладнання, кабельнопровідникових ліній на
каналізаційних насосних
станціях м.Слов'янська

2020

3 510,000

кількість об'єктів

5

8.23 Капітальний ремонт
грязевідстійника,
огороджувальних конструкцій
освітлювачів і фільтрів,
системи хлорування і
реагентного господарства
фільтрувальної станції,
м.Слов'янськ

2020

8.24 Придбання обладнання (пеналфутляр) для балону (Маяцький
водозабір)

2020

7 005,400

Управління
житловокомунального
господарства,
КП "Словміськ
водоканал"
Управління
житлово комунального
господарства

3 900,000

390,000

2 500,000

250,000

Управління
житлово комунального
господарства

425,300

425,300

2 250,000

капітальний
ремонт елементів
фільтрувальної
станції

кількість одиниць
обладнання, од.

1

внесенння змін
рішення від
04.03.2020 №33LXXX-7

8.25 Розробка проєктно-кошторисної
документації на реконструкцію
водопроводу м.Слов'янськ
Донецької області (від
водозабору с.Сидорове
вул.Синельникова, 45 до
Північних РЧВ КП "Компанія
"Вода Донбасу")

2020

Управління
житлово комунального
господарства

1 050,000

1 050,000

кількість ПКД з
позитивним
експертним
звітом, од.

1

8.26 Капітальний ремонт
водопроводу по б-ру Пушкіна
(від вул.Шевченка ло вул.
Василівська) м.Слов'янськ (у
т.ч. розробка проєктнокошторисної документації)

2020

Управління
житлово комунального
господарства

290,000

290,000

кількість об'єктів,
од.

1

внесенння змін
рішення від
04.03.2020 №33LXXX-7

8.27 Капітальний ремонт водогону в
районі насосної станції
водозабору по
вул.Синельникова, 24
с.Сидорове

2020

Управління
житлово комунального
господарства

49,990

49,990

протяжність
водогону
Ду=325мм товщ.
10 мм, м

11

внесенння змін
рішення від
24.06.2020 №32LXXXIV-7

8.28 Капітальний ремонт
трубопроводів скидної камери
насосної станції водозабору по
вул. Синельникова, 24
с.Сидорове

2020

Управління
житлово комунального
господарства

49,960

49,960

протяжність
6
водогону
Ду=325мм товщ.
10 мм, м Ду=100
мм, м

8.29 Капітальний ремонт аварійної
ділянки напірного водопроводу
по пров.Богомольця
м.Слов'янськ

2020

Управління
житлово комунального
господарства

49,990

49,990

протяжність
водопроводу з
труби ПЕ 100
SDR 17 (1,0 МПа)
Ду=110мм, м

180

2020

КП "Словміськ
водоканал"

169,400

кількість
колодязів

190

9
9.1

Водовідведення
Капітальний ремонт
каналізаційних колодязів

169,400

3

внесенння змін
рішення від
24.06.2020 №32LXXXIV-7

внесенння змін
рішення від
24.06.2020 №32LXXXIV-7

Капітальний ремонт та заміна
каналізаційних мереж
окремими ділянками
Розробка проєктно-кошторисної
документації на реконструкцію
(методом санації) аварійної
ділянки самопливного
каналізаційного колектора по
вул.Університетська (від
вул.Шевченка до
вул.Шовковична)

2020

КП "Словміськ
водоканал"

165,900

2020

Управління
житловокомунального
господарства

80,000

80,000

9.4

Розробка проєктно-кошторисної
документації на реконструкцію
(методом санації) аварійної
ділянки самопливного
каналізаційного колектора по
вул.Світлодарська від
пров.Світлодарський до
перехрестя з вул.Вчительська

2020

Управління
житловокомунального
господарства

150,000

9.5

Надання фінансової підтримки
підприємству водопровідноканалізаційного господарства –
комунальному підприємству
Слов'янської міської ради
«Словміськводоканал»

2020

Управління
житлово комунального
господарства

9.6

Капітальний ремонт покрівлі
будівлі повітродувної станції
очисних споруд м.Слов'янськ
Придбання спецтехніки

2020

Управління
житлово комунального
Управління
житлово комунального
господарства

9.8

Придбання обладнання (пеналфутляр) для контейнеру (очисні
споруди)

2020

9.9

Придбання люків на колодязі
водопровідно-каналізаційних
мереж

2020

9.2

9.3

9.7

9.10 Гідродинамічна чистка
каналізаційних колекторів

2020

2020

Управління
житлово комунального
господарства
Управління
житлово комунального
господарства
Управління
житлово комунального
господарства

протяжність
каналізаційних
мереж, км
кількість ПКД з
позитивним
експертним
звітом, од.

0,27

150,000

кількість ПКД з
позитивним
експертним
звітом, од.

1

40 000,000

40 000,000

кількість
підприємств, які
потребують
підтримки

1

180,000

180,000

площа
покрівлі,м2

2,152

7 900,000

7 900,000

кількість одиниць

4

852,600

852,600

кількість одиниць
обладнання

1

150,000

150,000

кількість одиниць

140

внесенння змін
рішення від
04.03.2020 №33LXXX-7

150,000

150,000

протяжність
колекторів Ду
600мм,м

300

внесено зміни до
РМР від 20.03.2020
№ 8-LXXXI-7

165,900

1

2020

Управління
житлово комунального
господарства

500,000

500,000

кількість
проєктів

1

рішення СМР від
22.04.2020 №6LXXXII-7

10.1 Утримання зливової каналізації

2020

1 550,000

1 550,000

протяжність
мережі, км

14,2

внесенння змін
рішення від
04.03.2020 №33LXXX-7

10.2 Капітальний та поточний
ремонт зливової каналізації та
дренажних систем

2020

2 300,000

2 300,000

протяжність
мережі, км

3,7

10.3 Експлуатаційні витрати на
утримання та ремонт
водознижуючих насосних
станцій (для обслуговування
зливової каналізації та
дренажних систем)
11 Утримання, ремонт та
будівництво об'єктів
зовнішнього освітлення
11.1 Утримання мереж зовнішнього
освітлення, в т.ч. оплата за
електроенергію

2020

Управління
житлово комунального
господарства
Управління
житлово комунального
господарства
Управління
житлово комунального
господарства

2 325,000

2 325,000

кількість
насосних станцій

31

6 738,900

6 738,900

протяжність
мереж, км

183,9

11.2 Поточний ремонт мереж
зовнішнього освітлення

2020

4 200,000

4 200,000

протяжність
мереж, км

54,2

11.3 Капітальний ремонт
зовнішнього освітлення

2020

Управління
житлово комунального
господарства
Управління
житлово комунального
господарства
Управління
житлово комунального
господарства

2 000,000

2 000,000

протяжність
мереж, м.п./
кількість
світильників, од.

900/22

11.4 Придбання спецтехніки

2020

Управління
житлово комунального
господарства

2 730,000

2 730,000

кількість одиниць

1

9.11 Коригування проєктнокошторисної
документації:"Капітальний
ремонт насосних станцій
"Лиман2","Кокінакі", "Волзька",
"К.Маркса", "Лозановича",
м.Слов'янськ"

10

Благоустрій територій
населених пунктів
Утримання, ремонт та
очищення зливових
каналізаційних, дренажних
систем і колодязів

2020

Утримання зелених насаджень
загального користування
12.1 Утримання об'єктів зеленого
господарства
12

2020

12.2 Поточний ремонт об'єктів
зеленого господарства

2020

12.3 Висадження дерев, чагарників,
квітників, у т.ч. придбання
посадкового матеріалу

2020

12.4 Видалення аварійних дерев

2020

12.5 Придбання спецтехніки

2020

Управління
житлово комунального
господарства
Управління
житлово комунального
господарства
Управління
житлово комунального
господарства
Управління
житлово комунального
господарства
Управління
житлово комунального
господарства

1 580,000

1 580,000

площа об'єктів, га

46

600,000

600,000

кількість об'єктів

9

1 100,000

1 100,000

кількість одиниць

4000

1 155,000

1 155,000

кількість одиниць

525

3 000,000

3 000,000

кількість одиниць

1

12.6 Благоустрій зелених зон

2020

Управління
житлово комунального
господарства

1 200,000

1 200,000

кількість об'єктів

6

13.1 Утримання кладовищ

2020

Управління
житлово комунального
господарства

580,000

580,000

кількість об'єктів

9

13.2 Поточний ремонт пам'ятників,
братських могил та інших місць
поховань захисників Вітчизни

2020

220,000

220,000

кількість об'єктів

4

13.3 Поховання померлих одиноких
громадян, осіб без певного
місця проживання, громадян,
від поховання яких відмовилися
рідні, знайдених невпізнаних
трупів
13.4 Приведення документів на
земельні ділянки під
кладовищами до вимог чинного
законодавства
13.5 Поточний ремонт доріг на
території кладовищ по
вул.Літературна,
вул.Д.Галицького у
м.Слов'янськ
14 Санітарне очищення,
придбання обладнання та
ліквідація стихійних звалищ
14.1 Придбання контейнерів для
змішаних твердих побутових
відходів, 1,1 м3

2020

Управління
житлово комунального
господарства
Управління
житлово комунального
господарства

200,000

200,000

Управління
житлово комунального
господарства
Управління
житлово комунального
господарства

320,000

320,000

кількість об'єктів

9

400,000

400,000

кількість об'єктів

2

6 600,000

6 600,000

кількість
контейнерів, од

600

14.2 Санітарне очищення
(прибирання) місць загального
користування, в т.ч. ліквідація
стихійних звалищ, вивезення
ТПВ з кладовищ

2020

Управління
житлово комунального
господарства
Управління
житлово комунального
господарства

1 200,000

1 200,000

площа
прибирання
м2/об'єм
вивезенного ТПВ
м3

460/2275

13

Утримання та благоустрій місць
поховань, поховання безрідних
та фінансування робіт з
інвентарізації земельних
ділянок під кладовища

2020

2020

2020

рішення СМР від
22.04.2020 №6LXXXII7,внесенння змін
рішення від
24.06.2020 №32LXXXIV-7

внесенння змін
рішення від
24.06.2020 №32LXXXIV-7

внесенння змін
рішення від
04.03.2020 №33LXXX-7

14.3 Заходи з впровадження
роздільного збору ТПВ:

2020

Управління
житлово комунального
господарства

2 920,000

2 920,000

14.3.1

- придбання контейнерів для
збору окремих компонентів
ТПВ

14.3.2 - придбання сміттєвозу

Утримання, ремонт та
будівництво дитячих і
спортивних майданчиків
15.1 Утримання та встановлення
нових елементів дитячих
майданчиків

2020

2020

Управління
житлово комунального
господарства
Управління
житлово комунального
господарства

700,000

700,000

кількість
контейнерів, од.

100

2 220,000

2 220,000

кількість техніки,
од.

1

600,000

600,000

кількість
майданчиків

49

90,000

90,000

кількість
майданчиків

12

1 260,000

1 260,000

кількість
майданчиків

11

площа покосу, га

31,2

15

2020

15.2 Утримання та встановлення
нових елементів спортивних
майданчиків

2020

15.3 Придбання дитячих та
спортивних майданчиків

2020

Боротьба з карантинними
рослинами
16.1 Низьке багаторазове
скошування

Управління
житлово комунального
господарства
Управління
житлово комунального
господарства
Управління
житлово комунального
господарства

внесенння змін
рішення від
04.03.2020 №33LXXX-7

16

2020

Управління
житлово комунального
господарства

200,000

200,000

17.1 Витрати, спрямовані на
розвиток, ремонт та утримання
об'єктів та елементів
благоустрою, в тому числі
придбання малих архітектурних
форм та вуличних меблів

2020

Управління
житлово комунального
господарства

1 200,000

1 200,000

17.2 Утримання та ремонт міського
фонтану

2020

300,000

300,000

кількість об'єктів

1

17.3 Розробка проєктно-кошторисної
документації на будівництво
свердловин технічної води

2020

Управління
житлово комунального
господарства
Управління
житлово комунального
господарства

120,000

120,000

кількість
проєктів

7

17

Інші заходи з благоустрою, які
не підпадають під пункти
наведені вище

внесенння змін
рішення від
04.03.2020 №33LXXX-7

18

Придбання спеціалізованої
техніки, механізмів та
обладнання

2020

19

Технічне обслуговування
підвідного газопроводу
середнього тиску с.Семенівка
та по вул. Новий Побут
м.Слов'янськ
Інші витрати, пов'язані
прийняттям об'єктів в
експлуатацію

2020

Розробка проєктно-кошторисної
документації по об'єкту:
"Благоустрій північної частини
берегової смуги оз.Шовковичне
по вул.Лозановича
м.Слов'янська (капітальний
ремонт)"

2020

20

21

2020

Управління
житлово комунального
господарства
Управління
житлово комунального
господарства

10 000,000

10 000,000

кількість
спеціальної
техніки, од

8

60,000

60,000

протяжність
підвідного
газопроводу,км

2,442

внесенння змін
рішення від
04.03.2020 №33LXXX-7

Управління
житлово комунального
господарства
Управління
житлово комунального
господарства

200,000

200,000

кількість заходів

20

внесенння змін
рішення від
04.03.2020 №33LXXX-7

95,000

95,000

кількість об'єктів

1

внесенння змін
рішення від
04.03.2020 №33LXXX-7
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1.1.2 Створювати
підприємницьку
інфраструктуру,
спростити та
збільшити прозорість
адміністративних
послуг, зокрема на
депресивних
територіях (у т.ч. малі
і завдання:
)
Інші
Сприяння залученню
фінансово-кредитних
ресурсів у сферу
малого
підприємництва

167 414,406

1

Розробка та впровадження
проєкту "Створення бізнесцентру для розвитку
підприємництва м.Слов'янськ"

2020

2

Створення дорожньої карти
інвестора

2020

1

Передача міжбюджетних
трансфертів на суми
співфінансування заходів щодо
фінансової підтримки суб'єктів
малого підприємництва

2020

0,000

0,000

142 950,106

6. Розвиток підприємницького середовища
Управління
економічного та
інвестиційного
розвитку,
грантодавці
Управління
економічного та
інвестиційного
розвитку
Слов'янська
міська рада

1000,000

1000,000

22 214,300

внесенння змін
рішення від
24.06.2020 №32LXXXIV-7

2 250,000

кількість
створених бізнесцентрів

1

дорожня карта

1

кількість
переможців

7

Інші завдання:
Підвищення
ефективності
реалізації державної
регуляторної політики
шляхом
вдосконалення
правового
регулювання

1

Погодження з Донецьким
обласним територіальним
відділенням Антимонопольного
комітету України проєктів
рішень, які можуть призвести
до обмеження, недопущення,
усунення чи створення
конкуренції

2020

Виконавчі
органи
Слов'янської
міської ради

кількість
документів

15

Інші завдання:
Популяризація
підприємницької культури.
Посилення
конкурентоспроможності
продукції/послуг

1

Створення формату "Історії
успіху" для МСП

2020

Управління
економічного та
інвестиційного
розвитку

кількість
форматів

1

Інші завдання:
Розвиток сфери
торгівлі і ресторанного
господарства

1

2

3

Інші завдання:
Розвиток сфери
надання побутових
послуг населенню
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1 000,000
0,000
0,000
1 000,000
0,000
7. Розвиток ринку внутрішньої торгівлі та надання побутових послуг населенню. Захист прав споживачів
Розвиток роздрібної та оптової
2020
Суб'єкти
7 740,000
7 740,000
торгівлі, в т.ч.
господарювання,
відділ торгівлі і
розширення мережі
захисту прав
підприємств,
споживачів
модернізація, технічне
переоснащення, приведення до
вимог сучасного дизайну,
- впровадження прогресивних
форм і методів торгівлі
Збільшення обсягів продажу
товарів вітчизняних
товаровиробників, в т. ч.
- розширення фірмової мережі,
- проведення ярмаркових
заходів

2020

Вдосконалення роботи ринків

2020

4

Підтримка та розвиток малого
підприємництва

2020

1

Розшириння мережі
підприємств побутового
обслуговування населення

2020

2

Впровадження видів побутових
послуг, які раніше не
надавались у місті

2020

Суб'єкти
господарювання,
відділ торгівлі і
захисту прав
споживачів

1 530,000

Суб'єкти
господарювання,
відділ торгівлі і
захисту прав
споживачів
Слов'янська міська
рада, відділ торгівлі і
захисту прав
споживачів
Суб'єкти
господарювання,
відділ торгівлі і
захисту прав
споживачів

600,000

Суб'єкти
господарювання,
відділ торгівлі і
захисту прав
споживачів

1 530,000

600,000

0,000
роздр.торгівля
(магазини)
од/кв.м/роб.місць
ресторанне
господарство
од./пос.місць/роб.
місць
підприємства
торгівлі і РГ, од.
підприємства
торгівлі і РГ, од.
магазини
од./кв.м/роб.місць
ярмарки
виставки-продажі

благоустрій ринків, у
т.ч.
- ремонт,од.
- модернізація мат.техн.бази, од.

6/2050/56
5/100/19
6
6

2/108/9
52
10

1
2
6
2

10,000

10,000

наради
майстер-класи

2 980,000

2 980,000

підприємства
сфери побуту,
од./роб.місце

5/21

260,000

260,000

нові види послуг
од./роб.місць

5/9

Інші завдання:
Реалізація Концепції
державної політики у
сфері захисту прав
споживачів

3

Модернізація, технічне
переоснащення, приведення до
вимог сучасного дизайну

2020

1

Проведення нарад, семінарів,
засідань за круглим столом
щодо обговорення проблемних
питань в сфері захисту прав
споживачів та шляхів іх
вирішення
Створення консультаційноінформаційних служб "гаряча
лінія" з питань захисту прав
споживачів
Проведення аналізу звернень
споживачів

2020

2

3

2020

Відділ торгівлі і
захисту прав
споживачів

2020

Відділ торгівлі і
захисту прав
споживачів
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1.3.5 Розширити
спроможність центрів
зайнятості регіону
здійснювати
моніторинг стану
ринку праці,
підготовку та
перекваліфікацію
населення

1

2

3

4

Суб'єкти
господарювання,
відділ торгівлі і
захисту прав
споживачів
Відділ торгівлі і
захисту прав
споживачів,
суб'єкти
господарювання

700,000

0,000
0,000
13 820,000
8. Ринок праці. Зайнятість населення
Міський центр
зайнятості

700,000

0,000

13 820,000

підприємства
сфери побуту, од.

5

наради, семінари,
засідання

-

консультаційноінформаційна
служба "гаряча
лінія"
письмові
звернення,
консультації

-

кількість
працевлаштовани
х безробітних

2890

кількість
працевлаштовани
х з компенсацією
роботодавцям
єдиного внеску
кількість
безробітних, які
отримають
одноразову
виплату

77

кількість
засідань,
семінарів,
круглих столів та
інших
тематичних
заходів

60

-

0,000

Працевлаштування незайнятого
населення та безробітних на
вільні та новостворені робочі
місця
Здійснення компенсації
роботодавцю єдиного внеску за
працевлаштованих безробітних
на нові робочі місця

2020

2020

Міський центр
зайнятості

1 600,000

1600,000

Стимулювання розвитку
підприємницької ініціативи
клієнтів служби зайнятості
шляхом надання одноразової
виплати допомоги по
безробіттю
Діяльність Консалтингового
простору "Перспектива" у
центрі зайнятості. Системна
інформаційно-консультаційна
робота з активізації та
підтримки підприємницької
ініціативи шляхом проведення
тренінгів, семінарів, круглих
столів та інших тематичних
заходів щодо можливості
організації та розширення
власної справи

2020

Міський центр
зайнятості

600,000

600,000

2020

Міський центр
зайнятості

12

5

Забезпечення
індивідуального супроводу
соціально-незахищених
громадян та внутрішньо
переміщених осіб після
працевлаштування за
сприянням служби зайнятості
шляхом надання психологічної,
соціальної та юридичної
підтримки з питань адаптації
та закріплення на робочому
місці

2020

Міський центр
зайнятості

6

Залучення незайнятих громадян
до участі в громадських роботах
та інших роботах тимчасового
характеру

2020

Міський центр
зайнятості,
виконавчі органи
Слов'янської
міської влади

7

Сприяння
конкурентоспроможності осіб
на ринку праці шляхом надання
комплексу профорієнтаційних
послуг з використаннгям
інноваційних форм роботи

2020

8

Проведення комплексної
профорієнтаційної роботи щодо
формування свідомого підходу
до вибору професії з учнями
ЗЗСО, батьками, працівниками
закладів освіти

9

Здійснення професійної
підготовки, перепідготовки
та підвищення кваліфікації
безробітних на замовлення
роботодавців або для
самозайнятості, з
урахуванням потреб
регіонального ринку праці, в
тому числі за укрупненими
(інтегрованими) професіями
Реалізація статті 30 Закону
України «Про зайнятість
населення» шляхом видачі
ваучерів населенню з числа
деяких категорій громадян, у
тому числі для ВПО

10

кількість осіб,
охоплених
послугами з
індивідуального
супроводу

560

кількість осіб, які
будуть перебувати
на обліку в
міському центрі
зайнятості

1590

Міський центр
зайнятості

кількість осіб,
яким будуть
надані послуги

3600

2020

Міський центр
зайнятості

кількість
охоплених
профорієнтаціними
послугами,
осіб/кількість
проведених
заходів, од

3700/88

2020

Міський центр
зайнятості, ДНЗ
"Донецький
ЦПТО ДСЗ",
учбові заклади,
підприємства

Кількість осіб,
охоплених
профнавчанням

760

2020

Міський центр
зайнятості,
учбові заклади

кількість наданих
ваучерів

3

700,000

350,000

350,000

11

3.4.2 Розробити та
реалізувати
регіональну політику
щодо створення
робочих місць для
ВПО, передусім, для
жінок

1

2

3

Сприяння реалізації пункту 5
статі 35 Закону України "Про
зайнятість населення" щодо
підтвердження професійної
кваліфікації за результатами
неформального професійного
навчання за робітничими
професіями
Здійснення компенсації
роботодавцям витрат на
оплату праці за
працевлаштованих
безробітних з числа ВПО на
умовах строкових трудових
договорів
Здійснення компенсації витрат
роботодавця, який
працевлаштовує за
направленням центру
зайнятості зареєстрованого
безробітного з числа ВПО
строком не менш як на
дванадцять календарних
місяців на навчання

2020

Міський центр
зайнятості,
учбові заклади

2020

Міський центр
зайнятості

Здійснення компенсації у разі
працевлаштування
зареєстрованого безробітного з
числа ВПО до роботодавця,
розташованого не за місцем
реєстрації безробітного в центрі
зайнятості та не за місцем
реєстрації його проживання чи
перебування, такій особі за
рахунок коштів Фонду
одноразово виплачуються
фактичні транспортні витрати
на переїзд до іншої
адміністративно-територіальної
одиниці місця
працевлаштування

2020

2020 Міський центр
зайнятості

Міський центр
зайнятості

підвищення
конкурентоспроможності
громадян на ринку праці

1 600,000

1600,000

кількість
працевлаштовани
х, осіб

29

кількість
працевлаштовани
х безробітних
громадян з числа
ВПО

1

кількість
зареєстрованих
безробітних з
числа ВПО

1

4

Надання компенсації витрат
зареєстрованим безробітним
з числа ВПО для
проходження попереднього
медичного та наркологічного
огляду відповідно до
законодавства, якщо це
необхідно для
працевлаштування

2020

Міський центр
зайнятості
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Інше завдання:
Створення та
підтримка
позитивного
туристичного іміджу,
розвиток нових
туристичних
продуктів, збільшення
кількості туристів

4 500,000
0,000
9. Розвиток туризму
20,000

0,000

350,000

0,000

10,000

10,000

кількість осіб

1

кількість заходів

2

4150,0

1

Участь у регіональних,
національних та міжнародних
виставково-ярмаркових
заходах, форумах тощо

2020

Управління
економічного та
інвестиційного
розвитку

2

Виготовлення та придбання
друкованої та сувенірної
продукції, промоматеріалів,
щодо туристичних
можливостей міста
Проведення виставковоярмарковіх заходів,
присвячених святкуванню Дня
кераміка
Проведення ярмарку: свято
врожаю "Осінь щедра і багата"

2020

Управління
економічного та
інвестиційного
розвитку

50,000

50,000

кількість
продукції, од.

500

2020

100,000

100,000

кількість заходів

1

50,000

50,000

кількість заходів

1
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Виконавчі
органи
Слов'янської
міської ради
Виконавчі
органи
Слов'янської
міської ради

220,000
0,000
0,000
210,000
Пріоритет 2. Підвищення спроможності місцевого самоврядування
10. Формування спроможної територіальної громади
2020
Слов'янська
100,000
100,000
міська рада

кількість
документів, од.

3

кількість
інструментів, од.

5

3

4

2.1.1. Заохочувати і
підтримувати участь
громадян у прийнятті
рішень через Громадські
ради, консультації з
громадськістю, а також
розширювати можливості
громадян, особливо
вразливих верств
населення, приймати
участь у громадському
житті

1

Забезпечення здійснення
стратегічної екологічної оцінки
проєктів документів
державного планування, які
розробляються виконавчими
органами міської ради

2.1.2 Покращувати
підзвітність і
прозорість роботи
органів місцевого
самоврядування
шляхом внесення змін

1

Впровадження інструментів
електронного урядування та
електронної демократії

2020

2020

Слов'янська
міська рада,
відділ
інформаційного
забезпечення

200,000

200,000

10,000

0,000

шляхом внесення змін
до організаційної
структури та
внутрішніх процесів,
розвитку кадрового
потенціалу, а також
впровадження етичних
норм та обов'язкової
прозорості

2

Придбання комп'ютерного,
офісного та мережевого
обладнання, обладнання для
відеоспостереження, інших
предметів довгострокового
користування, меблів, засобів
кондиціювання, побутової
техніки

2020

Слов'янська
міська рада,
відділ
інформаційного
забезпечення
Управління
комунальної
власності
Управління
економічного та
інвестиційного
розвитку
Управління
соціального
захисту
населення
Слов'янська
міська рада,
відділ кадрової
роботи

600,000

600,000

кількість
обладнання, од.

25

180,000

180,000

кількість
обладнання, од.

13

100,000

100,000

кількість
обладнання, од.

10

300,000

300,000

кількість
обладнання, од.

13

0,000

0,000

кількість
посадових осіб

25

3

Підвищення кваліфікації
посадових осіб органів
місцевого самоврядування

2020

2.2.1 Надавати
допомогу та підтримку
процесу об’єднання
місцевих громад
шляхом сприяння
процесу узгодження
між громадами, а
також інституційному
та організаційному
зміцненню

1

Організація круглих столів
семінарів, нарад з питань
формування спроможних
територіальних громад
Діяльність в рамках
Всеукраїнської асоціації органів
місцевого самоврядування
"Асоціація міст України"

2020

Відділ з питань
внутрішньої
політики

0,000

0,000

кількість заходів

5

2020

Слов'янська
міська рада

60,000

60,000

кількість заходів

1

Інші завдання:
Створити умови для
підтримки
самоорганізації
населення

1

Сприяння підтримки комітетів
мікрорайонів

2020

Слов'янська міська
рада, відділ
діловодства та
організаційного
забезпечення, відділ
бухгалтерського
обліку та звітності

1 267,000

1 267,000

кількість
комітетів
мікрорайонів

14

Інші завдання:
Впорядкування
майнових відносин
щодо здійснення
реєстрації права
власності на нерухоме
майно комунальної
власності

1

Організація роботи щодо
здійснення реєстрації права
власності на нерухоме майно
комунальної власності
територіальної громади
м.Слов'янська

2020

Управління
комунальної
власності

64,000

64,000

кількість
технічної
документації, од.

8

2

внесенння змін
рішення від
04.03.2020 №33LXXX-7

Інші завдання:
Ефективне
використання майна
комунальної
власності, поповнення
бюджету від продажу
майна

1

Підготовка, організація та
проведення продажу об'єктів
комунальної власності

2020

Управління
комунальної
власності

50,000

50,000

кількість
приватизованих
об'єктів

5

Інші завдання:
Організація та
підготовка майна
комунальної власності
для передачі в оренду

1

Інформаційне забезпечення
питань, оренди майна, судовий
збір, оплата послуг нотаріуса
при вчиненні виконавчого
напису

2020

Управління
комунальної
власності

35,024

35,024

кількість
інформацій про
наявність вільних
приміщень,
судового збору,
послуг нотаріуса,
од.

16
6
6

Інші завдання:
Впорядкування
майнових відносин
щодо здійснення та
реєстрації права
власності на нерухоме
майно, яке не має
власника або власник
невідомий
Інші завдання:
Впровадження та
розвиток інструментів
Е-урядування

1

Організація роботи щодо
придбання територіальною
громадою м.Слов'янська права
власності на безхазяйну річ

2020

Управління
комунальної
власності

61,100

61,100

виготовлення
технічної
документації,
витрати на
судовий збір та
інформаційні
послуги

5

1

Розробка та впровадження
нових модулів систем
електронного документообігу

2020

50,000

50,000

внесенння змін
рішення від
04.03.2020 №33LXXX-7

Встановлення та налаштування
нових робочих місць
користувачів СЕД

2020

30,000

30,000

кількість модулів
систем
електронного
документообігу,
од.
кількість робочих
місць, од.

1

2

20

внесенння змін
рішення від
04.03.2020 №33LXXX-7

3

Розробка та впровадження
вебмодуля аналітики
відвідувань засідань та
голосувань депутатів

2020

50,000

50,000

кількість
вебмодулів, од.

1

внесенння змін
рішення від
04.03.2020 №33LXXX-7

4

Створення та проведення
державних експертиз
комплексних систем захисту
інформації наявних
автоматизованих систем
обробки інформації

2020

Слов'янська
міська рада,
відділ
інформаційного
забезпечення
Слов'янська
міська рада,
відділ
інформаційного
забезпечення
Слов'янська
міська рада,
відділ
інформаційного
забезпечення
Слов'янська
міська рада,
відділ
інформаційного
забезпечення

100,000

100,000

кількість КСЗІ та
їх експертиз, од.

1

внесенння змін
рішення від
04.03.2020 №33LXXX-7

Інші завдання :
Впровадження та
розвиток інструментів
Е-транспорту

1

Забезпечення GPS-моніторингу
комунального
електротранспорту,
відеоспостереження та вільний
Wi-Fi доступ до Інтернет на
зупиночних пунктах

2020

Управління
житловокомунального
господарства

40,000

40,000

кількість
зупиночних
пунктів, од.

20

внесенння змін
рішення від
04.03.2020 №33LXXX-7

Інші завдання:
Впровадження
елементів Інтернету
речей

1

Встановлення датчиків
автоматичного збору даних
споживання енергоресурсів
комунальними установами

2020

Виконавчі
органи
Слов'янської
міської ради

150,000

150,000

кількість
комунальних
установ, од.

2

внесенння змін
рішення від
04.03.2020 №33LXXX-7

Інші завдання:
Формування "Розумної
громади"

1

Проведення навчальних та
інформаційних заходів як
складових організації "Школи
розумного громадянина" та
"Школи розумного посадовця"

2020

Слов'янська
міська рада,
відділ
інформаційного
забезпечення,
відділ з питань
внутрішньої
політики, відділ
кадрової роботи,
прес-служба

50,000

50,000

кількість заходів,
од.

30

внесенння змін
рішення від
04.03.2020 №33LXXX-7

2

Виготовлення промо-продукції
та рекламних матеріалів

2020

30,000

30,000

кількість, од.

1000

внесенння змін
рішення від
04.03.2020 №33LXXX-7

1

Придбання та встановлення
камер відеоспостереження на
головних дорогах міста,
перехрестях, пішохідних
переходах, на об’єктах
соціальної інфраструктури, в
освітніх закладах та медичних
установах

2020

Слов'янська
міська рада,
відділ
інформаційного
забезпечення,
прес-служба
Управління
житловокомунального
господарства,
відділ освіти,
відділ охорони
здоров'я, відділ
інформаційного
забезпечення

300,000

300,000

кількість камер
відеоспостережен
ня, од.

20

внесенння змін
рішення від
04.03.2020 №33LXXX-7

Інші завдання :
Впровадження та
розвиток елементів
"Безпечного міста"

Усього по Розділу 10

3 817,124

0,000

0,000

3 817,124

0,000

0,000

внесено зміни
рішення СМР від
04.03.2020 №33LXXX-7 ,
22.04.2020

2.2.1 Надавати
допомогу та підтримку
процесу об'єднання
місцевих громад
шляхом сприяння
процесу узгодження
між громадами, а
також інституційному
та організаційному
зміцненню

1

Розроблення генерального
плану м.Слов'янська з планом
зонування території в його
складі

2020

2.3.2 Поліпшувати
спроможність нових
громад з метою
покращення
управління і надання
якісних публічних
послуг через
відновлення та
розвиток
інфраструктури
надання послуг на
обласному, районному
та місцевому рівнях

1

Виготовлення із застосуванням
геоінформаційних технологій у
цифровій формі актуалізованої
картографічної основи
м.Слов'янськ в масштабі 1:2000
(оновлення плановокартографічних матеріалів)

2020

Навчання та підвищення
кваліфікації спеціалістів
містобудівного кадастру

2020

2

Усього по Розділу 11
2.3.2 Поліпшувати
спроможність нових
громад з метою
покращення
управління і надання
якісних публічних
послуг через
відновлення та
розвиток
інфраструктури
надання послуг на
обласному, районному
та місцевому рівнях

1

2

3

11. Впровадження заходів територіального планування
Слов'янська
9 770,000
0,000
0,000
міська рада,
управління
містобудування
та архітектури

Слов'янська
міська рада,
управління
містобудування
та архітектури

4 000,000

Слов'янська
міська рада,
управління
містобудування
та архітектури

20,000

0,000

0,000

13 790,000
0,000
12. Розвиток земельних відносин
Слов'янська міська
200,000

Проведення інвентаризації
земель не
сільськогосподарського
призначення в межах
м.Слов'янська
Передача земельних ділянок у
власність громадянам

2020

2020

Відділ раціонального
використання
земельних ресурсів

300,000

Проведення незалежної
експертної грошової оцінки для
викупу земельних ділянок, на
яких розташовані об'єкти
нерухомого майна, що
перебуває у власності

2020

Слов'янська міська
рада, відділ
раціонального
використання
земельних ресурсів

300,000

рада, відділ
раціонального
використання
земельних ресурсів

0,000

9 770,000

0,000

0,000

кількість
проєктів

1

4 000,000

0,000

0,000

кількість
населених
пунктів
площа території
(га)

1

кількість
спеціалістів, які
успішно пройшли
навчання

2

100,000

земельні ділянки,
га

70

300,000

земельні ділянки,
га

100

кількість
договорів

30

0,000

20,000

0,000

0,000

0,000

13 790,000

0,000

0,000

100,000

300,000

5500

внесено зміни
рішення СМР від
04.03.2020 №33LXXX-7

внесено зміни
рішення СМР від
04.03.2020 №33LXXX-7

4

Проведення земельних торгів

2020

Слов'янська міська
рада, відділ
раціонального
використання
земельних ресурсів

Усього по Розділу 12

Інші завдання:
Соціальний захист
малозабезпечених
верств населення,
соціальна підтримка
сімей та підвищення
життєвого рівня
населення

1

300,000

1 100,000

0,000

0,000

0,000

400,000

300,000

0,000

Пріоритет 3. Людський розвиток, надання якісних соціальних послуг та вирішення питань ВПО
13. Соціальний захист населення
Забезпечити виплату допомоги
2020
Управління
13 591,100
13 591,100
на дітей, які перебувають під
соціального
опікою чи піклуванням, згідно з
захисту
Законом України «Про
населення
державну допомогу сім'ям з
дітьми» від 22.03.2001 №2334ІІІ

кількість
договорів

5

внесено зміни
рішення СМР від
04.03.2020 №33LXXX-7
внесено зміни
рішення СМР від
04.03.2020 №33LXXX-7

700,000

кількість сімей,
яким призначена
допомога на дітей

200

2

Надання допомоги згідно з
Законом України від 18.05.2004
№1727-IV «Про державну
соціальну допомогу особам, які
не мають права на пенсію та
особам з інвалідністю»

2020

Управління
соціального
захисту
населення

13 094,600

13 094,600

кількість осіб, які
отримують
соціальну
допомогу

600

3

Надання щомісячної грошової
допомоги особі, яка проживає
разом з особою з інвалідністю І
та ІІ групи внаслідок
психічного розладу, який за
висновком лікарської комісії
медичного закладу потребує
постійного стороннього
догляду, на догляд за ним,
згідно з постановою КМУ від
02.08.2000 № 1192

2020

Управління
соціального
захисту
населення

3 117,600

3 117,600

кількість осіб, які
отримують
щомісячну
грошову
допомогу

125

4

Забезпечити виплату
тимчасової державної допомоги
дітям, батьки яких ухиляються
від сплати аліментів, не мають
можливості утримувати дитину
або місце проживання їх
невідоме, згідно з постановою
КМУвід 22.02.2006 №189

2020

Управління
соціального
захисту
населення

494,500

494,500

кількість осіб, які
отримають
тимчасову
державну
допомогу

45

5

Надання державної соціальної
допомоги особам з інвалідністю
з дитинства та дітям з
інвалідністю, відповідно до
Закону України від 16.11.2000
№2109-ІІІ

2020

Управління
соціального
захисту
населення

46 965,300

6

Забезпечити призначення
компенсації фізичним особам,
що надають соціальні послуги
громадянам, згідно Постанови
КМУ від 29.04.2004 №558
Забезпечити виплату
соціальних стипендій
студентам (курсантам) вищих
навчальних закладів
(відповідно до Постанови КМУ
від 28.12.2016 №1045)
Забезпечити прийом,
призначення та перерахунок
житлової субсидії на оплату
житлово-комунальних послуг

2020

Управління
соціального
захисту
населення

133,300

2020

Управління
соціального
захисту
населення

6 979,600

2020

Управління
соціального
захисту
населення

9

Надання пільг на оплату
житлово- комунальних послуг у
грошовій формі

2020

10

Забезпечення пільгової
категорії населення твердим
паливом та скрапленим газом

2020

11

Забезпечити надання пільг
батькам загиблих в Афганістані
в межах норм споживання

2020

12

Надання разової грошової
допомоги батькам загиблим в
Афганістані

2020

13

Надання матеріальної допомоги
на відшкодування витрат на
проведення поховання
одиноких батьків, загиблих в
Афганістані або встановлення
надгробка за зверненням особи,
яка здійснила поховання

2020

Управління
соціального
захисту
населення
Управління
соціального
захисту
населення
Управління
соціального
захисту
населення
Управління
соціального
захисту
населення
Управління
соціального
захисту
населення

7

8

кількість осіб,
яким буде надана
допомога

1720

кількість
громадян, яким
буде призначена
допомога, осіб

40 особам

6 979,600

кількість
студентів, які
отримають
виплату

376

216 510,600

216 510,600

кількість
отримувачів
субсидій, тис.
сімей

20,7

20 873,500

20 873,500

кількість
отримувачів
пільг, осіб

6296

195,100

195,100

кількість
отримувачів пільг

93

46 965,300

133,300

40,000

40,000

кількість сімей,
яким буде
надано пільги

5

15,000

15,000

5

6,000

6,000

кількість сімей,
яким буде
надано грошову
допомогу
кількість осіб,
яким буде
відшкодовано
витрати

2

14

Надання пільг на житловокомунальні послуги Почесним
громадянам міста та їх вдовам

2020

15

Надання пільг на послуги
зв'язку (абон.плата) за
користування стаціонарним
телефоном Почесним
громадянам міста та їх вдовам

2020

16

Безкоштовне отримання ліків за
рецептами лікарів Почесним
громадянам міста та їх вдовам

2020

17

Безоплатне зубопротезування
(крім протезування з
дорогоцінних металів)
Почесним громадянам міста та
їх вдовам

2020

18

Надання щорічної матеріальної
допомоги Почесним
громадянам міста у розмірі 3
встановленим законом
прожиткових мінімумів

19

20

21

22

23

Управління
соціального
захисту
населення
Управління
соціального
захисту
населення

100,000

100,000

кількість осіб, які
отримають пільги

17

7,200

7,200

кількість осіб, які
отримають пільги

9

Управління
соціального
захисту
населення
Управління
соціального
захисту
населення

36,500

36,500

кількість осіб, які
отримають ліки

18

внесено зміни
рішення СМР від
22.04.2020 №6LXXXII-7

45,000

45,000

кількість осіб, які
скористаються
послугою

18

внесено зміни
рішення СМР від
22.04.2020 №6LXXXII-7

2020

Управління
соціального
захисту
населення

79,100

79,100

кількість осіб, які
отримають,
матеріальну
допомогу

13

внесено зміни
рішення СМР від
22.04.2020 №6LXXXII-7

Надання матеріальної допомоги
до ювілейних дат Почесним
громадянам міста

2020

5,000

5,000

2020

11,000

11,000

300,000

300,000

кількість осіб, які
отримають,
матеріальну
допомогу
кількість осіб,
якій буде надано
грошову
допомогу
кількість
пільговиків, які
отримують пільгу

3

Надання грошової допомоги на
поховання та встановлення
надгробка Почесним
громадянам міста
Надання пільг на послуги
зв'язку (абон.плата) за
користування стаціонарним
телефоном
Забезпечити виплату пільг та
компенсацій громадянам згідно
з Законом України "Про статус
та соціальний захист громадян,
які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи"

Управління
соціального
захисту
населення
Управління
соціального
захисту
населення
Управління
соціального
захисту
населення
Управління
соціального
захисту
населення

Надання матеріальної допомоги
на виконання капітального
ремонту квартир (будинків)
громадян, які мають на це
право

2020

2020

2020

Управління
соціального
захисту
населення

1 537,200

180,000

1 537,200

180,000

1

534

кількість осіб, які
отримуватимуть
допомогу

420

кількість об'єктів
( будинків,
квартир ), які
буде відремонтовано

9

внесено зміни
рішення СМР від
22.04.2020

24

Забезпечити санаторнокурортне лікування громадян,
згідно з Законом України "Про
статус та соціальний захист
громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської
катастрофи"

2020

Управління
соціального
захисту
населення

125,400

125,400

кількість
громадян, яких
буде забезпечено
санаторнокурортним
лікуванням

16

25

Надання компенсації за
невикористане санаторнокурортне лікування
громадянам, які постраждали
внаслідок Чорнобильської
катастрофи
Провести передоплату
періодичних видань для
малозабезпечених верств
населення та осіб з інвалідністю

2020

Управління
соціального
захисту
населення

2,300

2,300

кількість
громадян, яким
буде надано
компенсацію

4

2020

Управління
соціального
захисту
населення

98,000

98,000

кількість
примірників
проведеної
передплати

473

27

Провести передоплату
періодичних видань для
ветеранів війни та праці

2020

99,900

99,900

Сприяння підтримки
громадським організаціям міста
ветеранів та осіб з інвалідністю
соціального спрямування (за
конкурсом)
Надання компенсаційних
виплат на пільговий проїзд
автомобільним транспортом
окремим категоріям громадян

2020

300,000

300,000

кількість
примірників
проведеної
передплати
кількість
організацій, які
отримають
підтримку

477

28

Управління
соціального
захисту
населення
Управління
соціального
захисту
населення

2020

Управління
соціального
захисту
населення

5 000,000

5 000,000

29325

30

Надання компенсаційних
виплат на пільговий проїзд
електротранспортом окремим
категоріям громадян

2020

Управління
соціального
захисту
населення

кількість
пільговиків, які
скористаються
правом
безоплатного
проїзду

15 000,000

15 000,000

кількість пільговиків,
які скористаються
правом безоплатного
проїзду

29325

31

Надання компенсаційних
виплат на пільговий проїзд
залізничим транспортом
окремим категоріям громадян

2020

Управління
соціального
захисту
населення

2 000,000

2 000,000

кількість пільговиків,
які скористаються
правом безоплатного
проїзду

33540

26

29

9

внесено зміни
рішення СМР від
22.04.2020 №6LXXXII-7

32

Забезпечити надання
одноразової матеріальної
допомоги родині, в якій
народилася трійня та які
зареєстровані і мешкають на
території Слов'янської міської
ради

2020

Управління
соціального
захисту
населення

40,000

33

Надання матеріальної допомоги
військовослужбовцям,
звільненим з військової
строкової служби

2020

Управління
соціального
захисту
населення

30,000

34

Забезпечити санаторнокурортним лікуванням:
осіб з інвалідністю; ветеранів
війни та осіб з інвалідністю у
санаторіях, підпорядкованих
Мінсоцполітики України
Надання грошової компенсації
замість санаторно-курортної
путівки та вартості
самостійного санаторнокурортного лікування деяким
категоріям осіб з інвалідністю

2020

Управління
соціального
захисту
населення

2020

Надання матеріальної допомоги
прийомним сім'ям та будинкам
сімейного типу до Дня захисту
дітей
Надання допомоги на
поховання особам, які
здійснили поховання громадян,
що не перебували в трудових
відносинах на день смерті

2020

35

36

37

2020

кількість сімей,
які отримають
допомогу

2

30,000

кількість громадян,
яким буде надана
матеріальна
допомога

10

903,300

903,300

кількість осіб з
інвалідністю, яких
буде забезпечено
санаторно-курортним
лікуванням

81

Управління
соціального
захисту
населення

11,400

11,400

кількість осіб з
інвалідністю, яких
буде забезпечено
компенсацією за
санаторно-курортне
лікування

24

Управління
соціального
захисту
населення
Управління
соціального
захисту
населення

75,000

75,000

кількість сімей,
яким буде надана
допомога

15

308,000

308,000

кількість осіб,
яким буде надана
допомога

150

40,000

38

Надання грошової компенсації
витрат на автомобільне паливо
із розрахунку 50 літрів
високооктанового бензину на
місяць відповідно до діючих
цін на паливо (за наявності
власного автомобіля) особам,
які мають особливі трудові
заслуги перед БатьківщиноюГерої Соціалістичної Праці,
Герої України та повні кавалери
ордена Трудової Слави

2020

Управління
соціального
захисту
населення

23,000

23,000

кількість осіб, які
отримають
грошову
компенсацію

1

39

Надання компенсації вартості
проїзду один раз на рік до будь
якого населеного пункту
України та у зворотному
напрямку особам, які
постраждали внаслідок аварії
ЧАЕС 1 та 2 категорії

2020

Управління
соціального
захисту
населення

20,000

20,000

кількість осіб,
яким буде надана
компенсація

105

40

Погашення заборгованості за
компенсаційні витрати за
пільговий проїзд
автомобільним транспортом за
2015 рік за рішенням
Господарського суду
Донецької області

2020

Управління
соціального
захисту
населення

1 204,000

1 204,000

кількість осіб,
яким буде надана
компенсація

29325

41

Надання матеріальної допомоги
особам, позбавленим особистої
свободи незаконними
збройними формуваннями на
тимчасово окупованих
територіях України, у зв'язку з
громадською або політичною
діяльністю таких осіб та членів
їх сімей

2020

Управління
соціального
захисту
населення

50,000

50,000

кількість осіб,
яким буде надана
матеріальна
допомога

5

42

Забезпечити надання
матеріальної допомоги
постраждалим внаслідок
Чорнобильської катастрофи
Забезпечення виплати
матеріальної допомоги
тяжкохворим та онкохворим
громадянам з числа
постраждалих внаслідок
Чорнобильської катастрофи

2020

Управління
соціального
захисту
населення
Управління
соціального
захисту
населення

373,800

235,000

кількість осіб,
яким буде надана
грошова
допомога
кількість осіб,
яким буде надана
матеріальна
допомога

470

43

2020

13,500

138,800

13,500

15

внесено зміни
рішення СМР від
22.04.2020 №6LXXXII-7

44

45

46

47

48

49

50

Надання пільг особам з
інвалідністю 1-2 груп по зору за
користування стаціонарним
телефоном
Надання разової грошової
допомоги непрацюючим
працездатним особам, з числа
онкохворих, яким не
встановлено групу інвалідності

2020

25,000

25,000

кількість осіб,
яким буде надана
пільга

45

163,800

163,800

кількість осіб,
яким буде надана
грошова
допомога

100

Надання разової грошової
допомоги визволителям
м.Слов'янська до дня
визволення м.Слов'янська від
фашистських загарбників
Забезпечити санаторнокурортним лікуванням
ветеранів війни
Забезпечити надання субсидії
для відшкодування витрат на
придбання скрапленого газу,
твердого та рідкого пічного
побутового палива (за наявності
виключного випадку не
передбаченого чинним
законодавством)

2020

Управління
соціального
захисту
населення

18,000

18,000

кількість осіб,
яким буде надана
грошова
допомога

6

2020

Управління
соціального
захисту
Управління
соціального
захисту
населення

140,000

140,000

кількість
охоплених, осіб

15

5,000

5,000

кількість
охоплених, осіб

2

Забезпечити надання субсидії
для відшкодування витрат на
оплату житлово-комунальних
послуг (за наявності
виключного випадку не
передбаченого чинним
законодавством)
Забезпечити виплату
щомісячної допомоги учням
закладів професійної
(професійно-технічної) освіти,
студентам (курсантам) закладів
фахової передвищої освіти,
закладів вищої освіти з числа
дітей - сиріт та дітей,
позбавлених батьківського
піклування, які перебувають на
повному державному
забезпеченні

2020

Управління
соціального
захисту
населення

25,700

25,700

кількість
охоплених, осіб

2

2020

Управління
соціального
захисту
населення

739,500

кількість осіб,
яким буде надана
допомога

195

2020

2020

Управління
соціального
захисту
населення
Управління
соціального
захисту
населення

739,500

51

Передбачити компенсацію
видатків на надання пільг на
оплату житлово-комунальних
послуг особам з інвалідністю по
зору 1 та 2 груп, а також дітям з
інвалідністю по зору

2020

Управління
соціального
захисту
населення

210,000

210,000

кількість осіб,
яким буде надано
компенсацію

66

52

Забезпечити пільгове медичне
обслуговування осіб, які
постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи

2020

Управління
соціального
захисту
населення

188,300

188,300

кількість осіб,
яким буде надано
пільги

156

53

Забезпечити виплату
матеріальної допомоги на
поховання учасників бойових
дій та осіб з інвалідністю
внаслідок війни
Забезпечити компенсаційні
виплати особам з інвалідністю
на бензин, ремонт, технічне
обслуговування автомобілів,
мотоколясок і на транспортне
обслуговування

2020

Управління
соціального
захисту
населення

70,000

70,000

кількість осіб,
яким буде надано
компенсацію

20

2020

Управління
соціального
захисту
населення

24,500

24,500

кількість осіб,
яким буде надано
компенсацію

54

Управління
соціального
захисту
населення
Управління
соціального
захисту
населення

0,200

0,200

кількість осіб,
яким буде надано
пільги

2

54

55

Забезпечити встановлення
телефонів особам з
інвалідністю І і ІІ груп

2020

56

Забезпечення придбання
продовольчих пайків для
малозабезпечених сімей з
дітьми на період дії карантину

2020

57

Надання адресної матеріальної
допомоги громадянам, які
отримують гемодіаліз для
проїзду до лікувального
закладу м. Краматорськ (туди і
назад) на період дії карантину

2020

58

Забезпечення продовольчими
наборами одиноких осіб, яким
виповнилося 80 та більше років,
особам похилого віку та особам
з інвалідністю І і ІІ груп на
період дії карантину

2020

кількість сімей, не менш 797
яким буде надана
допомога

внесено зміни
рішення СМР від
20.03.2020 №8LXXXI-7

109,200

кількість
громадян, яким
буде надана
адресна допомога

14

внесено зміни
рішення СМР від
20.03.2020 №8LXXXI-7,
внесенння змін
рішення від
24.06.2020 №32LXXXIV-7

398,800

кількість осіб,
яким буде надана
допомога

2714

внесено зміни
рішення СМР від
22.04.2020 №6LXXXII7,внесенння змін
рішення від
24.06.2020 №32LXXXIV-7

1 400,000

1 400,000

Управління
соціального
захисту
населення

109,200

КУ
"Територіальний
центр
соціального
обслуговування",
Управління
соціального
захисту
населення

684,400

285,600

59

Надання допомоги на дітей, які
виховуються у багатодітних
сім'ях

2020

Управління
соціального
захисту
населення

10 985,000

10 985,000

кількість сімей,
яким буде надана
допомога

444

внесенння змін
рішення від
24.06.2020 №32LXXXIV-7

60

Забезпечити призначення та
виплату компенсації послуги
"муніципальна няня"

2020

1 909,200

1 909,200

кількість сімей,
яким буде надана
послуга

95

внесенння змін
рішення від
24.06.2020 №32LXXXIV-7

61

Надання державної соціальної
допомоги на дітей - сиріт та
дітей, позбавлених
батьківського піклування,
грошового забезпечення
батькам - вихователям і
прийомним батькам за надання
соціальних послуг у дитячих
будинках сімейного типу та
прийомних сім'ях за принципом
"гроші ходять за дитиною",
оплату послуг із здійснення
патронату над дитиною та
виплату соціальної допомоги на
утримання дитини в сім'ї та
патронатного вихователя,
підтримку малих групових
будинків

2020

Управління
соціального
захисту
населення
Управління
соціального
захисту
населення

5 580,000

5 580,000

кількість сімей та
будинків
сімейного типу,
яким буде надана
допомога

3
9

внесенння змін
рішення від
24.06.2020 №32LXXXIV-7

62

Забезпечити виплату допомоги
на дітей фізичним особам підприємцям, які обрали
спрощену систему
оподаткування, та належать до
першої і другої групи платників
єдиного податку на період дії
карантину та на один місяць
після дії карантину

2020

Управління
соціального
захисту
населення

3 197,600

3 197,600

кількість сімей,
яким буде надана
послуга

400

внесенння змін
рішення від
24.06.2020 №32LXXXIV-7

63

Надання матеріальної допомоги
особам з інвалідністю внаслідок
війни, учасникам бойових дій у
зв'язку з відзначенням 75
річниці перемоги над
фашизмом у Другій Світовій
війні

2020

Управління
соціального
захисту
населення

225,000

кількість осіб,
яким буде надана
допомога

45

внесенння змін
рішення від
24.06.2020 №32LXXXIV-7

225,000

3.1.1 Сприяти пошуку
та залученню
фінансових та інших
ресурсів з різних
джерел, необхідних
для надання
соціальних послуг на
рівні громади

3.1.3 Створити
заклади/соціальні
служби для надання
соціальних послуг
відповідно до потреб
конкретної громади

1

Забезпечення оздоровлення та
відпочинку дітей, які
потребують особливої
соціальної уваги та підтримки
за путівками отриманими від
Донецької обласної державної
адміністрації (в тому числі УДЦ
"Молода гвардія" м.Одеса,
МДЦ "Артек" м.Київ)

2020

Управління
соціального
захисту
населення

420,000

2

Часткове або повне
відшкодування вартості путівки
дитячим закладам оздоровлення
та відпочинку Донецької
області за послуги з
оздоровлення та відпочинку
дітей, які потребують особливої
соціальної уваги та підтримки
та дітей, які виховуються в
сім'ях з дітьми

2020

Управління
соціального
захисту
населення

6 272,500

3

Організація безпечного
перевезення дітей до місця
оздоровлення і відпочинку та у
зворотньому напрямку ( в тому
числі: сплата автотранспортних
послуг, оплата праці
супроводжуючих осіб,
придбання та бронювання
квитків, оплата добових,
проживання тощо)

2020

Управління
соціального
захисту
населення

1

Забезпечення доступності
будівлі територіального центру
соціального обслуговування для
осіб з інвалідністю (розробка
ПКД для доступу на другий
поверх будівлі і придбання
обладнання для
безперешкодного доступу)
Розробка проєктно-кошторисної
документації на проведення
вогнезахисної обробки
дерев'яних конструкцій
горищних приміщень будівлі за
адресою: м. Слов'янськ,
вул.Вільна, 7а

2020

КУ
"Територіальний
центр
соціального
обслуговування
(надання
соціальних
послуг)"
КУ
"Територіальний
центр
соціального
обслуговування
(надання
соціальних
послуг)"

2

2020

кількість дітей,
які будуть
оздоровлені

50

500,000

кількість дітей,
які будуть
оздоровлені

800

50,000

50,000

кількість послуг,
які будуть надані
при перевезенні
дітей

10

70,000

70,000

кількість одиниць
придбаного
обладнання,
виготовлення
ПКД

11

10,000

10,000

кількість ПКД

1

420,000

5 772,500

3

Надання соціальних послуг
недержавними надавачами
соціальних послуг на
паритетних засадах

2020

345,800

345,800

кількість осіб

40

4

Благоустрій приміщення по
пров. Лермонтова, 30 в межах
Програми соціального захисту
та реєнтеграції бездомних осіб
на 2016-2020 роки на території
Слов'янської міської ради

2020

КУ "Центр
обліку бездомних
осіб з будинком
нічного
перебування"

150,000

150,000

кількість
відремонтова-них
приміщень, од.

2

5

Здійснення заходів щодо
соціального захисту бездомних
осіб та осіб, звільнених з місць
позбавлення волі в межах
Програми соціального захисту
та реєнтеграції бездомних осіб
на 2016-2020 роки на території
Слов'янської міської ради

2020

КУ "Центр
обліку бездомних
осіб з будинком
нічного
перебування"

268,700

163,700

кількість осіб

120

6

Розробка проєктно-кошторисної
документації на капітальний
ремонт фасаду будівлі КУ
"Територіальний центр
соціального обслуговування
(надання соціальних послуг) за
адресою: м. Слов'янськ,
вул.Вільна, 7а"

2020

КУ
"Територіальний
центр
соціального
обслуговування
(надання
соціальних
послуг)"

15,000

15,000

кількість ПКД

1

7

Проведення вогнезахисної
обробки дерев'яних конструкцій
горищних приміщень будівлі за
адресою: м. Слов'янськ,
вул.Вільна, 7а

2020

КУ "Територіальний
центр соціального
обслуговування
(надання соціальних
послуг)"

40,000

40,000

площа, м2

709

8

Перевірка димоходів та
вентиляційних каналів будівлі
за адресою: м. Слов'янськ, вул.
Вільна, 7а

2020

КУ "Територіальний
центр соціального
обслуговування
(надання соціальних
послуг)"

5,000

5,000

кількість об'єктів

1

Управління
соціального захисту
населення,
недержавні
громадські
організації
соціального
спрямування

24,000

81,000

Капітальний ремонт фасаду
будівлі КУ "Територіальний
центр соціального
обслуговування (надання
соціальних послуг)
Слов'янської міської ради
Донецької області" за адресою:
м. Слов'янськ, вул.Вільна, 7а
Поточний ремонт перукарні
(кімнати) КУ "Територіальний
центр соціального
обслуговування (надання
соціальних послуг)
Слов'янської міської ради
Донецької області" за адресою:
м. Слов'янськ, вул.Вільна, 7а

2020

11

Укріпити матеріально-технічну
базу КУ "Територіального
центру соціального
обслуговування (надання
соціальних послуг) у
відповідності з вимогами
Державних стандартів
(придбання обладнання і
предметів довгострокового
користування)

12

Надання послуг з перевезення
дітей з інвалідністю КУ «Центр
комплексної реабілітації для
осіб (дітей) з інвалідністю
Слов'янської міської ради»

13

Виявлення потреби в
соціальних послугах та
затвердження плану заходів

9

10

14

Забезпечити надання
технічними та іншими засобами
реабілітації осіб з інвалідністю

КУ
"Територіальний
центр
соціального
обслуговування
(надання
соціальних
послуг)"
КУ
"Територіальний
центр
соціального
обслуговування
(надання
соціальних
послуг)"

145,000

145,000

кількість об'єктів

1

26,000

26,000

кількість кімнат

1

2020

КУ
"Територіальний
центр
соціального
обслуговування
(надання
соціальних
послуг)"

200,000

200,000

кількільсть
одиниць
комп'ютерної
техніки та
побутової техніки

20

2020

КУ «Центр
комплексної
реабілітації для
осіб (дітей) з
інвалідністю
Слов'янської
міської ради»

39,600

39,600

кількість
охоплених дітей з
інвалідністю

76

15,000

15,000

задоволення
потреб в
соціальних
послугах, осіб

1670

кількість осіб

210

2020

січень- КУ "Територіальний
березень центр соціального
обслуговування
2020
(надання соціальних
послуг)",
управління
соціального захисту
населення

2020

Управління
соціального
захисту
населення

5 800,000

5 800,000

Інші завдання:
Поліпшення соціальнотрудових
відносин та
запобігання
виникненню
колективних трудових
спорів (конфліктів), їх
прогнозування та
сприяння їх
своєчасному

15

Надання одноразової
матеріальної допомоги,
громадянам, власникам
квартир, будинків приватного
сектору (індивідуальної
забудови), які зруйновані
внаслідок проведення
антитерористичної операції

2020

Управління
соціального
захисту
населення

900,000

16

Надати грошову та натуральну
допомогу малозабезпеченим
сім'ям, самотнім пенсіонерам,
особам з інвалідністю

2020

614,500

17

Надання грошової допомоги
особам, які досягли 100 річного
віку

2020

Управління
соціального захисту
населення, КУ
"Територіальний
центр соціального
обслуговування
(надання соціальних
послуг)"

18

Надання матеріальної допомоги
бездомним громадянам, та
особам звільненим з місць
позбавлення волі

2020

19

Організація моніторингу щодо
створення транспортної
послуги "Соціальне таксі" на
території м.Слов'янськ

2020

КУ "Територіальний центр
соціального
обслуговування
(надання соціальних
послуг)"

1

Забезпечення здійснення
соціального діалогу, надання
організаційної та методичної
допомоги учасникам
соціального діалогу з питань
колективно-договірного
регулювання соціальнотрудових відносин, участь в
укладенні територіальної угоди,
здійснення контролю за її
виконанням

2020

Слов'янська
міська рада,
підприємства,
установи,
організації
міста,
профспілки

Управління
соціального
захисту
населення
Управління
соціального
захисту
населення

900,000

51,500

550,000

13,000

кількість осіб

90

кількість осіб

740

20,000

20,000

кількість осіб

4

5,000

5,000

кількість осіб

10

узгодження
відсутність
інтересів
трудових
роботодавців та
спорів,
найманих
страйків та
колективних
працівків,
звернень
покращення
стану соціально –
трудових
відносин на
підприємствах
міста

вирішенню

2

Організація проведення
навчань, семінарів, тренінгів,
нарад, зустрічей, круглих
столів, інших заходів з питань
соціально-трудових відносин

2020

Слов'янська міська
рада, Слов'янське
ОУ ПФУ Донецької
області,
Слов'янськоЛиманське
управління ГУ ДФС
у Донецькій області,
Управління
соціального захисту
населення, Міський
центр зайнятості

3

Забезпечення роботи органів
соціального діалогу, сприяння
роботі соціально-економічної
ради

2020

Слов'янська
міська рада,
підприємства,
установи,
організації
міста,
профспілки

узгодження інтересів
роботодавців та
найманих
працівників,
покращення стану
соціально – трудових
відносин на
підприємствах міста

відсутність
трудових
спорів,
страйків та
колективних
звернень

4

Забезпечення проведення
попереджувальних заходів
щодо виникнення колективних
трудових спорів, страйків та
акцій протесту під час
ускладнень стану соціальнотрудових відносин

2020

Слов'янська
міська рада,
підприємства,
установи,
організації
міста,
профспілки

узгодження інтересів
роботодавців та
найманих
працівників,
покращення стану
соціально – трудових
відносин

відсутність
трудових
спорів,
страйків та
колективних
звернень

Усього по Розділу 13

підвищення
додержання
освітнього рівня
норм
роботодавців та
чинного
голів
законодавств
профспілкових
а
комітетів

391 107,300

352 374,800

14. Підтримка сім'ї, дітей та молоді

7 429,400

31 185,100

24,000

94,000

внесенння змін
рішення від
24.06.2020 №32LXXXIV-7

3.1.1 Сприяти пошуку
та залученню
фінансових та інших
ресурсів з різних
джерел, необхідних
для надання
соціальних послуг на
рівні громади

1

Забезпечення інтелектуального
та творчого розвитку,
проведення активного та
змістовного дозвілля дітей і
молоді (проведення фестивалів,
конкурсів, творчих та культурномистецьких заходів,
інтелектуальних ігор, тренінгів
тощо, у т.ч. до державних і
знаменних дат; участь молоді у
форумах, конкурсах,
фестивалях, інших молодіжних
заходах обласного,
всеукраїнського і міжнародного
рівнів). Співпраця з
молодіжними центрами

2020

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

150,000

150,000

кількість
учасників заходів

12000

2

Заходи із реалізації державної
політики із забезпечення рівних
прав та можливостей жінок та
чоловіків

2020

Міський центр
соціальних служб
для сім'ї, дітей та
молоді, відділ у
справах сім'ї, молоді,
фізичної культури та
спорту

15,000

15,000

кількість заходів

3

3

Заходи із підвищення рівня
обізнаності населення щодо
сучасних проявів торгівлі
людьми

2020

Міський центр
соціальних служб
для сім'ї, дітей та
молоді, відділ у
справах сім'ї, молоді,
фізичної культури та
спорту

15,000

15,000

кількість заходів

3

4

Заходи щодо профілактики та
запобіганню від гендернообумовленого насильства

2020

Міський центр
соціальних служб
для сім'ї, дітей та
молоді, відділ у
справах сім'ї, молоді,
фізичної культури та
спорту

15,000

15,000

кількість заходів

3

5

Заходи щодо підтримки
інституту сім'ї (проведення
заходів, спрямованих на
підтримку сімей та проведення
заходів до Дня сім'ї, Дня матері,
Дня батька, Міжнародного дня
захисту дітей, Міжнародного
дня жінок, вшанування жінок,
яким присвоєно почесне звання
України "Мати героїня" тощо)

2020

Відділ у справах
сім'ї, молоді,
фізичної
культури та
спорту, міський
центр соціальних
служб для сім'ї,
дітей та молоді

75,000

40,000

кількість
учасників заходів

2000

6

Придбання бланків посвідчень
батьків та дитини з багатодітної
сім'ї (в тому числі делегування
коштів до обласного бюджету)

2020

25,000

7

Проведення роботи,
спрямованої на відродження
національних традицій,
формування національної
свідомості дітей, підлітків та
молоді; святкування визначних
дат історії України, міста
Слов'янськ (проведення заходів,
участь молоді в обласних і
всеукраїнських заходах);
підтримка пластового руху

2020

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

25,000

кількість
посвідчень

1000

65,000

65,000

кількість
учасників заходів

1200

8

Забезпечення дитини при
народженні одноразовою
натуральною допомогою "набір
для малюка"

2020

Слов'янський
міський центр
соціальних
служб для сім'ї,
дітей та молоді,
відділ у справах
сім'ї, молоді,
фізичної
культури та
спорту, відділ
охорони здоров'я

180,000

180,000

внесено зміни
кількість наборів, не менше 45
рішення СМР від
од.
наборів

35,000

22.04.2020 №6LXXXII-7

3.3.1 Створити реєстр
надавачів соціальних
послуг, застосувати
механізм соціального
замовлення для
залучення до надання
соціальних послуг за
бюджетні кошти на
рівні громади
надавачів різної
форми власності та
господарювання

9

Надання натуральної допомоги
у формі продуктових наборів
багатодітним сім'ям, які
перебувають у складних
життєвих обставинах

2020

Слов'янський
міський центр
соціальних
служб для сім'ї,
дітей та молоді,
відділ у справах
сім'ї, молоді,
фізичної
культури та
спорту

58,400

1

Міський конкурс з визначення
програм (проєктів, заходів),
розроблених громадськими
організаціями для виконання
(реалізації) яких надається
фінансова підтримка. (За
пріоритетними напрямками, в
рамках соціального замовлення:
підтримка молодіжних
ініціатив; діяльність
молодіжних центрів; соціальні
послуги (підтримка,
реабілітація осіб) постраждалих
від гендерно-обумовленого
насильства, торгівлі людьми
тощо)

2020

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

100,000

58,400

100,000

кількість наборів,
од.

146

кількість
оголошених
проєктів, од.

3

внесенння змін
рішення від
24.06.2020 №32LXXXIV-7

Усього по Розділу 14

Інші завдання:
Захист прав дітей сиріт та дітей,
позбавлених
батьківського
піклування

Інші завдання:
Захист прав дітей, які
опинилися в складних
життєвих обставинах

1
2

Проведення заходів до дня
усиновлення
Придбання на вторинному
ринку впорядкованого житла
для дітей-сиріт, дітей
позбавлених батьківського
піклування, осіб з їх числа, які
перебувають на квартирному
обліку і потребують
поліпшення житлових умов на
умовах співфінансування

698,400

Забезпечення фінансування
ЄІАС «Діти»

2020

Служба у справах
дітей

40,000

1

Забезпечення належного
утримання та виховання дітей у
КЗ "Центр соціально —
психологічної реабілітації дітей
в м.Слов'янську Донецької
області"
Організація та проведення
конференцій, семінарів, нарад з
питання соціального захисту
дітей
Інші заходи у сфері соціального
захисту і соціального
забезпечення

2020

Служба у справах
дітей

5076,200

2020

Служба у справах
дітей

1,000

2020

Служба у справах
дітей

6,400

3

Усього по Розділу 15

3.5.2 Розвивати
освітньо-наукову
інфраструктуру

58,400

605,000

0,000

5 625,600

1

Оновлення обладнання
навчальних кабінетів закладів
загальної середньої освіти

2020

Відділ освіти

2

Поповнення бібліотечних
фондів сучасними
підручниками

2020

Відділ освіти

16. Освіта
3 745,606

151,484

4996,200

кількість заходів

2

кількість
1 (у разі
впорядкованого співфінансув
житла, од.
ання з
обласного
бюджету —
2)

40,000

придбання
комп'ютерів,
встановлення
антивірусного
забезпечення, од.

2

80,000

кількість
придбаного
обладнання, од.

110

1,000

кількість заходів

4

кількість
продуктових
наборів, од.

16

внесено зміни
рішення СМР від
22.04.2020 №6LXXXII-7
внесено зміни
рішення СМР від
22.04.2020 №6LXXXII-7

6,400

0,000

внесено зміни
рішення СМР від
22.04.2020 №6LXXXII-7

35,000

15. Захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
2020
Служба у справах
2,000
2,000
дітей
2020
Служба у справах
500,000
500,000
дітей

3

2

0,000

0,000

0,000

внесено зміни
рішення СМР від
22.04.2020 №6LXXXII-7

5 002,600

623,000

2 245,606

1 500,000

кількість
начальних
кабінетів

45

внесено зміни
рішення СМР від
22.04.2020 №6LXXXII-7

21,484

130,000

придбання,
зберігання та
доставка
підручників,
примірників, од.

34317

внесено зміни
рішення СМР від
22.04.2020 №6LXXXII-7

502,000

2 500,000

кількість придбаного
обладнання, од.

180

внесено зміни
рішення СМР від
22.04.2020 №6LXXXII-7

409,200

40,000

оснащення
інклюзивних класів
та груп, од.

10

внесено зміни
рішення СМР від
27.01.2020 №12LXXVII-7, від
22.04.2020 №6LXXXII-7, внесено
зміни рішення
СМР від 22.04.2020
№6-LXXXII-7

45,000

45,000

кількість закладів

21

Відділ освіти

10 240,000

10 240,000

кількість учнів

близько 5100

2020

Відділ освіти

72,400

72,400

одноразова виплата
дітям-сиротам по
досягненню 18-річчя,
осіб

40

Оздоровлення дітей пільгових
категорій у пришкільних
таборах
Утримання закладів
позашкільної освіти та табору
"Лісова казка"
Забезпечення всіх закладів
освіти підключенням до пульту
термінового виклику охорони
Придбання та обслуговування
засобів протипожежної безпеки

2020

Відділ освіти

150,000

150,000

180

2020

Відділ освіти

12 172,800

12 172,800

кількість дітей
пільгових
категорій
кількість закладів

2020

Відділ освіти

200,000

200,000

кількість закладів

41

2020

Відділ освіти

200,000

200,000

кількість закладів

45

12

Проведення вогнезахисної
обробки дерев'яних конструкцій
горищних приміщень

2020

Відділ освіти

180,000

180,000

кількість закладів

6

13

Проведення навчання з
цивільного захисту, охорони
праці, пожежної безпеки
Монтаж байпасів, заміна
клапанів на пожежних рукавах
Перевірка димоходів та
вентіляційних каналів
Профілактика
електрогосподарства закладів
освіти

2020

Відділ освіти

130,000

130,000

220

2020

Відділ освіти

10,000

10,000

2020

Відділ освіти

5,000

5,000

кількість
відповідальних
осіб
кількість
закладів
кількість закладів

2020

Відділ освіти

115,000

115,000

кількість закладів

45

3

Покращення матеріальнотехнічної бази закладів освіти

2020

Відділ освіти

3 002,000

4

Освіта дітей з особливими
освітніми потребами, у т.ч.
придбання спеціальних засобів
корекції

2020

Відділ освіти

516,696

5

Оновлення розвивального
середовища дошкільних
навчальних закладів
Забезпечення гарячим
харчуванням учнів 1-4 класів та
учнів пільгових категорій
Супровід дітей, які опинилися у
складних життєвих умовах

2020

Відділ освіти

2020

6

7

8

9

10

11

14
15
16

67,496

3

8
2

17

18

19

20

21

22
23
24

25
26
27

28

Організація, проведення та
участь у Всеукраїнській дитячоюнацькій військовопатриотичній грі "Сокіл"
("Джура")
Придбання спорядження та
інвентарю для Всеукраїнської
дитячо-юнацької військовопатриотичної гри "Сокіл"
("Джура")

2020

Відділ освіти

100,000

100,000

кількість етапів
гри

ІІ етапи

2020

Відділ освіти

85,000

85,000

кількість
придбаного
спорядження та
інвентарю, од.

120

Оновлення матеріальнотехнічної бази закладів
позашкільної освіти
Забезпечення участі вихованців
та педагогів у позашкільних
заходах
Нагородження переможців і
призерів Всеукраїнських та
обласних олімпіад, конкурсів,
турнирів
Стимулювання обдарованої
молоді
Підвищення кваліфікації
педагогічних працівників

2020

Відділ освіти

135,000

135,000

кількість закладів

2

2020

Відділ освіти

40,000

40,000

кількість
учасників

не
визначена

2020

Відділ освіти

40,000

40,000

кількість
переможців, осіб

не
визначена

2020

Відділ освіти

30,000

30,000

кількість
стипендиатів, осіб

6

2020

Відділ освіти

127,500

127,500

кількість
працівників, осіб

300

Забезпечення закладів
підключенням до мережі
"Інтернет"
Проходження медичних оглядів

2020

Відділ освіти

10,000

10,000

кількість закладів

46

2020

Відділ освіти

720,000

720,000

3000

Утримання спортивних
майданчиків
Коригування проєктнокошторисної документації по
об'єкту "Реконструкція ЗОШ №
11 по вул. Вокзальній, буд.22
(вул. Свердлова, буд.22),
м.Слов'янська, Донецької
області"
Розробка проєктно-кошторисної
документації на реконструкцію
ПЗОВ "Лісова казка" за
адресою: вул. Кільцева, 65,
м.Святогірськ

2020

Відділ освіти

100,000

100,000

2020

Відділ освіти,
управління
житловокомунального
господарства

1 500,000

1 500,000

кількість оглядів,
од.
кількість
майданчиків
кількість
комплектів ПКД/
кількість
експертних звітів,
од.

2020

Відділ освіти,
управління
житловокомунального
господарства

700,000

700,000

кількість
комплектів ПКД/
кількість
експертних звітів,
од.

4/1

6
4/1

29

Розробка проєктно-кошторисної
документації та проходження
експертизи на реконструкцію
існуючої будівлі ЗОШ І-ІІІ
ступенів №16 за адресою вул.8
Березня, буд.1

2020

Відділ освіти,
управління
житловокомунального
господарства

1 200,000

1 200,000

кількість
комплектів ПКД/
кількість
експертних звітів,
од.

4/1

30

Коригування проєктнокошторисної документації за
об'єктом "Капітальний ремонт
будівлі КЗ "ЦДЮТ" за адресою:
вул.Центральна, 39,
м.Слов'янськ, Донецької
області"
Коригування проєктнокошторисної документації та
проходження експертизи за
об'єктом "Будівництво учбового
корпусу Слов'янської
загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів №4 Слов'янської
міської ради по вул.Данила
Галицького, 17 м.Слов'янська
Донецької області"

2020

Відділ освіти,
управління
житловокомунального
господарства

757,000

757,000

кількість
комплектів ПКД/
кількість
експертних звітів,
од.

4/1

2020

Відділ освіти,
управління
житловокомунального
господарства

1 500,000

1 500,000

кількість
комплектів ПКД/
кількість
експертних звітів,
од.

4/1

32

Капітальний ремонт ясла-садка
№26 по вул.Ярослава
Мудрого,45 (вул.Урицького,45),
м.Слов'янськ Донецької області
(Система пожежної
сигналізації. Система
оповіщення людей про пожежу
та управління евакуацією
людей)

2020

Управління
житловокомунального
господарства

270,556

270,556

кількість систем
пожежної
сигналізації, од.

1

внесено зміни
рішення СМР від
27.01.2020 №12LXXVII-7

33

Виготовлення ПКД за об’єктом
"Капітальний ремонт ЗОШ №12
за адресою: бул. Пушкіна, 4, м.
Слов'янськ Донецької області
(Система пожежної
сигналізації. Система
оповіщення людей про пожежу
та управління евакуацією
людей)"

2020

Відділ освіти

47,130

47,130

кількість
комплектів ПКД,
од.

4

внесено зміни
рішення СМР від
20.03.2020 №8LXXXI-7

31

34

Виготовлення ПКД за об’єктом
"Капітальний ремонт ЗОШ №1
за адресою: вул. Свободи, 28, м.
Слов'янськ Донецької області
(Система пожежної
сигналізації. Система
оповіщення людей про пожежу
та управління евакуацією
людей)"

2020

Відділ освіти

47,130

47,130

кількість
комплектів ПКД,
од.

4

внесено зміни
рішення СМР від
20.03.2020 №8LXXXI-7

35

Виготовлення ПКД за об’єктом
"Капітальний ремонт ЗОШ №5
за адресою: вул. Ярослава
Мудрого, 4, м. Слов'янськ
Донецької області (Система
пожежної сигналізації. Система
оповіщення людей про пожежу
та управління евакуацією
людей)"

2020

Відділ освіти

47,130

47,130

кількість
комплектів ПКД,
од.

4

внесено зміни
рішення СМР від
20.03.2020 №8LXXXI-7

36

Виготовлення ПКД за об’єктом
"Капітальний ремонт ЗОШ №6
за адресою: вул. Гагаріна, 3, м.
Слов'янськ Донецької області
(Система пожежної
сигналізації. Система
оповіщення людей про пожежу
та управління евакуацією
людей)"

2020

Відділ освіти

38,310

38,310

кількість
комплектів ПКД,
од.

4

внесено зміни
рішення СМР від
20.03.2020 №8LXXXI-7

37

Виготовлення ПКД за об’єктом
"Капітальний ремонт ЗОШ №7
за адресою: вул. Енергетиків,
24, м. Слов'янськ Донецької
області (Система пожежної
сигналізації. Система
оповіщення людей про пожежу
та управління евакуацією
людей)"

2020

Відділ освіти

29,460

29,460

кількість
комплектів ПКД,
од.

4

внесено зміни
рішення СМР від
20.03.2020 №8LXXXI-7

38

Виготовлення ПКД за об’єктом
"Капітальний ремонт ЗОШ №15
за адресою: вул. Торгова, 8, м.
Слов'янськ Донецької області
(Система пожежної
сигналізації. Система
оповіщення людей про пожежу
та управління евакуацією
людей)"

2020

Відділ освіти

47,130

47,130

кількість
комплектів ПКД,
од.

4

внесено зміни
рішення СМР від
20.03.2020 №8LXXXI-7

39

Виготовлення ПКД за об’єктом
"Капітальний ремонт ЗОШ №17
за адресою: вул. Олімпійська, 4,
м. Слов'янськ Донецької області
(Система пожежної
сигналізації. Система
оповіщення людей про пожежу
та управління евакуацією
людей) "

2020

Відділ освіти

47,130

47,130

кількість
комплектів ПКД,
од.

4

внесено зміни
рішення СМР від
20.03.2020 №8LXXXI-7

40

Виготовлення ПКД за об’єктом
"Капітальний ремонт ЗОШ №18
за адресою: вул. Підгірна, 242,
м. Слов'янськ Донецької області
(Система пожежної
сигналізації. Система
оповіщення людей про пожежу
та управління евакуацією
людей)"

2020

Відділ освіти

47,130

47,130

кількість
комплектів ПКД,
од.

4

внесено зміни
рішення СМР від
20.03.2020 №8LXXXI-7

41

Виготовлення ПКД за об’єктом
"Капітальний ремонт ДНЗ № 2
за адресою: пров. Батюка, 1, м.
Слов'янськ Донецької області
(Система пожежної
сигналізації. Система
оповіщення людей про пожежу
та управління евакуацією
людей)"

2020

Відділ освіти

47,130

47,130

кількість
комплектів ПКД,
од.

4

внесено зміни
рішення СМР від
20.03.2020 №8LXXXI-7

42

Виготовлення ПКД за об’єктом
"Капітальний ремонт ДНЗ №16
за адресою: вул. Батюка, 34а, м.
Слов'янськ Донецької області
(Система пожежної
сигналізації. Система
оповіщення людей про пожежу
та управління евакуацією
людей)"

2020

Відділ освіти

29,460

29,460

кількість
комплектів ПКД,
од.

4

внесено зміни
рішення СМР від
20.03.2020 №8LXXXI-7

43

Виготовлення ПКД за об’єктом
"Капітальний ремонт ДНЗ №20
за адресою: вул. Торська, 20, м.
Слов'янськ Донецької області
(Система пожежної
сигналізації. Система
оповіщення людей про пожежу
та управління евакуацією
людей)"

2020

Відділ освіти

29,460

29,460

кількість
комплектів ПКД,
од.

4

внесено зміни
рішення СМР від
20.03.2020 №8LXXXI-7

44

Виготовлення ПКД за об’єктом
"Капітальний ремонт ДНЗ №24
за адресою: вул. Василівська,
62а, м. Слов'янськ Донецької
області (Система пожежної
сигналізації. Система
оповіщення людей про пожежу
та управління евакуацією
людей)"

2020

Відділ освіти

29,460

29,460

кількість
комплектів ПКД,
од.

4

внесено зміни
рішення СМР від
20.03.2020 №8LXXXI-7

45

Виготовлення ПКД за об’єктом
"Капітальний ремонт ДНЗ №25
за адресою: вул. Короленка, 7,
м. Слов'янськ Донецької області
(Система пожежної
сигналізації. Система
оповіщення людей про пожежу
та управління евакуацією
людей)"

2020

Відділ освіти

12,430

12,430

кількість
комплектів ПКД,
од.

4

внесено зміни
рішення СМР від
20.03.2020 №8LXXXI-7

46

Виготовлення ПКД за об’єктом
"Капітальний ремонт ДНЗ №55
за адресою: пров. Героїв
Чорнобиля, 28, м. Слов'янськ
Донецької області (Система
пожежної сигналізації. Система
оповіщення людей про пожежу
та управління евакуацією
людей)"

2020

Відділ освіти

38,31

38,31

кількість
комплектів ПКД,
од.

4

внесено зміни
рішення СМР від
20.03.2020 №8LXXXI-7

47

Виготовлення ПКД за об’єктом
"Капітальний ремонт ДНЗ №56
за адресою: вул. Ясна, 23, м.
Слов'янськ Донецької області
(Система пожежної
сигналізації. Система
оповіщення людей про пожежу
та управління евакуацією
людей)"

2020

Відділ освіти

24,73

24,73

кількість
комплектів ПКД,
од.

4

внесено зміни
рішення СМР від
20.03.2020 №8LXXXI-7

48

Виготовлення ПКД за об’єктом
"Капітальний ремонт ДНЗ №70
за адресою: пров. Маломіський,
4, м. Слов'янськ Донецької
області (Система пожежної
сигналізації. Система
оповіщення людей про пожежу
та управління евакуацією
людей)"

2020

Відділ освіти

29,460

29,460

кількість
комплектів ПКД,
од.

4

внесено зміни
рішення СМР від
20.03.2020 №8LXXXI-7

49

Виготовлення ПКД за об’єктом
«Капітальний ремонт ДНЗ №3
за адресою: вул. Ясна, 17, м.
Слов'янськ Донецької області
(Система пожежної
сигналізації. Система
оповіщення людей про пожежу
та управління евакуацією
людей)»

2020

Відділ освіти

29,400

29,400

кількість
комплектів ПКД,
од.

4

внесенння змін
рішення від
22.05.2020 №5LXXXIII-7

50

Виготовлення ПКД за об’єктом
«Капітальний ремонт ДНЗ №4
за адресою: вул. Новосодівська,
23, м. Слов'янськ Донецької
області (Система пожежної
сигналізації. Система
оповіщення людей про пожежу
та управління евакуацією
людей)»

2020

Відділ освіти

38,300

38,300

кількість
комплектів ПКД,
од.

4

внесенння змін
рішення від
22.05.2020 №5LXXXIII-7

51

Виготовлення ПКД за об’єктом
«Капітальний ремонт ДНЗ №8
за адресою: пров. Макаренка,
6а, м.Слов'янськ Донецької
області (Система пожежної
сигналізації. Система
оповіщення людей про пожежу
та управління евакуацією
людей)»

2020

Відділ освіти

29,400

29,400

кількість
комплектів ПКД,
од.

4

внесенння змін
рішення від
22.05.2020 №5LXXXIII-7

52

Виготовлення ПКД за об’єктом
«Капітальний ремонт ДНЗ №11
за адресою: вул. Толбухіна, 1,
м.Слов'янськ Донецької області
(Система пожежної
сигналізації. Система
оповіщення людей про пожежу
та управління евакуацією
людей)»

2020

Відділ освіти

29,400

29,400

кількість
комплектів ПКД,
од.

4

внесенння змін
рішення від
22.05.2020 №5LXXXIII-7

53

Виготовлення ПКД за об’єктом
«Капітальний ремонт ДНЗ №15
за адресою: вул. Дарвіна, 12а,
м.Слов'янськ Донецької області
(Система пожежної
сигналізації. Система
оповіщення людей про пожежу
та управління евакуацією
людей)»

2020

Відділ освіти

38,300

38,300

кількість
комплектів ПКД,
од.

4

внесенння змін
рішення від
22.05.2020 №5LXXXIII-7

54

Виготовлення ПКД за об’єктом
«Капітальний ремонт ДНЗ №54
за адресою: вул. Батюка, 23,
м.Слов'янськ Донецької області
(Система пожежної
сигналізації. Система
оповіщення людей про пожежу
та управління евакуацією
людей)»

2020

Відділ освіти

47,100

47,100

кількість
комплектів ПКД,
од.

4

внесенння змін
рішення від
22.05.2020 №5LXXXIII-7

55

Виготовлення ПКД за об’єктом
«Капітальний ремонт ДНЗ №30
за адресою: вул. Василівська,
17, м.Слов'янськ Донецької
області (Система пожежної
сигналізації. Система
оповіщення людей про пожежу
та управління евакуацією
людей)»

2020

Відділ освіти

29,400

29,400

кількість
комплектів ПКД,
од.

4

внесенння змін
рішення від
22.05.2020 №5LXXXIII-7

56

Виготовлення ПКД за об’єктом
«Капітальний ремонт ДНЗ №33
за адресою: пров. Вокзальна,
18, м.Слов'янськ Донецької
області (Система пожежної
сигналізації. Система
оповіщення людей про пожежу
та управління евакуацією
людей)»

2020

Відділ освіти

29,400

29,400

кількість
комплектів ПКД,
од.

4

внесенння змін
рішення від
22.05.2020 №5LXXXIII-7

57

Виготовлення ПКД за об’єктом
«Капітальний ремонт ЗОШ №4
за адресами: вул. Данила
Галицького, 17 та вул. Тихого
Олекси, 2, м.Слов'янськ
Донецької області (Система
пожежної сигналізації. Система
оповіщення людей про пожежу
та управління евакуацією
людей)»

2020

Відділ освіти

16,900

16,900

кількість
комплектів ПКД,
од.

4

внесенння змін
рішення від
22.05.2020 №5LXXXIII-7

58

Виготовлення ПКД за об’єктом
«Капітальний ремонт ЗОШ №8
за адресою: вул. Торська, 55,
м.Слов'янськ Донецької області
(Система пожежної
сигналізації. Система
оповіщення людей про пожежу
та управління евакуацією
людей)»

2020

Відділ освіти

47,100

47,100

кількість
комплектів ПКД,
од.

4

внесенння змін
рішення від
22.05.2020 №

59

Виготовлення ПКД за об’єктом
«Капітальний ремонт ЗОШ №9
за адресою: вул. Кутузова, 5,
м.Слов'янськ Донецької області
(Система пожежної
сигналізації. Система
оповіщення людей про пожежу
та управління евакуацією
людей)»

2020

Відділ освіти

47,100

47,100

кількість
комплектів ПКД,
од.

4

внесенння змін
рішення від
22.05.2020 №5LXXXIII-7

60

Виготовлення ПКД за об’єктом
«Капітальний ремонт ЗОШ
№10 за адресою: вул.Бульварна,
6, м.Слов'янськ Донецької
області (Система пожежної
сигналізації. Система
оповіщення людей про пожежу
та управління евакуацією
людей)»

2020

Відділ освіти

47,100

47,100

кількість
комплектів ПКД,
од.

4

внесенння змін
рішення від
22.05.2020 №5LXXXIII-7

61

Виготовлення ПКД за об’єктом
«Капітальний ремонт ЗОШ
№11 за адресою: вул.
Вокзальна, 22, м.Слов'янськ
Донецької області (Система
пожежної сигналізації. Система
оповіщення людей про пожежу
та управління евакуацією
людей)»

2020

Відділ освіти

47,100

47,100

кількість
комплектів ПКД,
од.

4

внесенння змін
рішення від
22.05.2020 №5LXXXIII-7

62

Виготовлення ПКД за об’єктом
«Капітальний ремонт ЗОШ
№14 за адресою: вул. Батюка,
20, м.Слов'янськ Донецької
області (Система пожежної
сигналізації. Система
оповіщення людей про пожежу
та управління евакуацією
людей)»

2020

Відділ освіти

47,100

47,100

кількість
комплектів ПКД,
од.

4

внесенння змін
рішення від
22.05.2020 №5LXXXIII-7

63

Виготовлення ПКД за об’єктом
«Капітальний ремонт ЗОШ
№20 за адресою: вул. Дарвіна,
21, м.Слов'янськ Донецької
області (Система пожежної
сигналізації. Система
оповіщення людей про пожежу
та управління евакуацією
людей)»

2020

Відділ освіти

38,400

38,400

кількість
комплектів ПКД,
од.

4

внесенння змін
рішення від
22.05.2020 №5LXXXIII-7

1.3.2. Проводити
енергоаудит та заходи
зі зменшення
енерговитрат у
адміністративних
будівлях та об'єктах
соціальної
інфраструктури

3.5.1 Розвивати
інфраструктуру
системи охорони
здоров'я

64

Виготовлення ПКД за об’єктом
«Капітальний ремонт
Святогірської ЗОШ за адресою:
вул.Шкільна, 57, м.Святогірськ
Донецької області (Система
пожежної сигналізації. Система
оповіщення людей про пожежу
та управління евакуацією
людей)»

2020

Відділ освіти

38,300

38,300

кількість
комплектів ПКД,
од.

4

внесенння змін
рішення від
22.05.2020 №5LXXXIII-7

1

Отримання сертифікату за
проєктом "Реконструкція
системи теплопостачання ЗОШ
№7 (перехід на автономне
опалення) по вул.Енергетиків,
буд.24, м.Слов'янська,
Донецької області
(коригування)

2020

Відділ освіти

10,000

10,000

отримання
сертифікату
закінченого
будівництва, од.

1

внесено зміни
рішення СМР від
04.03.2020 №33LXXX-7

2

Розробка проєкту організації
будівництва та проєкту
виконання робіт по об'єкту
"Реконструкція системи
теплопостачання ЗОШ №7
(перехід на автономне
опалення) по вул.Енергетиків,
буд.24, м.Слов'янська,
Донецької області
Усього по Розділу 16

2020

Відділ освіти

12,176

12,176

кількість
проєктів, од.

2

внесенння змін
рішення від
24.06.2020 №32LXXXIV-7

1

2

3

Удосконалення кадрової
політики
Перепідготовка кадрів для
центру первинної медикосанітарної допомоги,
комунальних некомерційних
підприємств
Щомісячні доплати до
заробітної плати медичним
працівникам (лікарям), що
надають первинну медичну
допомогу
Придбання житла (відомчого)
для медичних працівників

39 464,008

67,496

3 178,290

36 218,222

0,000

внесенння змін
рішення від
24.06.2020 №32LXXXIV-7

0,000

17. Охорона здоров'я

2020

Відділ охорони
здоров'я

150,000

150,000

2020

Відділ охорони
здоров'я

1 300,000

1 300,000

2020

Відділ охорони
здоров'я

350,000

350,000

кількість
лікарів,
середніх
медпрацівників,
осіб
кількість лікарів,
осіб

кількість житла

66
47
72

1

Інші завдання:
Забезпечити
профілактику
та лікування найбільш
поширених
небезпечних
для здоров'я і життя
людини захворювань

4

Впровадження та розвиток
єдиної медичної інформаційної
системи охорони здоров'я

2020

Відділ охорони
здоров'я

3 700,000

3 700,000

кількість
комп'ютерного
оснащення, робочих
місць, од.

154

5

Підтримка комунальних
підприємств охорони здоров'я
(вторинної медичної допомоги)
(понад кошти НСЗУ) ст.89 п.3

2020

Відділ охорони
здоров'я

24 900,000

24 900,000

кількість
лікарень,од.

3

кількість осіб

3 335

Забезпечення хворих на ВІЛінфекцію і СНІД та
профілактика ВІЛ-інфекції
1

Придбання тест/систем,
реактивів та систем відбору
крові задля добровільного
консультування і тестування на
ВІЛ-інфекцію та обстеження
ВІЛ-інфікованих пацієнтів, що
перебувають під медичним
наглядом

2020

Відділ охорони
здоров'я

383,800

361,900

2

Придбання лікарських засобів
задля профілактики та
лікування опортуністичних
інфекцій, супутніх станів та
захворювань у ВІЛ-інфікованих
та хворих на СНІД

2020

Відділ охорони
здоров'я

6,000

6,000

загальна
кількість
паціентів

90

17,400

4,500

Забезпечення хворих на
туберкульоз та профілактика
захворювання
1

Забезпечувати безкоштовною
рентген плівкою, реактивами
для проведення профоглядів на
ТБ осіб з визначених груп
«ризику» (в першу чергу - ВІЛінфікованих, звільнених з місць
позбавлення волі, контактних з
вогнищ ТБ, безпритульних)

2020

Відділ охорони
здоров'я

116,000

116,000

кількість
рентгенологічних
досліджень,
бактеріологічних
досліджень, од.

20 089

2

Забезпечення продовольчими
пакетами на амбулаторному
лікуванні
Забеспечити своєчасне
щеплення населення
новонароджених від
туберкульозу (БЦЖ)

2020

Відділ охорони
здоров'я

50,400

50,400

кількість хворих

32

2020

Відділ охорони
здоров'я

8,800

8,800

кількість дітей

936

3

внесенння змін
рішення від
24.06.2020 №32LXXXIV-7

4

5

Забезпечити туберкуліном та
витратними матеріалами для
обов'язкової щорічної
туберкулінодіагностики дітям 114 років, в першу чергу – з груп
"ризику"
Закуповувати одноразові
контейнери для збору
мокротиння та транспортувати
у бактеріоскопічний пункт

2020

Відділ охорони
здоров'я

946,000

946,000

кількість дітей,
яким встановлено
пробу Манту

1 169

2020

Відділ охорони
здоров'я

80,000

80,000

кількість
бактеріоскопічни
х обстежень на
1000 дорослого
населення

15-20

0,000

кількість хворих, які
отримали препарати
інсуліну та
десмопресину

669

Забезпечення хворих на
цукровий та нецукровий діабет
1

Закупівля препаратів інсуліну
та десмопресину

2020

Відділ охорони
здоров'я

3 363,300

2

Цукорознижаючими
препаратами та лікарськими
засобами хворих на
нецукровий діабет
Глюкометрами, в тому числі
ланцетами
Забезпечення дітей, вагітних
хворих на цукровий діабет
витратними матеріалами
(голки, тест-смужки та ін.)
Забезпечення хворих на
вірусний гепатит С
Закупівля лікарських засобів

2020

Відділ охорони
здоров'я

20,000

20,000

кількість хворих

12

2020

Відділ охорони
здоров'я
Відділ охорони
здоров'я

246,400

246,400

кількість хворих

28

250,000

250,000

кількість дітей,
вагітних

26
3

30,000

30,000

кількість хворих

91

2

Закупівля діагностичних
засобів
Забезпечення населення міста
медичними імунобіологічними
препаратами проти
вакцинокерованих інфекцій,
зокрема сказу, правцю,
ботулізму, туляремії тощо

2020

Відділ охорони
здоров'я
Відділ охорони
здоров'я

132,600

132,600

кількість хворих

132

1

Закупівля вакцин

2020

117,700

117,700

кількість щеплень
(імунізація
мед.працівників
гепатит В, імунізація
мед.працівників,
хворих, які
знаходяться на Д
обліку проти грипу)

62

3
4

1

2020

2020

Відділ охорони
здоров'я

3 363,300

внесенння змін
рішення від
24.06.2020 №32LXXXIV-7

2
3

1

2

1

2

1

2

3

4

5

Закупівля анатоксинів та
сироваток
Закупівля виробів медичного
призначення, у т.ч.
індикаторних карток
Забезпечення онкологічних
хворих
Організація паліотивної
допомоги хворим на
онкологічну патологію та
больовий синдром
Закупівля діагностичних
засобів
Забезпечення хворих з
захворюваннями сердцевосудинної системи та судиномозкової системи
Лікарськими засобами для
надання невідкладної медичної
допомоги, в тому числі
фібрінолітичними препаратами
Відповідно до сучасних
стандартів лікування
забезпечено: лікарськими
засобами
Забезпечення пільгової
категорії населення
Забеспечення лікарськими
засобами пільгові групи
населення та хворих за певними
категоріями захворювань,
ветеранів праці та осіб
похилого віку
Забезпечення пільгової
категорії населення зубним
протезуванням
Забезпечення пільгової
категорії населення слуховими
апаратами
у тому числі діти
Забеспечення інтраокулярними
лінзами хворих пільгової
категорії населення на зрілу
катаракту
Забезпечення пільгової
категорії населення голосовим
протезуванням

Відділ охорони
здоров'я
Відділ охорони
здоров'я

148,600

22,400

кількість хворих

40

46,800

46,800

загальна
кількість хворих

940

2020

Відділ охорони
здоров'я

1 479,800

1 479,800

100

Відділ охорони
здоров'я

100,000

100,000

кількість
пролікованих
онкологічних
хворих
кількість
онкологічних
хворих

2020

2020

Відділ охорони
здоров'я

130,000

130,000

загальна кількість
хворих з ССЗ, яким
проведено
тромболізіс

200

2020

Відділ охорони
здоров'я

100,000

100,000

загальна кількість
пацієнтів,
отримавших
лікування

200

2020

Відділ охорони
здоров'я

1 250,000

1 250,000

кількість
пільговиків

2 500

2020

Відділ охорони
здоров'я

322,000

322,000

кількість
пільговиків

70

2020

Відділ охорони
здоров'я

1 200,000

1 200,000

кількість
пільговиків

50

2020

Відділ охорони
здоров'я

1 040,000
240,000

1 040,000
240,000

кількість осіб

13
40

2020

Відділ охорони
здоров'я

10,000

10,000

кількість осіб

2

2020
2020

126,200

50

6

7
8

1

2

3

4

5

6

7

Забезпечення пільгової
категорії населення виробами
медичного призначення
(калоприймачі, сечоприймачі,
памперси, високо поглинаючі
прокладки)
Реабілітація дітей на
Слов'янському курорті
Забезпечення лікарськими
засобами дітей, хворих на
гіпофізарний нанізм
Забезпечення хворих на
орфанні захворювання
Забеспечення лікарськими
засобами хворих на гемофілію
та інші рідкісні (орфанні)
захворювання
у тому числі діти
Забезпечення хворих на
орфанні захворювання
виробами медичного
призначення
дорослих хворих
дітей
Забезпечення дітей, хворих на
фенілкетонурію, продуктами
лікувального харчування
Забезпечення хворих дорослого
віку, страждаючих на ЮРА,
медикаментами
Забезпечення хворих на
гемофілію факторами згортання
крові для надання екстреної
медичної допомоги
дорослих
дітей
Забезпечення хворих на
хронічну ниркову недостатність
лікарськими засобами та
медичними виробами
Забезпечення лікарськими
засобами хворих на розсіяний
склероз
дорослих

2020

Відділ охорони
здоров'я

2 403,400

2 403,400

кількість осіб

204

2020

Відділ охорони
здоров'я
Відділ охорони
здоров'я

190,000

190,000

35

10,000

10,000

кількість
курсівок,од.
кількість дітей

2020

Відділ охорони
здоров'я

1 569,200

1 569,200

кількість осіб

350

476,000

476,000

Відділ охорони
здоров'я

кількість осіб
кількість осіб

6

2020

194,800
8,000
426,000

194,800
8,000
426,000

кількість осіб
кількість осіб
кількість осіб

7
1
2

20,000

20,000

кількість осіб

1

10,000
10,000
0,000

10,000
10,000
0,000

кількість осіб
кількість осіб
кількість
проведених
сеансів
гемодіалізу

2
1

0,000

0,000

кількість, осіб

2020

2020

Відділ охорони
здоров'я

2020

Відділ охорони
здоров'я

2020

Відділ охорони
здоров'я

2020

Відділ охорони
здоров'я

2020

Відділ охорони
здоров'я

2

1

2

3

4

5

6

3.5.1 Розвивати
інфраструктуру
системи охорони
здоров'я

1

2

дітей
Надання медичної допомоги
жінкам фертильного віку,
вагітним та дітям
Забезпечення сучасними
методами пренатальної
діагностики вродженої та
спадкової патології вагітних
групи ризику 100% -вим
охопленням
Забезпечення контрацептивами
(оральні, бар'єрні, ВМК та інші)
жінок, яким вагітність та
пологи загрожують життю
Придбання транспортного
кювезу для новонароджених, у
т.ч. і для недоношених
Забезпечення медикаментами
для надання невідкладної
допомоги (при тяжких гестозах,
септичних ускладненнях та
анеміях тощо)
Забезпечення медикаментами
при акушерських кровотечах
у т.ч. засоби для зупинки
кровотеч місцевої дії
Забезпечення дітей перших
двох років життя з
малозабезпечених сімей
пільговим харчуванням
Модернізація приймальнодіагностичного відділення:
придбання обладнання для
КНП СМР "Міська клінічна
лікарня м.Слов'янська"
Модернізація відділення
анестезіології та інтенсивної
терапії– придбання обладнання,
медичних та офісних меблів для
КНП СМР "Міська клінічна
лікарня м.Слов'янська"

0,000

0,000

кількість, осіб

2020

Відділ охорони
здоров'я

70,000

50,000

20,000

кількість вагітних

254

2020

Відділ охорони
здоров'я

45,900

20,000

25,900

кількість жінок

114

2020

Відділ охорони
здоров'я

300,000

300,000

кількість
обладнання, од.

1

2020

Відділ охорони
здоров'я

19,600

19,600

кількість жінок

10

2020

Відділ охорони
здоров'я

91,000

10,000

81,000

кількість жінок

10

91,000

10,000

81,000

кількість жінок

10

2020

Відділ охорони
здоров'я

143,000

143,000

кількість осіб

110

2020

Відділ охорони
здоров'я

1645,300

1645,300

кількість
обладнання, од.

16

2020

Відділ охорони
здоров'я

2730,500

2730,500

кількість
обладнання,
медичних та
офісних меблів,
од.

18

Розробка проєктно-кошторисної
документації на капітальний
ремонт терапевтичного
відділення №1 КНП СМР
"Міська лікарня №1
м.Слов'янська" за адресою:
вул.Василівська, 31
(благоустрій території)
Розробка проєктно-кошторисної
документації на капітальний
ремонт головного корпусу КНП
СМР "Міська клінічна лікарня
м.Слов'янська" за адресою:
вул.Шевченка, 38 (благоустрій
території) "

2020

Відділ охорони
здоров'я,
управління
житловокомунального
господарства

98,000

98,000

кількість ПКД з
позитивним
експертним
звітом, од.

1

2020

Відділ охорони
здоров'я,
управління
житловокомунального
господарства

100,000

100,000

кількість ПКД з
позитивним
експертним
звітом, од.

1

5

Розробка проєктно-кошторисної
документації на капітальний
ремонт будівлі поліклініки КНП
СМР "Міська клінічна лікарня
м.Слов'янська" за адресою вул.
Шевченка, 40 (благоустрій
території)"

2020

Відділ охорони
здоров'я,
управління
житловокомунального
господарства

60,000

60,000

кількість ПКД з
позитивним
експертним
звітом, од.

1

6

Розробка проєктно-кошторисної
документації на будівництво
хірургічного відділення №1
КНП "МКЛ м.Слов'янська" за
адресою вул. Шевченка, 38"

2020

270,000

270,000

кількість ПКД з
позитивним
експертним
звітом, од.

1

7

Розробка проєктно-кошторисної
докуметації на капітальний
ремонт КНП СМР
"Стоматологічна поліклініка м.
Слов'янська" за адресою: вул.
Вільна, 8
Розробка проєктно-кошторисної
документації на капітальний
ремонт захисної споруди
№19433 КНП СМР "Міська
клінічна лікарня
м.Слов'янська" за адресою вул.
Шевченка, 44

2020

Відділ охорони
здоров'я,
управління
житловокомунального
господарства
Відділ охорони
здоров'я,
управління
житловокомунального
господарства
Відділ охорони
здоров'я,
управління
житловокомунального
господарства

98,000

98,000

кількість ПКД з
позитивним
експертним
звітом, од.

1

98,000

98,000

кількість ПКД з
позитивним
експертним
звітом, од.

1

3

4

8

2020

Коригування проєктнокошторисної документації по
об'єкту "Реконструкція будівлі
амбулаторії №7 КЗ "Центр
первинної медико-санітарної
допомоги м.Слов'янськ" за
адресою: вул. Донська,5 у
м.Слов'янськ, Донецької області
"
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
(коригування)

2020

Відділ охорони
здоров'я,
управління
житловокомунального
господарства

200,000

200,000

кількість ПКД з
позитивним
експертним
звітом, од.

1

2020

Відділ охорони
здоров'я,
управління
житловокомунального
господарства

5 422,000

5 422,000

кількість об'єктів,
од.

1

11

Матеріально-технічне
оснащення медичних
підприємств у відповідності до
сучасних вимог

2020

Відділ охорони
здоров'я

5 000,000

5 000,000

кільксть
підприємств, які
планується
оснастити

4

12

Розробка проєктно-кошторисної
документації на капітальний
ремонт будівлі амбулаторії №1
КНП СМР "Центр первинної
медико-санітарної допомоги
міста Слов'янськ" за адресою:
вул. Банківська, 85.

2020

Відділ охорони
здоров'я,
управління
житловокомунального
господарства

1 500,000

1 500,000

кількість ПКД з
позитивним
експертним
звітом, од.

1

13

Запобігання поширенню,
діагностики та лікування
гострої респіраторної хвороби,
спричиненої COVID19(закупівля медичного
обладнання, забезпечення
засобами індивідуального
захисту, дезінфікуючими
засобами захисними виробами

2020

Відділ охорони
здоров'я

9 234,500

9 234,500

кількість
лікарень, од.

4

9

10

внесено зміни
рішення СМР від
04.03.2020 №33LXXX-7

внесенння змін
рішення від
24.06.2020 №32LXXXIV-7

14

Розробка ПКД за об’єктом:
«Капітальний ремонт
приміщення амбулаторії №1
КНП СМР «ЦПМСД
м.Слов’янська» за адресою:
вул.Банківська ,85
м.Слов’янськ Донецької області
(система блискавка захисту)

2020

Відділ охорони
здоров'я

15,000

15,000

кількість ПКД,
од.

1

внесенння змін
рішення від
24.06.2020 №32LXXXIV-7

15

Розробка ПКД за об’єктом:
«Капітальний ремонт будівлі
амбулаторії №4 КНП СМР
«ЦПМСД м.Слов’янська»за
адресою : вул.Я.Мудрого ,14
м.Слов’янськ Донецької області
(система блискавказахисту)

2020

Відділ охорони
здоров'я

15,000

15,000

кількість ПКД,
од.

1

внесенння змін
рішення від
24.06.2020 №32LXXXIV-7

16

Розробка ПКД за об’єктом:
«Капітальний ремонт будівлі
КНП СМР «Міська клінічна
лікарня м.Слов’янська» за
адресою :вул.Шевченка,40
м.Слов’янськ Донецької області
(система пожежної сигналізації,
система оповіщення про
пожежу управління евакуації
Розробка ПКД за об’єктом:
«Капітальний ремонт будівлі
КНП СМР «Міська клінічна
лікарня м.Слов’янська» за
адресою :вул.Шевченка,31
м.Слов’янськ Донецької області
(система пожежної сигналізації,
система оповіщення про
пожежу управління евакуації
Розробка ПКД за об’єктом:
«Капітальний ремонт будівлі
КНП СМР «Міська клінічна
лікарня м.Слов’янська» за
адресою :вул.Я.Мудрого,24
м.Слов’янськ Донецької області
(система пожежної сигналізації,
система оповіщення про
пожежу управління евакуації

2020

Відділ охорони
здоров'я

24,000

24,000

кількість ПКД,
од.

1

внесенння змін
рішення від
24.06.2020 №32LXXXIV-7

2020

Відділ охорони
здоров'я

24,000

24,000

кількість ПКД,
од.

1

внесенння змін
рішення від
24.06.2020 №32LXXXIV-7

2020

Відділ охорони
здоров'я

10,050

10,050

кількість ПКД,
од.

1

внесенння змін
рішення від
24.06.2020 №32LXXXIV-7

17

18

Розробка ПКД за об’єктом:
«Капітальний ремонт будівлі
КНП СМР «Міська клінічна
лікарня м.Слов’янська» за
адресою :вул.Шевченка,40а
м.Слов’янськ Донецької області
(система пожежної сигналізації,
система оповіщення про
пожежу управління евакуації
Розробка ПКД за об’єктом:
«Капітальний ремонт будівлі
КНП СМР «Міська клінічна
лікарня м.Слов’янська» за
адресою :вул.Шевченка,40
м.Слов’янськ Донецької області
(система захисту від блискавки)

2020

Відділ охорони
здоров'я

24,000

24,000

кількість ПКД,
од.

1

внесенння змін
рішення від
24.06.2020 №32LXXXIV-7

2020

Відділ охорони
здоров'я

12,000

12,000

кількість ПКД,
од.

1

внесенння змін
рішення від
24.06.2020 №32LXXXIV-7

21

Розробка ПКД за об’єктом:
«Капітальний ремонт будівлі
КНП СМР «Міська клінічна
лікарня м.Слов’янська» за
адресою :вул.Шевченка,31
м.Слов’янськ Донецької області
(система захисту від блискавки)

2020

Відділ охорони
здоров'я

12,000

12,000

кількість ПКД,
од.

1

внесенння змін
рішення від
24.06.2020 №32LXXXIV-7

22

Розробка ПКД за об’єктом:
«Капітальний ремонт будівлі
КНП СМР «Міська клінічна
лікарня м.Слов’янська» за
адресою :вул.Я.Мудрого,24
м.Слов’янськ Донецької області
(система захисту від блискавки)

2020

Відділ охорони
здоров'я

12,000

12,000

кількість ПКД,
од.

1

внесенння змін
рішення від
24.06.2020 №32LXXXIV-7

23

Розробка ПКД за об’єктом:
«Капітальний ремонт будівлі
КНП СМР «Міська клінічна
лікарня м.Слов’янська» за
адресою :вул.Шевченка,40а
м.Слов’янськ Донецької області
(система захисту від блискавки)

2020

Відділ охорони
здоров'я

12,000

12,000

кількість ПКД,
од.

1

внесенння змін
рішення від
24.06.2020 №32LXXXIV-7

19

20

24

25

26

Розробка ПКД за об’єктом:
«Капітальний ремонт будівлі
КНП СМР «Міська лікарня №1
м.Слов’янська» за адресою
:пров.Медичний,2 м.Слов’янськ
Донецької області (система
пожежної сигналізації, система
керування евакуюванням,
система передавання
Розробка ПКД за об’єктом:
«Капітальний ремонт будівлі
КНП СМР «Міська лікарня №1
м.Слов’янська» за адресою :
вул.Маломіська, 142
м.Слов’янськ Донецької області
(система захисту від блискавки)

2020

Відділ охорони
здоров'я

49,900

49,900

кількість ПКД,
од.

1

внесенння змін
рішення від
24.06.2020 №32LXXXIV-7

2020

Відділ охорони
здоров'я

10,000

10,000

кількість ПКД,
од.

1

внесенння змін
рішення від
24.06.2020 №32LXXXIV-7

Розробка ПКД за об’єктом:
«Капітальний ремонт будівлі
КНП СМР «Міська лікарня №1
м.Слов’янська» за адресою
:вул.Івана Мазепи, 21а
м.Святогірськ Донецької
області (система захисту від
блискавки)

2020

Відділ охорони
здоров'я

10,000

10,000

кількість ПКД,
од.

1

внесенння змін
рішення від
24.06.2020 №32LXXXIV-7

Усього по Розділу 17

73 375,350

0,000

3 363,300

69 737,050

17,400

внесенння змін
рішення від
24.06.2020 №32LXXXIV-7

257,600

18. Фізичне виховання та спорт
3.5.4 Забезпечити
розвиток фізичної
культури і спорту,
популяризацію
здорового способу
життя та підтримку
провідних спортсменів
області, створити
доступну спортивну
інфраструктуру,
розвинути мережу
спортивних шкіл та
організацій, зокрема
шляхом підтримки
центрів фізичного
здоров'я «Спорт для
всіх»

Залучення різних груп
населення до занять фізичною
культурою та спортом
1

Проведення навчальнотренувальних зборів, змагань,
турнірів, спортивно-масових,
урочистих заходів тощо;
забезпечення участі
спортсменів, команд та
організацій у міських,
регіональних, обласних,
Всеукраїнських та міжнародних
змаганнях з олімпійських,
неолімпійських та
національних видів спорту;
проведення фізкультурномасових заходів серед
населення

2020

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

700,000

700,000

кількість
учасників
спортивних
заходів, змагань

23000

2

Проведення навчальнотренувальних зборів, змагань,
турнірів, спортивно-масових,
урочистих заходів тощо;
забезпечення участі
спортсменів, команд та
організацій у міських,
регіональних, обласних,
Всеукраїнських та міжнародних
змаганнях з видів спорту серед
людей з інвалідністю

2020

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

100,000

3

Оздоровлення дітейспортсменів (учнів КПНЗ
"Міська КДЮСШ", КЗ "ДЮСШ
м. Слов'янська")

2020

300,000

4

Обслуговування міських
(регіональних, обласних,
Всеукраїнських, міжнародних)
спортивних та спортивномасових заходів

2020

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

50,000

5

Надання фінансової допомоги
провідним спортсменам
(стипендія Слов'янської міської
ради провідним та
перспективним спортсменам
міста)

2020

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

6

Виплата одноразових
винагород, премій спортсменам
та їх тренерам за досягнення
високих спортивних результатів

2020

7

Здійснення адресних виплат
спортсменам та тренерам для
придбання житла на умовах
співфінансування з місцевих
бюджетів
Висвітлення діяльності щодо
розвитку сфери фізичної
культури та спорту, результатів
спортивних досягнень, інших
заходів пов'язаних з фізичною
культурою та спортом у ЗМІ;
виготовлення і розміщення
інформації на рекламних щитах
(білборди, сітілайти)

2020

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

8

КПНЗ "Міська КДЮСШ"

2020

кількість
учасників
спортивних
заходів, змагань

750

кількість учнів

100

50,000

кількість заходів

85

400,000

400,000

кількість
спортсменів

31

300,000

300,000

кількість
отримувачів
винагород,
премій

30

500,000

500,000

кількість
отримувачів
адресних виплат

2

35,000

35,000

кількість
інформаційних
заходів

5

100,000

300,000

1

Навчально-спортивна робота
КПНЗ "Міська КДЮСШ"
(навчально-тренувальні збори,
проведення спортивних заходів,
участь у змаганнях)

2020

КПНЗ "Міська
КДЮСШ"

100,000

100,000

кількість
проведених
зборів, змагань

40

2

Придбання комплекту
звукопосилюючої апаратури
(для озвучення стадіону під час
проведення спортивних та
масових заходів)
Придбання машини для догляду
за футбольним полем зі
штучним покриттям
Придбання резинової крихти
(для підсипки футбольного
поля зі штучним покриттям)

2020

КПНЗ "Міська
КДЮСШ"

50,000

50,000

кількість
комплектів

1

2020

КПНЗ "Міська
КДЮСШ"

150,000

150,000

кількість машин,
од.

1

2020

КПНЗ "Міська
КДЮСШ"

25,000

25,000

кількість
резинової крихти,
т

1

Придбання спортивного
інвентарю, обладнання;
спортивної форми

2020

КПНЗ "Міська
КДЮСШ"

300,000

300,000

кількість
спортінвентарю,
спортивної форми,
од.

200

2020

КЗ "ДЮСШ
м.Слов'янська"

75,000

75,000

кількість зборів,
змагань

25

кількість
спортінвентарю,
спортивної форми,
од.

150

3

4

5

1

КЗ "ДЮСШ м.Слов'янська"
Навчально-спортивна робота
КЗ "ДЮСШ м. Слов'янська"
(навчально-тренувальні збори,
проведення спортивних заходів,
участь у змаганнях)

2

Придбання спортивного
інвентарю, обладнання;
спортивної форми

2020

КЗ "ДЮСШ
м.Слов'янська"

200,000

200,000

3

Оренда нерухомого майна (у
нежитловій будівлі "Будинок
зв'язку", вул. Свободи для
організації навчальнотренувального процесу

2020

КЗ "ДЮСШ
м.Слов'янська"

250,000

250,000

КЗ "Слов'янський міський
центр фізичного здоров'я
населення "Спорт для всіх"

площа
орендованого
приміщення, м2

260

1

Проведення фізкультурномасових заходів серед широких
верств населення: змагань,
турнірів, масових та урочистих
заходів тощо; участь
спортсменів, команд та
організацій у регіональних,
обласних, Всеукраїнських
фізкультурно-масових заходах;
виконання заходів щодо
розвитку та підтримки
комунального закладу
«Слов'янський міський центр
фізичного здоров'я населення
«Спорт для всіх» на 2019-2020
роки

2020

КЗ "Слов'янський
міський центр
фізичного
здоров'я
населення
«Спорт для всіх",
відділ у справах
сім'ї, молоді,
фізичної
культури та
спорту

100,000

100,000

кількість змагань,
заходів

75

2

Підтримка та розвиток зимових
видів спорту (Організація
проїзду дітей, які займаються у
відділеннях ДЮСШ ХК
"Донбас" на тренування в м.
Дружківка на льодову арену
"Альтаїр")
Придбання спортивного
інвентарю, обладнання;
спортивної форми

2020

КЗ "Слов'янський
міський центр
фізичного здоров'я
населення «Спорт
для всіх", відділ у
справах сім'ї, молоді,
фізичної культури та
спорту

150,000

150,000

кількість поїздок,
од.

40

2020

КЗ "Слов'янський
міський центр
фізичного здоров'я
населення "Спорт
для всіх", відділ у
справах сім'ї, молоді,
фізичної культури та
спорту

120,000

120,000

кількість
спортивного
інвентарю,
спортивної
форми, од.

200

2020

КЗ
"Фізкультурнооздоровчий
комплекс
м.Слов'янська"

300,000

300,000

кількість
матеріалів,
витратних
засобів, од.

20

2020

КЗ "Фізкультурнооздоровчий
комплекс
м.Слов'янська"

25,000

25,000

кількість ліфтів

1

2020

КЗ "Фізкультурнооздоровчий
комплекс
м.Слов'янська"

250,000

250,000

кількість тренажерів,
спортивного
інвентарю та
обладнання, од.

15

3

1

2

3

КЗ "Фізкультурно-оздоровчий
комплекс м.Слов'янська"
Обслуговування системи з
дизенфекції води (придбання
фільтрів, реагентів; колб для
системи дезинфекції Aquatrons
systems і8000 тощо)
Обслуговування ліфта для
маломобільних груп населення
Придбання тренажерів та
спортивного інвентарю та
обладнання

КЗ "Спортивний клуб за місцем
проживання "Культурноспортивний центр"
1

Заходи щодо сприяння розвитку
футболу в Слов'янську:
підтримка ФК "Слов'янськ";
інших аматорських футбольних
команд (які виступають у
офіційних заходах згідно
календаря Федерації футболу
Донецької області); придбання
спортивного інвентарю,
обладнання; спортивної форми

2020

КЗ "Спортивний
клуб за місцем
проживання
школа
«Культурноспортивний
центр", відділ у
справах сім'ї,
молоді, фізичної
культури та
спорту

350,000

350,000

кількість зборів,
змагань

75

2

Придбання обладнання,
інвентарю інших засобів для
обслуговування стадіону
(господарський інвентар,
газонокасарка, добрива, насіння
трави тощо)

2020

КЗ "Спортивний
клуб за місцем
проживання школа
«Культурноспортивний центр",
відділ у справах
сім'ї, молоді,
фізичної культури та
спорту

100,000

100,000

кількість
господарського
інвентарю,
обладнання, од.

75

Спортивна інфраструктура
1

Коригування проєктнокошторисної документації по
об'єкту "Капітальний ремонт
спортивної зали КПНЗ «Міська
КДЮСШ», розташованої по
вул.Вокзальна (вул.Свердлова),
59 в м.Слов'янськ (заміна
підлоги у спортивному залі)"

2020

Відділ у справах
сім'ї, молоді,
фізичної культури та
спорту, КПНЗ
"Міська КДЮСШ",
управління житловокомунального
господарства

100,000

100,000

кількість
комплектів ПКД
кількість
експертних звітів,
од.

1
1

2

Коригування проєктнокошторисної документації по
об'єкту «Реконструкція стадіону
КПНЗ «Міська КДЮСШ " за
адресою: м.Слов'янськ,
вул.Григорія Данилевського,
114б" (реконструкція
адміністративної будівлі)"

2020

Відділ у справах
сім'ї, молоді,
фізичної культури та
спорту, КПНЗ
"Міська КДЮСШ",
управління житловокомунального
господарства

100,000

100,000

кількість
комплектів ПКД
кількість
експертних звітів,
од.

1
1

3

Будівництво спортивного
майданчика зі штучним
покриттям на території
загальноосвітньої школи №9 за
адресою: м.Слов'янськ,
вул.Кутузова, 5

2020

Відділ у справах
сім'ї, молоді,
фізичної культури та
спорту, управління
житловокомунального
господарства

2 315,893

2 315,893

кількість
спортивних
майданчиків, од.

1

4

Реконструкція нежитлової
будівлі та споруд під будівлі
"КЗ ДЮСШ м.Слов'янськ" за
адресою: м. Слов'янськ,
вул.Шнурківська, 2"

2020

Відділ у справах
сім'ї, молоді,
фізичної культури та
спорту, управління
житловокомунального
господарства

80 000,000

80 000,000

кількість об'єктів

1

5

Придбання системи фільтрації
води для плавального басейну
КЗ "Фізкультурно-оздоровчий
комплекс м.Слов'янська"

2020

1 700,000

1 700,000

кількість систем
фільтрації води,
од.

1

6

Коригування проєктнокошторисної документації по
об'єкту "Реконструкція
нежитлової будівлі та споруд
під будівлі "КЗ ДЮСШ
м.Слов'янськ, вул.Шнурківська,
2" (в тому числі проходження
експертизи)

2020

Відділ у справах
сім'ї, молоді,
фізичної культури та
спорту, КЗ
"Фізкультурнооздоровчий
комплекс
м.Слов'янська"
КЗ "ДЮСШ
м.Слов'янська",
відділ у справах
сім'ї, молоді,
фізичної культури та
спорту; управління
житловокомунального
господарства

121,000

121,000

кількість
комплектів ПКД,
кількість
експерних звітів,
од.

1
1

7

Реконструкція стадіону імені
Ю.П.Скиданова комунального
закладу "Спортивний клуб за
місцем проживання "Культурноспортивний центр",
розташованого по
вул.Світлодарська,45,
м.Слов'янськ, Донецької області
(у тому числі коригування
проєктно-кошторисної
документації)

2020

Відділ у справах
сім'ї, молоді,
фізичної культури та
спорту, управління
житловокомунального
господарства, КЗ
"Спортивний клуб за
місцем проживання
"Культурноспортивний центр"

467,000

467,000

площа ділянки, га

3,6

Усього по Розділу 18

3.5.5 Сприяти
збереженню та
розвивати історико-

1

Проведення інвентаризації
пам'яток археологічної
спадщини

89 733,893

2020

Відділ культури

19. Культура
200,000

0,000

0,000

7 118,000

0,000

внесенння змін
рішення від
04.03.2020 №33LXXX-7

82 615,893

200,000

внесено зміни
рішення СМР від
04.03.2020 №33LXXX-7

кількість
інвентаризацій,
од

67

культурну та духовну
спадщину, створювати
умови для
патріотичного

2

Проведення паспортизації
пам'яток архітектури та
містобудування, історії
місцевого значення

2020

Відділ культури

300,000

300,000

кількість об'єктів

4

Інші завдання:
Створювати
позитивну репутацію
активно-патріотичного
громадянина через
проведення
культурних заходів,
орієнтованих на
патріотичне виховання

1

Реалізація пошукововидавничого проєкту "Книга
Пам'яті України"

2020

Відділ культури

100,000

100,000

кількість актів

12

2

Організація та проведення
культурно-мистецьких заходів,
державних та професійних свят,
ювілейних дат, фестивалів,
конкурсів та інших культурномасових заходів

2020

Відділ культури

920,000

920,000

кількість заходів

2030

2020

Відділ культури,
управління
житловокомунального
господарства

500,000

500,000

кількість ПКД

1

2020

Відділ культури,
управління
житловокомунального
господарства

25,000

25,000

кількість ПКД

1

2020

Відділ культури

50,000

50,000

кількість
періодичних
видань, од.

100

2020

Відділ культури,
управління
житловокомунального
господарства

50,000

50,000

кількість ПКД

1

Інші завдання:
Забезпечення
належного утримання
об’єктів культури,
повноцінного
функціонування
підпорядкованих
закладів культури
міста, підтримання
належного технічного
стану будівель та
приміщень

1

2

1

2

КЗ "Слов'янський краєзнавчий
музей"
Розробка проєктно-кошторисної
документації на реставрацію
нежитлової будівлі пам'ятки
архітектури та містобудування
місцевого значення
"Дзевульський і Лянге" за
адресою: вул.Вокзальна, 2Е
Розробка проєктно-кошторисної
документації на капітальний
ремонт даху та фасаду КЗ
"Слов'янський краєзнавчий
музей"
КЗ "Централізована система
публічних бібліотек
м.Слов'янська"
Здійснення передплати
періодичних видань для
бібліотек КЗ «ЦСПБ
м.Слов'янська»
Коригування проєктнокошторисної документації по
об'єкту: "Капітальний ремонт
будівлі Центральної бібліотеки
КЗ "ЦСПБ м.Слов'янська" за
адресою: м.Слов'янськ,
пл.Соборна,2А"

внесенння змін
рішення від
04.03.2020 №33LXXX-7
внесенння змін
рішення від
04.03.2020 №33LXXX-7

3

1

2
3

Розробка проєктно-кошторисної
документації на капітальний
ремонт будівлі бібліотеки-філії
№5 КЗ «ЦСПБ м.Слов'янська»
КЗ "Центр культури і довкілля
м.Слов'янська"
Придбання обладнання для
технічного забезпечення
сценічних заходів
Модернізація сценічного
обладнання
Коригування проєктнокошторисної документації по
об'єкту "Капітальний ремонт КЗ
"Центр культури і довкілля м.
Слов'янська" за адресою:
вул.Вокзальна (Свердлова),77
м.Слов'янськ, Донецької
області"

2020

Відділ культури,
управління
житловокомунального
господарства

200,000

200,000

кількість ПКД

1

2020

Відділ культури

400,000

400,000

кількість
обладнання, од.

5

2020

Відділ культури

400,000

400,000

2

2020

Відділ культури,
управління
житловокомунального
господарства

250,000

250,000

кількість
обладнання, од.
експертний звіт

1

внесенння змін
рішення від
04.03.2020 №33LXXX-7

внесенння змін
рішення від
04.03.2020 №33LXXX-7
внесенння змін
рішення від
04.03.2020 №33LXXX-7

4

Придбання
звукопідсилювальної та
освітлювальної апаратури

2020

Відділ культури

1000,000

1 000,000

кількість
апаратури, од.

2

5

Коригування проєктнокошторисної документації по
об'єкту "Капітальний ремонт
будівлі будинку культури
сел.Семенівка за адресою:
м.Слов'янськ, вул.Весняна,23 "

2020

Відділ культури,
управління
житловокомунального
господарства

100,000

100,000

кількість ПКД

1

6

Капітальний ремонт будівлі
будинку культури
сел.Семенівка за адресою:
м.Слов'янськ, вул.Весняна,23

2020

2600,000

2 600,000

кількість об'єктів

1

внесенння змін
рішення від
04.03.2020 №33LXXX-7

7

Будівництво спортивних
майданчиків за адресою:
м.Слов'янськ, вул.Весняна,23
(поряд з будинком культури
сел.Семенівка)(у т.ч.
виготовлення проєктнокошторисної документації)

2020

Відділ культури,
управління
житловокомунального
господарства
Відділ культури,
управління
житловокомунального
господарства

300,000

300,000

кількість об'єктів

2

внесенння змін
рішення від
04.03.2020 №33LXXX-7

8

1

Будівництво твердопаливної
блочно-модульної котельні
будівлі будинку культури
сел.Семенівка за адресою:
м.Слов'янськ, вул.Весняна,23
КПСМНЗ "Школа мистецтв
м.Слов'янська"
Розробка проєктно-кошторисної
документації на капітальний
ремонт покрівлі будівлі
КПСМНЗ (школа естетичного
виховання) "Школа мистецтв
м.Слов'янська" за адресою:
вул.Поштова,13

2020

Відділ культури,
управління
житловокомунального
господарства

2770,000

2 770,000

кількість об'єктів

1

2020

Відділ культури,
управління
житловокомунального
господарства

150,000

150,000

кількість ПКД

1

внесенння змін
рішення від
04.03.2020 №33LXXX-7

КП "Парк культури і
відпочинку" міста Слов'янська
1

Забезпечення діяльності та
розвиток КП "Парк культури і
відпочинку" м.Слов'янська

2020

Відділ культури

2276,800

2 276,800

2

Обстеження фундаменту
атракціону "Колесо огляду"
Розробка проєктно-кошторисної
документації на капітальний
ремонт покрівлі та фасаду
будівлі контори КП "Парк
культури і відпочинку"

2020

Відділ культури

70,000

70,000

кількість об'єктів

1

2020

Відділ культури,
управління
житловокомунального
господарства

80,000

80,000

кількість ПКД

1

4

Розробка проєктно-кошторисної
документації на капітальний
ремонт цегляної споруди під
улаштування роздягалень КП
"Парк культури і відпочинку"

2020

Відділ культури,
управління
житловокомунального
господарства

300,000

300,000

кількість ПКД

1

5

Розробка проєктно-кошторисної
документації на капітальний
ремонт літнього кінотеатру
"ХХХріччя Перемоги"

2020

Відділ культури,
управління
житловокомунального
господарства

200,000

200,000

кількість ПКД

1

6

Придбання та монтаж
спортивного секційного
огородження на спортивному
майданчику
Придбання та монтаж модулів
для майданчика скейтборду

2020

Відділ культури

300,000

300,000

кількість об'єктів

1

2020

Відділ культури

550,000

550,000

кількість об'єктів

6

Благоустрій території парку та
зон відпочинку
Капітальний ремонт
«Читального павільону» під
розміщення атракціону
«Автотрек» КП "Парк культури
і відпочинку" м.Слов'янська (у
т.ч.виготовлення проектнокошторисної документації)

2020

Відділ культури

600,000

600,000

площа, га

15,8

2020

Відділ культури,
управління
житловокомунального
господарства

650,000

650,000

кількість об'єктів

1

2020

Відділ культури,
підпорядковані
заклади

400,000

200,000

кількість заходів

15

3

7

8
9

1

Інше
Здійснення заходів по
дотриманню вимог пожежної
безпеки – придбання засобів
пожежогасіння

створені належні умови для
відпочинку та культурних
потреб мешканцям міста

200,000

Інші завдання:
Створювати
позитивну репутацію
активно-патріотичного
громадянина через
проведення
культурних заходів,
орієнтованих на
патріотичне виховання

2

Інші заходи в сфері культури

2020

Відділ культури

Усього по Розділу 19

3.4.3 Створити
систему
психологічної,
соціальної та фізичної
реабілітації для
населення, яке
постраждало
внаслідок проведення
конфлікту.
Підтримувати воїнів
АТО та їх сім'ї

1

150,000

15 891,800

кількість заходів

150,000

0,000

0,000

15 491,800

0,000

20. Заходи, пов'язані з наслідками проведення ООС, АТО на території міста. Підтримка внутрішньо переміщених осіб
Надання одноразової
2020
Управління
25,000
25,000
матеріальної допомоги
соціального
демобілізованим учасникам
захисту
бойових дій в період
населення
проведення АТО у розмірі 5000
грн (за зверненням)

10

внесенння змін
рішення від
04.03.2020 №33LXXX-7

400,000

кількість осіб

5

2

Надання одноразової
матеріальної допомоги одному з
батьків, опікуну або законному
представнику неповнолітньої
дитини загиблого учасника
антитерористичної операції у
розмірі 10000 грн

2020

Управління
соціального
захисту
населення

50,000

50,000

кільксть осіб

5

3

Надання пільг на оплату
житлово-комунальних послуг
батькам загиблих учасників
АТО у розмірі 50% у межах
соціальних норм згідно чинного
законодавства

2020

Управління
соціального
захисту
населення

17,000

17,000

кількість сімей

5

4

Сприяння підтримки
недержавним громадським
організаціям ветеранів та осіб з
інвалідністю АТО
Забезпечити санаторнокурортним лікуванням
постраждалих учасників
Революції Гідності та учасників
антитерористичної операції

2020

Управління
соціального
захисту
населення
Управління
соціального
захисту
населення

10,000

10,000

кількість
організацій

1

кількість осіб

6

5

2020

83,920

83,920

внесенння змін
рішення від
04.03.2020 №33LXXX-7

внесено зміни
рішення СМР від
22.04.2020 №6LXXXII-7

внесенння змін
рішення від
24.06.2020 №32LXXXIV-7

6

7

8

9

10

Надання пільг на оплату
житлово-комунальних послуг
учасникам АТО та членам
сімей загиблих учасників
бойових дій в період
проведення АТО
Надання грошової компенсації
за належні для отримання жилі
приміщення для деяких
категорій осіб, які захищали
незалежність, суверенітет та
територіальну цілісність
України, а також членів їх
сімей (ПКМУ від 19.10.2016
№719)
Надання грошової компенсації
за належні для отримання жилі
приміщення для внутрішньо
переміщених осіб, які захищали
незалежність, суверенітет та
територіальну цілісність
України (ПКМУ від 18.04.2018
№ 280)

2020

Управління
соціального
захисту
населення

1 700,000

1 700,000

кількість осіб

884

2020

Управління
соціального
захисту
населення

3 816,410

3 816,410

кількість осіб

3

внесенння змін
рішення від
24.06.2020 №32LXXXIV-7

2020

Управління
соціального
захисту
населення

67 132,900

67 132,900

кількість осіб

56

внесенння змін
рішення від
24.06.2020 №32LXXXIV-7

Забезпечити психологічну
реабілітацію та соціальнопрофесійну адаптацію
учасників антитерористичної
операції
Надання щорічної одноразової
грошової допомоги членам
сімей загиблих (померлих)
учасників АТО (ООС) для
відвідування урочистих заходів
з приводу відзначення
пам’ятних дат та вшанування
пам’яті загиблих осіб, які брали
безпосередню участь в
антитерористичній операції
(ООС) в розмірі 1500 грн. (за
зверненням) за рахунок коштів
місцевого бюджету

2020

Управління
соціального
захисту
населення

333,970

333,970

кількість
учасників АТО

33

внесенння змін
рішення від
24.06.2020 №32LXXXIV-7

2020

Управління
соціального
захисту
населення

22,500

кількість осіб

15

22,500

11

Надання одноразової
матеріальної допомоги при
звільненні у 2019-2020 рр. з
військової служби за
контрактом учасникам бойових
дій в період проведення
антитерористичної операції у
розмірі 2000 грн (за
зверненням) за рахунок коштів
місцевого бюджету

2020

Управління
соціального
захисту
населення

300,000

300,000

кількість осіб

150

12

Надання одноразової
матеріальної допомоги при
встановленні групи інвалідності
внаслідок війни учасникам
бойових дій в період
проведення антитерористичної
операції
Забезпечити надання
матеріальної допомоги особам з
інвалідністю внаслідок війни з
числа учасників
антитерористичної операції та
членам сімей загиблих
учасників антитерористичної
операції
Забезпечити надання
щомісячної адресної допомоги
внутрішньо переміщеним
особам для покриття витрат на
проживання, в т.ч. на оплату
житлово-комунальних послуг
(ПКМУ від 01.10.2014 №505) за
рахунок резервного фонду
Надати одноразову грошову
допомогу постраждалим особам
та внутрішньо переміщеним
особам (ПКМУ від 01.10.2014
№ 535)

2020

Управління
соціального
захисту
населення

15,000

15,000

кількість осіб

5

2020

Управління
соціального
захисту
населення

147,000

кількість осіб

24

2020

Управління
соціального
захисту
населення

70 500,000

70 500,000

кількість ВПО,
тис. осіб

3,8

2020

Управління
соціального
захисту
населення

35,300

35,300

кількість осіб

20

13

Інші завдання:
Створювати зручні
умови прийому та
забезпечувати
своєчасний розгляд
звернень внутрішньо
переміщених осіб

1

2

147,000

3

Надання одноразової
матеріальної допомоги
малозабезпеченим внутрішньо
переміщеним особам, які
фактично проживають в
м.Слов'янську, внесені до
сегменту обліку ВПО, у разі
хірургічного втручання,
довгострокового лікування,
тривалої хвороби

2020

Управління
соціального
захисту
населення

Усього по Розділу 20

20,000

144 209,000

кількість осіб

20,000

143 602,500

147,000

459,500

0,000

20

внесенння змін
рішення від
24.06.2020 №32LXXXIV-7

0,000

Пріоритет 4. Розбудова безпечного суспільства
21. Охорона навколишнього природного середовища
Примітка у розділі:
стовпець 7 - державний фонд ОНПС;
стовпець 8 - обласний фонд ОНПС;
стовпець 9 - міський бюджет, у тому числі фонд ОНПС міста.
4.2.5 Усувати
Охорона атмосферного
екологічні загрози, в
повітря
тому числі які
1
виникли в наслідок
Встановлення циклону для
проведення АТО
очищення відхідних газів від

2020

ПрАТ
"Бетонмаш"

50,000

50,000

зниження
викидів пилу

0,09т/р

Встановлення
пилогазоочисного обладнання
за сталеплавильніми печами (2
черга)
Встановлення електричної печі
відпалу замість газової

2020

ПрАТ
"Бетонмаш"

300,000

300,000

зниження
викидів пилу

0,474т/р

2020

ПрАТ
"Бетонмаш"

400,000

400,000

0,11т/р

Заміна фільтрувальних рукавів
рукавного фільтра

2020

ПрАТ
"Бетонмаш"

40,000

40,000

зниження
викидів
газоподібних
речовин
підвищення рівня
ефективності
пилогазоочищенн

2020

Слов'янська міська
рада, управління
житловокомунального
господарства, відділ
екології та
природних ресурсів

40,000

пелетного котла

2

3

4

99,60%

Охорона і раціональне
використання водних ресурсів
1

Встановлення прибрежнозахисних смуг в водоохоронних
зонах с паспортизацією водойм,
в т.ч. проєктні роботи

40,000

охорона
1 озеро
поверхневих
площею 13,6
га
водних об'єктів
від забруднення,
збереження їх
водності

Охорона і раціональне
використання природних
рослинних ресурсів, ресурсів
тваринного світу та
збереження природнозаповідного фонду
1

Утримання регіонального
ландшафтного парку
"Слов'янський курорт"

2020

2

Заходи з озеленення міста

2020

3

Заходи з проведення
акарицидної обробки зелених
зон міста

2020

4

Регулювання чисельності
безпритульних тварин
гуманними методами

2020

Слов'янська міська
рада, управління
житлово комунального
господарства
Слов'янська міська
рада, управління
житлово комунального
господарства
Слов'янська міська
рада, управління
житлово комунального
господарства
Слов'янська міська
рада, управління
житлово комунального
господарства

2 000,000

2 000,000

1 535,000

1 535,000

250,000

250,000

450,000

450,000

збереження
природнозаповідного
фонду, га

431,31

відновлення
5 нових зон, 6
існуючих і створення зелених зон
нових зелених зон
спеціального
міста
призначення

створення
безпечних умов
відвідування
зелених зон, га
облаштування
стерилізаційного
пункту,
стерилизація
тварин, од.

43

1
70

Раціональне використання і
зберегання відходів
виробництва і побутових
відходів
1

Забезпечення екологічно
безпечного збирання,
перевезення, зберігання,
оброблення, утилізації,
видалення, знешкодження і
захоронення відходів та
небезпечних хімічних речовин,
а саме: ліквідація
несанкціонованих звалищ

2020

Слов'янська міська
рада, управління
житлово комунального
господарства

300,000

300,000

2

Забезпечення екологічно
безпечного збирання,
перевезення, зберігання,
оброблення, утилізації,
видалення, знешкодження і
захоронення відходів та
небезпечних хімічних речовин,
а саме: облаштування
контейнерних майданчиків

2020

Слов'янська міська
рада, управління
житлово комунального
господарства

400,000

400,000

забезпечення
6
екологічної безпеки несанкціонован
их звалищ,
міста, поліпення
V=433 м3
екологічного стану

упорядкування
місць збору
побутових
відходів

80од., S=8
м²

3

1

Забезпечення екологічно
безпечного збирання,
перевезення, зберігання,
знешкодження небезпечних
відходів у складі побутових
Наука. Інформація. Освіта та
моніторинг охорони
навколишнього природного
середовища
Розробка проєктно-кошторисної
документації на будівництво
районного парку "Лісний"

2020

Слов'янська міська
рада, управління
житлово комунального
господарства

50,000

50,000

забезпечення
екологічної безпеки
міста, поліпення
екологічного стану

до 250 кг
небезпечних
відходів

2020

Слов'янська міська
рада, управління
житлово комунального
господарства

500,000

500,000

кількість ПКД щодо
будівництва об'єкту
зеленого
господарства
площею 13га, од.

1

2

Розробка проєктно-кошторисної
документації на створення
рекреаційної зони на озері
Лиман 1 (будівництво)

2020

Слов'янська міська
рада, управління
житлово комунального
господарства

580,000

580,000

кількість ПКД
щодо
благоустрою
водойми площею
14га, од.

1

3

Функціонування державної
системи моніторингу
навколишнього природного
середовища

2020

Слов'янська міська
рада, управління
житлово комунального
господарства

20,000

20,000

контроль за
забрудненням
атмосферного
повітря: кількість
досліджень, од.

3

Проведення науково-технічних
конференцій і семінарів,
організація виставок,
фестивалів та інших заходів
щодо пропаганди охорони
навколишнього природного
середовища, видання
поліграфічної продукції з
екологічної тематики,
створення бібліотек, відеотек,
фонотек тощо

2020

5

Розробка проєкту землеустрою
щодо відведення земельної
ділянки у постійне
користування КП "Благоустрій"
для будівництва "КомпостЦентру"

6

Розробка проєктно-кошторисної
документації на будівництво
"Компост-Центру" м.
Слов'янськ
Розробка проєктної
документації на реконструкцію
зеленої зони в межах вул.
Тараса Шевченка і вул.
Літературна, м.Слов'янськ

4

7

Слов'янська
міська рада,
управління
житлово комунального
господарства,
відділ екології та
природних
ресурсів

50,000

2020

Управління
житлово комунального
господарства

30,000

30,000

кількість
проєктів

1

2020

Управління
житлово комунального
господарства
Управління
житлово комунального
господарства

370,000

370,000

кількість ПКД

1

40,000

40,000

кількість ПД

1

забезпечення
гарантованого
рівня захисту
населення від
НС, що мешкає в
прогнозованій
зоні хімічного
зараження осіб
приведення
захисних споруд
у готовність до
прийому
мешканців міста
у тому числі осіб
з інвалідністю та
мало мобільних

3000

2020

Усього по Розділу 21
4.2.3 Підвищувати
рівень готовності
відділів обласних і
місцевих органів
влади у сфері
реагування на
надзвичайні ситуації
та розвивати їхню
4.2.4 Приводити
наявні захисні споруди
цивільного захисту у
готовність до
використання за
призначенням

1

Створення умов безпеки для
непрацюючого населення, яке
проживає у прогнозованих
зонах хімічного забруднення та
в зоні можливого хімічного
забруднення на території міста

2020

1

Приведення в готовність
захисних споруд цивільного
захисту, з метою укриття
населення міста у разі
виникнення надзвичайних
ситуацій техногенного і
соціального характеру

2020

7 405,000
0,000
0,000
22. Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій
Слов'янська
4 000,000
міська рада,
відділ з питань
цивільного
захисту,
мобілізаційної та
оборонної роботи
Слов'янська
міська рада,
управління
житловокомунального
господарства,
відділ з питань
цивільного

600,000

участь та
організація
науковопросвітницьких
заходів,
конкурсів,
виставок,
видання буклетів
на екологічну
тематику,од.

50,000

6 615,000
4 000,000

600,000

790,000

2
1
500

0,000

890

ц

2

Обладнання захисних споруд
для перебування в них осіб з
інвалідністю

2020

захисту,
мобілізаційної та
оборонної роботи

400,000

400,000

груп міста у разі
виникнення НС,
осіб

4.4.1 Забезпечувати
наявність
нормативної кількості
матеріального резерву
всіх рівнів (окрім
державного)

1

Створення місцевого
матеріального резерву: запасу
будівельних і пальномастильних матеріалів,
продовольства, технічних
засобів та інших матеріальних
цінностей, призначених для
запобігання і ліквідації
наслідків надзвичайних
ситуацій, надання допомоги
постраждалому населенню,
проведення невідкладних
відновлювальних робіт і заходів

2020

Слов'янська міська
рада, відділ з питань
цивільного захисту,
мобілізаційної та
оборонної роботи,
міські служби
цивільного захисту,
управління житловокомунального
господарства,
виконавчі органи
міської ради

3 900,000

3 900,000

заправка
автотранспорту,о
д. забезпечення
харчуванням
населення,
формувань ЦЗ,
осіб

46
5700
300

4.4.2 Удосконалювати
систему реагування на
надзвичайні ситуації
шляхом проведення
закладки матеріальнотехнічних засобів в
регіональний резерв для
попередження,
ліквідації надзвичайних
ситуацій та
життєзабезпечення
постраждалого
населення у
відповідності до
затвердженої
номенклатури

1

Забезпечення надійного та
своєчасного оповіщення
відповідних служб, посадових
осіб та населення міста про
загрозу виникнення або
виникнення надзвичайних
ситуацій

2020

Слов'янська
міська рада,
управління
житлово комунального
господарства,
відділ з питань
цивільного
захисту,
мобілізаційної та
оборонної роботи

1 000,000

1 000,000

встановлення
електросирен
централізованого
запуску, од.

12

4.4.3 Сприяти
забезпеченню пожежнота аварійно-рятувальних
підрозділів необхідною
спецтехнікою
та обладнанням,
своєчасному їх
переоснащенню,
забезпеченню нормативної
кількості пожежнорятувальних
підрозділів у населених
пунктах області

1

Створення місць для масового
відпочинку населення на
водних об'єктах; відновлення
функціонування рятувальної
станції; навчання населення
правилам безпечної поведінки
на воді

2020

Слов'янська
міська рада,
управління
житлово комунального
господарства

50,000

50,000

виготовлення
паспорту пляжу;
придбання
рятувальних
засобів;
зведення
рятувальної вежі,
од.

1
6
1

Інші завдання:
Матеріально-технічне
оснащення міського
запасного пункту
управління

1

Забезпечення умов нормальної
життєдіяльності на запасному
пункті управління. Підвищення
стійкості управління в
особливий період

2020

Слов'янська
міська рада,
відділ з питань
цивільного
захисту,
мобілізаційної та
оборонної роботи

120,000

120,000

Інші завдання:
Ліквідація та
подальше
недопущення
надзвичайних
ситуацій, пов’язаних із
захворюванням
сільськогосподарських
тварин та з ураженням
сільськогосподарських
рослин хворобами та
шкідниками

1

Забезпечення попередження та
оперативного реагування на НС
медико-біологічного характеру

2020

Слов'янська міська
рада, Слов'янська
районна державна
лікарня ветеринарної
медицини, 6 ДПРЗ
ГУ ДСНС України у
Донецькій області,
Слов'янський ВП
ГУНП України у
Донецькій області,
відділ з питань
цивільного захисту,
мобілізаційної та
оборонної роботи

300,000

300,000

Інші завдання :
Забезпечити санітарноепідеміологічне
благополуччя
населення
м.Слов’янська,
спрямованого на
запобігання
коронавірусу COVID19

1

Проведення першочергових
заходів, пов'язаних з
запобіганням, профілактикою
та ліквідацією коронавірусу
COVID-19, інших інфекційних
захворювань пов'язаних з ним, а
також дій при кризових
ситуаціях щодо запобігань
поширенню епідемії

2020

Слов'янська міська
рада, відділ охорони
здоров'я, 6 ДПРЗ ГУ
ДСНС України у
Донецькій області,
Слов'янський ВП
ГУНП України у
Донецькій області,
відділ з питань
цивільного захисту,
мобілізаційної та
оборонної роботи

2 000,000

2 000,000

Інші завдання:
Організація навчання
непрацюючого
населення через
консультаційні пункти з
питань цивільного
захисту, утворені при
житловоексплуатаційних
організаціях

1

Розробка, виготовлення та
розповсюдження пам'яток,
буклетів та інших наочних
матеріалів з питань цивільного
захисту, пожежної безпеки та
безпечної життєдіяльності

2020

Слов'янська міська
рада, відділ з питань
цивільного захисту,
мобілізаційної та
оборонної роботи,
управління житловокомунального
гоподарства

5,000

5,000

Усього по Розділу 22

12 375,000

0,000

0,000

12 375,000

укриття керівного
складу міста, осіб
придбання:
ноутбуків, од.
дизельгенератора, од.

30

ручних
радіостанцій, од.

4

укладення
договору, од.

1

2
1

придбання товарів, робіт та
послуг для запобігання та
боротьби з коронавірусом

кількість
пам'яток, од.

0,000

0,000

внесено зміни
рішення СМР від
20.03.2020 №8LXXXI-7

2000

внесено зміни
рішення СМР від

23. Розвиток інформаційного простору та громадянського суспільства
4.3.1 Розвивати
інформаційнокомунікаційну
інфраструктуру

1

Створення сучасного
вебпорталу міської ради з
мобільною версією, наповнення
відповідною інформацією,
підтримання в актуальному
стані

2020

Слов'янська
міська рада,
відділ
інформаційного
забезпечення,
виконавчі органи
Слов'янської
міської ради

200,000

4.3.5 Проводити
широкі PR компанії
заходів, пов’язаних з
вирішенням соціально
важливих питань

1

Висвітлення діяльності
Слов'янської міської ради, її
виконавчих органів на
офіційному вебсайті та в
засобах масової інформації
Проведення круглих столів,
прес-конференцій, брифингів

2020

Слов'янська
міська рада, пресслужба

2020

1

Сприяння діяльності
консультативно-дорадчих
органів при виконавчих органах
міської ради, зокрема
Громадської ради, Форуму
місцевого розвитку

Слов'янська
міська рада, пресслужба

2020

2

Проведення консультацій з
громадськістю з актуальних
питань життєдіяльності міста
Проведення моніторингу
громадської думки

2020

4

Інформаційна кампанія щодо
реалізації міської цільової
Програми «Бюджет участі міста
Слов'янська» на 2018-2022
роки»

5

2

2.1.1 Заохочувати і
підтримувати участь
громадян у прийнятті
рішень через
Громадські ради,
консультації з
громадськістю, а
також розширювати
можливості громадян,
особливо вразливих
верств населення,
приймати участь у
громадському житті

3

5.1

внесенння змін
рішення від
04.03.2020 №33LXXX-7

кількість
вебпорталів, од.

1

0,000

кількість статей,
ефірів

1000
15

0,000

кількість заходів

48

Виконавчі органи
Слов'янської
міської ради,
відділ з питань
внутрішньої
політики

0,000

кількість засідань

12

Відділ з питань
внутрішньої
політики
Відділ з питань
внутрішньої
політики

0,000

кількість
консультацій з
громадськістю
кількість
соцопитувань

10

2020

Слов'янська міська
рада, виконавчі
органи міської ради,
відділ з питань
внутрішньої
політики

10,000

10,000

кількість
інформаційних
заходів

3

Реалізація проєктів переможців
міської цільової Програми
"Бюджет участі міста
Слов'янська" на 2018-2022
роки"

2020

Головні
розпорядники
коштів

1 255,000

1 255,000

кількість
реалізованих
проєктів

5

внесенння змін
рішення від
24.06.2020 №32LXXXIV-7

"Місце сили на Вокзальній"

2020

Управління
житловокомунального
господарства

295,000

295,000

кількість
реалізованих
проєктів

1

внесенння змін
рішення від
24.06.2020 №32LXXXIV-7

2020

200,000

0,000

7

5.2

"Містечко Щастя"

2020

Управління
житловокомунального
господарства

330,000

330,000

кількість
реалізованих
проєктів

1

внесенння змін
рішення від
24.06.2020 №32LXXXIV-7

5.3

"Спортпростір "Ximikdr0m"

2020

Управління
житловокомунального
господарства

330,000

330,000

кількість
реалізованих
проєктів

1

внесенння змін
рішення від
24.06.2020 №32LXXXIV-7

5.4

"Естафета поколінь"

2020

Управління
житловокомунального
господарства

150,000

150,000

кількість
реалізованих
проєктів

1

внесенння змін
рішення від
24.06.2020 №32LXXXIV-7

5.5

"Спортивний майданчик
"SportsGround"

2020

Управління
житловокомунального
господарства

150,000

150,000

кількість
реалізованих
проєктів

1

внесенння змін
рішення від
24.06.2020 №32LXXXIV-7

Розробка Положення про
проведення конкурсу з
визначення програм (проєктів,
заходів), розроблених
інститутами громадянського
суспільства, для виконання
(реалізації) яких надається
фінансова підтримка

2020

Відділ з питань
внутрішньої
політики

0,000

розроблене
положення

1

6

Усього по Розділу 23
Всього

1 465,000

0,000

0,000

1 465,000

0,000

0,000

1 143 991,619

496 044,796

19 178,990

435 010,040

103 023,300

90 734,493

3. Перелік інвестиційних проєктів, які планується реалізувати у 2020 році
Потреба у фінансуванні на 2020 рік, тис.грн
у тому числі:
кошти державного бюджету
кошти місцевих бюджетів

Кошторисна
вартість проєкту,
тис.грн

Термін
реалізації
проекту

Виконавець

2
Дорожньо-транспортний комплекс

3

4

5
441 740,696

6
433 994,398

1

Удосконалення системи пасажироперевезень
електротранспортом в м.Слов'янськ Донецької
області, шляхом реконструкції (відновлення)
тролейбусного маршруту №5

2020

Слов'янська
міська рада,
управління
житлово комунального
господарства

72 747,013

72 747,013

1.1

Удосконалення системи
пасажироперевезень електротранспортом
в м. Слов'янськ Донецької області, шляхом
реконструкції (відновлення)
тролейбусного маршруту №5 (витрати, які
не покриваються субвенцією)

2020

Управління
житлово комунального
господарства

0,000

500,000

2

Оновлення (придбання) екологічно чистого
транспорту для міста-курорту Слов'янськ

2020

Управління
житлово комунального
господарства

16 191,000

16 191,000

3

Капітальний ремонт тротуару по
вул.Університетська м.Слов'янськ

2020

Управління
житлово комунального
господарства

3 803,509

2 233,154

4

Капітальний ремонт авто-залізничного
мосту через р.Казений Торець у
м.Слов'янськ (на об’єкті «Дорога
асфальтобетонна між заводами №1 і №2 1
черга з авто-залізничним мостом через р.
Казений Торець»)

2020

Управління
житлово комунального
господарства

29 802,832

29 752,762

№ з/п

1

1

Назва проекту

Всього

інші кошти
державного
Надзвичайна
бюджету,
державний
кредитна програма
включаючи
фонд
для відновлення
цільові субвенції
регіонального
України
з державного
розвитку
Європейського
бюджету на
інвестиційного банку
розвиток
територій*
7
11 333,700

8
0,000

9
72 747,013

обласний
бюджет

міський бюджет

Інші джерела
фінансування *

10
0,000

11
45 297,246

12
304 616,439

Результативність реалізації
проекту
(характеристика, потужність
відповідних об'єктів)

Відповідність Плану заходів з
реалізації у 20182020 роках Стратегії розвитку
Донецької області на період
до 2020 року ** (номер та
назва технічного завдання)

Дата та номер рішення

13

14

15

відновлено 17 км мереж,
1.1.3 Запровадити сучасні
тягова підстанція; встановлена системи міським і міжміським
41 залізобетонна опора, 528
транспортом для доступності
енергозберігаючих
та ефективності надання
світильників; влаштовано 22
транспортних послуг .
зупиночних пункта; придбано
Зберегти міський
5 одиниць тролейбусів (у тому електротранспорт та розвивати
електротранспорт
числі 3- з опцією автономного
ходу)

72 747,013

1.1.3 Запровадити сучасні системи
міським і міжміським транспортом
для доступності та ефективності
надання транспортних послуг.
Зберегти міський
електротранспорт та розвивати
електротранспорт

500,000

11 333,700

4 857,300

0,000

придбано 3 тролейбуси

1846,0 м²

2233,154

29752,762

отремонтовано 1 міст

1.1.2 Забезпечувати ефективне
функціонування житловокомунального господарства та
безперебійне енерго-, газо- та
водопостачання об’єктів
соціальної сфери, освіти,
охорони здоров’я

внесено зміни від
20.03.2020 №8-LXXXI-7

5

6

7

Капітальний ремонт залізобетонного
мосту через річку Колонтаївка по вулиці
Банківська в м.Слов'янськ, Донецька обл.

2020

Капітальний ремонт залізобетонного
мосту через річку К. Торець по вулиці
Свободи в м.Слов'янськ, Донецька обл.

2020

Капітальний ремонт доріг по
вул.Криворізька, вул. Олекси Тихого, вул.
Сучасна у м.Слов'янськ

2020

отремонтовано 1 міст

Управління
житлово комунального
господарства

10 114,762

Управління
житлово комунального
господарства

22 658,189

Управління
житлово комунального
господарства

232 133,151

Управління
житлово комунального
господарства
Управління
житлово комунального
господарства
Управління
житлово комунального
господарства
Управління
житлово комунального
господарства
Управління
житлово комунального
господарства
Управління
житлово комунального
господарства
Управління
житлово комунального
господарства
Управління
житлово комунального
господарства

3 508,666

2 009,072

2009,072

ремонт тротуарів-1588 м²

9 468,361

9 430,924

9430,924

ремонт дорожнього покриття
доріг - 7874 м²

10 834,094

9 964,164

9964,164

ремонт дорожнього покриття
доріг - 8000 м2

9 658,807

9 658,807

9658,807

ремонт дорожнього покриття
доріг - 520 м2, тротуарів-1750
м2

2 294,298

2 294,298

2294,298

ремонт дорожнього покриття
доріг - 1740 м², тротуарів-440
м²

2 454,375

2 404,975

2404,975

ремонт тротуарів - 2446,6 м²

7 073,409

7 038,409

7038,409

ремонт дорожнього покриття
доріг - 6150 м²

2 166,230

1 866,230

1866,230

улаштування водостоків 223,0 м.п

9 810,762

9810,762

22 154,189

22154,189

230 945,621

230945,621

отремонтовано 1 міст

ремонт дорожнього покриття
доріг - 90524 м², тротуарів24733,4 м²

8

Капітальний ремонт тротуарів по
вул.Банківська м.Слов'янськ

2020

9

Капітальний ремонт дорожнього покриття
по вул.Ком'яхова м.Слов'янськ

2020

10

Капітальний ремонт дорожнього покриття
по вул.Паркова м.Слов'янськ

2020

11

Капітальний ремонт дорожнього покриття
по вул.Вчительська (вул.Калініна)
м.Слов'янськ

2020

12

Капітальний ремонт дорожнього покриття
по пров. Вчительський (пров.Калініна)
м.Слов'янськ

2020

13

Капітальний ремонт тротуарів скверу в
районі житлового будинку по вул.
Свободи, 13 м.Слов'янськ

2020

14

Капітальний ремонт дорожнього покриття
пров.Я.Мудрого м.Слов'янськ

2020

15

Капітальний ремонт вулично-дорожньої
мережі м.Слов'янськ (улаштування
закритих водостоків по вул.Свободи)

2020

16

Капітальний ремонт тротуару по
вул.Свободи (від вул.Поштова до
вул.Торгова, права сторона) м.Слов'янськ
(коригування)

2020

Управління
житлово комунального
господарства

2 997,000

1 218,387

1 218,387

ремонт дорожнього
покриття, - 1026,34 м²

17

Капітальний ремонт тротуарів по
вул.Центральна м.Слов'янська

2020

Управління
житлово комунального
господарства

3 835,000

3 774,631

3 774,631

ремонт дорожнього
покриття- 2802 м²

внесено зміни до
рішення СМР від
04.03.2020 №33-LXXX-7

внесено зміни до
рішення СМР від
04.03.2020 №33-LXXX-7

внесено зміни до
рішення СМР від
04.03.2020 №33-LXXX-7

2
1

1.1

2

Житлове господарство та комунальна
інфраструктура

179 514,655

171 687,862

Комунальний гуртожиток по вул.Кільцевій, 2а, 2019-2020
м.Слов'янськ - капітальний ремонт
(модернізація) для розміщення внутрішньо
переміщених осіб

Слов'янська
міська рада,
управління
житлово комунального
господарства

81 127,846

81 127,846

Комунальний гуртожиток по
вул.Кільцевій, 2а м.Слов'янськ –
капітальний ремонт (модернізація) для
розміщення внутрішньо переміщених осіб
(коригування) (витрати, які не
покриваються субвенцією)

2020

Управління
житлово комунального
господарства

0,000

950,000

2017-2020

Департамент
житловокомунального
господарства
ДОДА

2 953,835

2 294,710

Будівництво водопроводу від вул.Я.Мудрого
(вул. Урицького) до пров.Богомольця
(перемичка), м.Слов'янськ (коригування)

12 244,271

0,000

81 127,846

3 147,410

3 659,040

71 509,295
відремонтовано134 житлові
кімнати, замінено 267 м²
вікон, проведено
теплоізоляцію 4742,70 м²
фасадів

81 127,846

950,000

2 294,710

1.1.2 Забезпечувати ефективне
функціонування житловокомунального господарства та
безперебійне енерго-, газо- та
водопостачання об’єктів
соціальної сфери, освіти,
1.1.2 Забезпечувати ефективне
функціонування житловокомунального господарства та
безперебійне енерго-, газо- та
водопостачання об’єктів
соціальної сфери, освіти, охорони
здоров’я

побудовано водопроводу 662,0
м

1.1.2 Забезпечувати ефективне
функціонування житловокомунального господарства та
безперебійне енерго-, газо- та
водопостачання об’єктів
соціальної сфери, освіти, охорони
здоров’я

внесено зміни від
20.03.2020 №8-LXXXI-7

3

Капітальний ремонт лінії зовнішнього
освітлення вул.Залізнична (вул. Жукова), вул.
Гагаріна, вул. Голубівська (вул. Ворошилова)
м. Слов'янськ

2017-2020

Департамент
житловокомунального
господарства
ДОДА

881,328

852,700

відремонтовано 3971,0 м ліній
вуличного освітлення,
замінено 109 од. світильників,
встановлено
4 од. опор

852,700

1.1.2 Забезпечувати ефективне
функціонування житловокомунального господарства та
безперебійне енерго-, газо- та
водопостачання об’єктів
соціальної сфери, освіти, охорони
здоров’я

4

Реконструкція водогону №9 та дюкеру
водогону №9 через р.К.Торець (нове русло),
м.Слов'янськ

2020

Управління
житлово комунального
господарства

14 030,746

13 604,746

5

Реконструкція водогону №10 у районі
лісосмуги, м.Слов'янськ

2020

Управління
житлово комунального
господарства

1 670,000

1 455,650

6

Реконструкція водогону №6 на ділянці від
Північних резервуарів чистої води до
вул.Шкірятова, м.Слов'янськ

2020

Управління
житлово комунального
господарства

3 900,000

7

Реконструкція водопроводу питної води
від фільтрувальної станції до верхніх
вулиць сел.Північний, м.Слов'янськ

2020

Управління
житлово комунального
господарства

8

Будівництво двухланцюгової повітряної
лінії від ГПП до ТП очисних споруд
м.Слов'янська

2020

Управління
житловокомунального
господарства

12 244,271

реконструйована ділянка
водогону протяжністю 1600м

1 360,475

1310,085

протяжність водогону
діам.225 мм, 870 м

2 347,250

2 347,250

протяжність водогону
діам.300 мм, 900 м

2 400,000

2 230,000

2230,000

2 319,360

2 319,360

2 319,360

145,565

протяжність лінії - 1400м

1.1.2 Забезпечувати ефективне
функціонування житловокомунального господарства та
безперебійне енерго-, газо- та
водопостачання об’єктів
соціальної сфери, освіти, охорони
здоров’я
1.1.2 Забезпечувати ефективне
функціонування житловокомунального господарства та
безперебійне енерго-, газо- та
водопостачання об’єктів
соціальної сфери, освіти, охорони
здоров’я
1.1.2 Забезпечувати ефективне
функціонування житловокомунального господарства та
безперебійне енерго-, газо- та
водопостачання об’єктів
соціальної сфери, освіти, охорони
здоров’я
1.1.2 Забезпечувати ефективне
функціонування житловокомунального господарства та
безперебійне енерго-, газо- та
водопостачання об’єктів
соціальної сфери, освіти, охорони
здоров’я
1.1.2 Забезпечувати ефективне
функціонування житловокомунального господарства та
безперебійне енерго-, газо- та
водопостачання об’єктів

9

Будівництво двухланцюгової повітряної
лінії 6 кВт від ГПП 110х6 до КНС №6,
розташованої по вул.Сучасна, 33 і КНС
№8, розташованої за адресою вул.Сучасна,
15-Б, м.Слов'янськ Донецької області

2020

Управління
житловокомунального
господарства

3 615,230

3 615,230

3 615,230

забезпечення
безперебійного відводу
стічних вод на очисні
споруди

10

Реконструкція напірного каналізаційного
колектора від КНС №1-А на ділянці від
залізничного мосту до очисних споруд,
м.Слов'янськ

2020

Управління
житлово комунального
господарства

18 675,820

18 675,820

18 675,820

протяжність
каналізаційного колектору
діам.400 мм -3210 м

11

Реконструкція напірного каналізаційного
колектора від КНС №1, №5 на ділянці від
КНС №5 до вул.Горлівська, м.Слов'янськ

2020

Управління
житлово комунального
господарства

9 981,100

9 981,100

9 981,100

протяжність заміненого
каналізаційного колектору
діам.300 мм - 2900 м

12

Реконструкція самопливного колектора від
вул.Університетська до КНС №1А
(санація), м. Слов'янськ

2020

Управління
житлово комунального
господарства

17 603,450

17 603,450

17 603,450

протяжність заміненого
каналізаційного колектору
ду600мм -984 м

13

Реконструкція напірного каналізаційного
колектора від КНС №6 на ділянках в
районі р.Бакай та очисних споруд,
м.Слов'янськ

2020

Управління
житлово комунального
господарства

3 500,000

3 500,000

3 500,000

протяжність заміненого
каналізаційного колектору
діам.300 мм -970 м

14

Реконструкція очисних споруд
м.Слов'янськ (коригування), в т.ч. 1-а
черга, 2-га черга

2020

Управління
житлово комунального
господарства

11 030,000

11 030,000

1103,000

9 927,000

забезпечення належної
якості очищення стоків

15

Будівництво модульної котельної по
вул.Новий Побут м.Слов'янськ
(коригування)

2020

Управління
житлово комунального
господарства

5 825,940

100,000

100,000

33 313,010

16 504,799

5 532,628

6 993,064

6 915,785

5 532,628

3

Освіта

1

Реконструкція частини існуючої будівлі школи
№7 під дошкільний підрозділ по
вул.Енергетиків,24 м. Слов'янськ, Донецької
області (коригування)

2020

Відділ освіти,
управління
житлово комунального
господарства

0,000

0,000

0,000

10 558,430

1 383,157

потужність котельні-1,674
МВт, теплове
навантаження, що
підключається-1,04 МВт

1.1.2 Забезпечувати ефективне
функціонування житловокомунального господарства та
безперебійне енерго-, газо- та
водопостачання об’єктів
соціальної сфери, освіти, охорони
здоров’я
1.1.2 Забезпечувати ефективне
функціонування житловокомунального господарства та
безперебійне енерго-, газо- та
водопостачання об’єктів
і
ї ф
і
1.1.2 Забезпечувати ефективне
функціонування житловокомунального господарства та
безперебійне енерго-, газо- та
водопостачання об’єктів
соціальної сфери, освіти, охорони
здоров’я
1.1.2 Забезпечувати ефективне
функціонування житловокомунального господарства та
безперебійне енерго-, газо- та
водопостачання об’єктів
соціальної сфери, освіти, охорони
здоров’я
1.1.2 Забезпечувати ефективне
функціонування житловокомунального господарства та
безперебійне енерго-, газо- та
водопостачання об’єктів
соціальної сфери, освіти, охорони
здоров’я
1.1.2 Забезпечувати ефективне
функціонування житловокомунального господарства та
безперебійне енерго-, газо- та
водопостачання об’єктів
соціальної сфери, освіти, охорони
здоров’я
1.1.2 Забезпечувати ефективне
функціонування житловокомунального господарства та
безперебійне енерго-, газо- та
водопостачання об’єктів
соціальної сфери, освіти, охорони
здоров’я

413,741

реконструйована частина
3.14 Забезпечення прав дитини
будівлі школи площею 352,3 на доступність і безоплатність
м2
здобуття дошкільної освіти
шляхом створення необхідних
умов функціонування і
розвитку системи дошкільної
освіти, збереження та
розширення мережі закладів,
визначення змісту їх діяльності
відповідно до освітніх запитів
населення

внесено зміни від
22.04.2020 №6-LXXXIІ-7

внесенння змін рішення
від 24.06.2020 №32LXXXIV-7

2

Проєкт "Безпечна і розумна школа"

2020

Відділ освіти

613,741

613,741

200,000

3

Переоснащення та реконструкція котелень (у
т.ч. розробка ПКД)

2020

Відділ освіти,
управління
житлово комунального
господарства

2 000,000

2 000,000

4

Капітальний ремонт будівлі ДНЗ №25 по
вул.Короленко, 7 м.Слов'янськ, Донецької
області (коригування)

2020

Відділ освіти,
управління
житлово комунального
господарства

5 415,590

5

Капітальний ремонт будівлі ДНЗ №25 по
вул.Короленка, 7 м.Слов'янськ, Донецької
області (внутрішнє оздоблення)

2020

Відділ освіти,
управління
житлово комунального
господарства

6

Будівництво спортивного майданчика зі
штучним покриттям на території
загальоносвітньої школи №12 за адресою:
м.Слов'янськ, бульвар Пушкіна,4

2020

7

Капітальний ремонт ясла-садка №26 по
вул.Ярослава Мудрого,45 (вул.Урицького,45)
м.Слов'янськ Донецької області (утеплення
фасаду,зовнішні мережі водопостачання та
каналізації, благоустрій та зовнішнє
освітлення)(коригування)

2020

8

Капітальний ремонт ЗОШ №12 за
адресою: бул. Пушкіна, 4, м. Слов'янськ,
Донецької області (Система пожежної
сигналізації. Система оповіщення людей
про пожежу та управління евакуацією
людей)

2020

Капітальний ремонт ДНЗ №25 за адресою:
вул. Короленка, 7, м. Слов'янськ Донецької
області (Система пожежної сигналізації.
Система оповіщення людей про пожежу та
управління евакуацією людей)

2020

Капітальний ремонт ДНЗ № 2 за адресою:
пров. Батюка, 1, м. Слов'янськ Донецької
області (Система пожежної сигналізації.
Система оповіщення людей про пожежу та
управління евакуацією людей)

2020

9

10

придбання та оснащення
ЗОШ№12 та ЗОШ №13
турникетами, придбання для
ЗОШ №12 25 ноутбуків;
придбання для ЗОШ №13 5
камер відеоспостереження

3.5.2 Розвивати освітньонаукову інфраструктуру

2 000,000

розробка ПКД, отримання
експертного звіту,
реокнстукція та
переоснащення котелень

1.3.2 Проводити енергоаудит
та заходи зі зменшення
енерговитрат у
адміністративних будівлях та
об'єктах соціальної
інфраструктури

380,000

380,000

проведення капітального
ремонту будівлі закладу

1.3.2 Проводити енергоаудит
та заходи зі зменшення
енерговитрат у
адміністративних будівлях та
об'єктах соціальної
інфраструктури

300,000

300,000

300,000

розробка ПКД, проведення
капремонту внутрішніх
приміщень закладу (стіни,
стеля)

1.3.2 Проводити енергоаудит
та заходи зі зменшення
енерговитрат у
адміністративних будівлях та
об'єктах соціальної
інфраструктури

Відділ освіти,
управління
житлово комунального
господарства

2 246,868

10,000

10,000

1 спортивний майданчик зі
штучним покриттям

3.5.1 Розвивати інфраструктуру
системи охорони здоров’я

внесено зміни до
рішення СМР від
22.04.2020 №6-LXXXІІ-7

Відділ освіти,
управління
житлово комунального
господарства

9 314,086

40,000

40,000

введення в дію дошкільного 3.5.1 Розвивати інфраструктуру
системи охорони здоров’я
закладу на 220 місць

внесено зміни до
рішення СМР від
22.04.2020 №6-LXXXІІ-7

Відділ освіти,
управління
житлово комунального
господарства

1289,782

1236,664

1236,664

Відділ освіти,
управління
житлово комунального
господарства

167,778

Відділ освіти,
управління
житлово комунального
господарства

726,204

155,375

679,106

155,375

679,106

413,741

Встановлена система
пожежної сигналізації,
система оповіщення людей
про пожежу та управління
евакуацією людей

3.5.2. Розвивати освітньонаукову інфраструктуру.

Встановлена система
пожежної сигналізації,
система оповіщення людей
про пожежу та управління
евакуацією людей

3.5.2. Розвивати освітньонаукову інфраструктуру.

Встановлена система
пожежної сигналізації,
система оповіщення людей
про пожежу та управління
евакуацією людей

3.5.2. Розвивати освітньонаукову інфраструктуру.

внесено зміни до
рішення СМР від
04.03.2020 №33-LXXX-7,
внесено зміни до
рішення СМР від
22.04.2020 №6-LXXXІІ-7
внесено зміни до
рішення СМР від
04.03.2020 №33-LXXX-7

внесено зміни до
рішення СМР від
22.05.2020 №5-LXXXIII-7

внесено зміни до
рішення СМР від
22.05.2020 №5-LXXXIII-7
внесено зміни до
рішення СМР від
22.05.2020 №5-LXXXIII-7,
внесенння змін рішення
від 24.06.2020 №32LXXXIV-7

11

Капітальний ремонт ДНЗ №16 за адресою:
вул. Батюка, 34а, м. Слов'янськ Донецької
області (Система пожежної сигналізації.
Система оповіщення людей про пожежу та
управління евакуацією людей)

2020

Відділ освіти,
управління
житлово комунального
господарства

Відділ освіти,
управління
житлово комунального
господарства

200,000

200,000

200,000

Встановлена система
пожежної сигналізації,
система оповіщення людей
про пожежу та управління
евакуацією людей

3.5.2. Розвивати освітньонаукову інфраструктуру.

Капітальний ремонт ДНЗ №20 за адресою:
вул. Торська, 20, м. Слов'янськ Донецької
області (Система пожежної сигналізації.
Система оповіщення людей про пожежу та
управління евакуацією людей)

2020

Капітальний ремонт ДНЗ №24 за адресою:
вул. Василівська, 62а, м. Слов'янськ
Донецької області (Система пожежної
сигналізації. Система оповіщення людей
про пожежу та управління евакуацією
людей)

2020

Капітальний ремонт ДНЗ №55 за адресою:
пров. Героїв Чорнобиля, 28, м. Слов'янськ
Донецької області (Система пожежної
сигналізації. Система оповіщення людей
про пожежу та управління евакуацією
людей)

2020

15

Капітальний ремонт ДНЗ №56 за адресою:
вул. Ясна, 23, м. Слов'янськ Донецької
області (Система пожежної сигналізації.
Система оповіщення людей про пожежу та
управління евакуацією людей)

2020

Відділ освіти,
управління
житлово комунального
господарства

703,154

678,492

678,492

Встановлена система
пожежної сигналізації,
система оповіщення людей
про пожежу та управління
евакуацією людей

3.5.2. Розвивати освітньонаукову інфраструктуру.

16

Капітальний ремонт ДНЗ №70 за адресою:
пров. Маломіський, 4, м. Слов'янськ
Донецької області (Система пожежної
сигналізації. Система оповіщення людей
про пожежу та управління евакуацією
людей)

2020

Відділ освіти,
управління
житлово комунального
господарства

200,000

200,000

200,000

Встановлена система
пожежної сигналізації,
система оповіщення людей
про пожежу та управління
евакуацією людей

3.5.2. Розвивати освітньонаукову інфраструктуру.

Капітальний ремонт ДНЗ №3 за адресою:
вул.Ясна, 17, м. Слов'янськ Донецької
області (Система пожежної сигналізації.
Система оповіщення людей про пожежу та
управління евакуацією людей)

2020

12

13

14

17

Відділ освіти,
управління
житлово комунального
господарства

Відділ освіти,
управління
житлово комунального
господарства

Відділ освіти,
управління
житлово комунального
господарства

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

Встановлена система
пожежної сигналізації,
система оповіщення людей
про пожежу та управління
евакуацією людей

3.5.2. Розвивати освітньонаукову інфраструктуру.

Встановлена система
пожежної сигналізації,
система оповіщення людей
про пожежу та управління
евакуацією людей

3.5.2. Розвивати освітньонаукову інфраструктуру.

Встановлена система
пожежної сигналізації,
система оповіщення людей
про пожежу та управління
евакуацією людей

Встановлена система
пожежної сигналізації,
система оповіщення людей
про пожежу та управління
евакуацією людей

3.5.2. Розвивати освітньонаукову інфраструктуру.

3.5.2. Розвивати освітньонаукову інфраструктуру.

внесено зміни до
рішення СМР від
22.05.2020 №5-LXXXIII-7

внесено зміни до
рішення СМР від
22.05.2020 №5-LXXXIII-7

внесено зміни до
рішення СМР від
22.05.2020 №5-LXXXIII-7

внесено зміни до
рішення СМР від
22.05.2020 №5-LXXXIII-7
внесено зміни до
рішення СМР від
22.05.2020 №5-LXXXIII-7,
внесенння змін рішення
від 24.06.2020 №32LXXXIV-7

внесено зміни до
рішення СМР від
22.05.2020 №5-LXXXIII-7

внесено зміни до
рішення СМР від
22.05.2020 №5-LXXXIII-7

Капітальний ремонт ДНЗ №4 за адресою:
вул.Новосодівська, 23, м. Слов'янськ
Донецької області (Система пожежної
сигналізації. Система оповіщення людей
про пожежу та управління евакуацією
людей)

2020

Капітальний ремонт ДНЗ №8 за адресою:
пров. Макаренка, 6а, м. Слов'янськ
Донецької області (Система пожежної
сигналізації. Система оповіщення людей
про пожежу та управління евакуацією
людей)

2020

20

Капітальний ремонт ДНЗ №11 за адресою:
вул. Толбухіна, 1, м. Слов'янськ Донецької
області (Система пожежної сигналізації.
Система оповіщення людей про пожежу та
управління евакуацією людей)

21

18

Відділ освіти,
управління
житлово комунального
господарства

200,000

200,000

Відділ освіти,
управління
житлово комунального
господарства

200,000

2020

Відділ освіти,
управління
житлово комунального
господарства

200,000

200,000

Капітальний ремонт ДНЗ №15 за адресою:
вул. Дарвіна, 12а, м. Слов'янськ Донецької
області (Система пожежної сигналізації.
Система оповіщення людей про пожежу та
управління евакуацією людей)

2020

Відділ освіти,
управління
житлово комунального
господарства

200,000

22

Капітальний ремонт ДНЗ №54 за адресою:
вул. Батюка, 23, м. Слов'янськ Донецької
області (Система пожежної сигналізації.
Система оповіщення людей про пожежу та
управління евакуацією людей)

2020

Відділ освіти,
управління
житлово комунального
господарства

23

Капітальний ремонт ДНЗ №30 за адресою:
вул. Василівська, 17, м. Слов'янськ
Донецької області (Система пожежної
сигналізації. Система оповіщення людей
про пожежу та управління евакуацією
людей)

2020

24

Капітальний ремонт ДНЗ №33 за адресою:
пров. Вокзальна, 18, м. Слов'янськ
Донецької області (Система пожежної
сигналізації. Система оповіщення людей
про пожежу та управління евакуацією
людей)

25

Капітальний ремонт ЗОШ №1 за адресою:
вул.Свободи, 28, м.Слов'янськ Донецької
області (Система пожежної сигналізації.
Система оповіщення людей про пожежу та
управління евакуацією людей)

19

200,000

Встановлена система
пожежної сигналізації,
система оповіщення людей
про пожежу та управління
евакуацією людей

3.5.2. Розвивати освітньонаукову інфраструктуру.

внесено зміни до
рішення СМР від
22.05.2020 №5-LXXXIII-7

Встановлена система
пожежної сигналізації,
система оповіщення людей
про пожежу та управління
евакуацією людей

3.5.2. Розвивати освітньонаукову інфраструктуру.

200,000

Встановлена система
пожежної сигналізації,
система оповіщення людей
про пожежу та управління
евакуацією людей

3.5.2. Розвивати освітньонаукову інфраструктуру.

200,000

200,000

Встановлена система
пожежної сигналізації,
система оповіщення людей
про пожежу та управління
евакуацією людей

3.5.2. Розвивати освітньонаукову інфраструктуру.

внесено зміни до
рішення СМР від
22.05.2020 №5-LXXXIII-7

200,000

200,000

200,000

Встановлена система
пожежної сигналізації,
система оповіщення людей
про пожежу та управління
евакуацією людей

3.5.2. Розвивати освітньонаукову інфраструктуру.

внесено зміни до
рішення СМР від
22.05.2020 №5-LXXXIII-7

Відділ освіти,
управління
житлово комунального
господарства

200,000

200,000

200,000

Встановлена система
пожежної сигналізації,
система оповіщення людей
про пожежу та управління
евакуацією людей

3.5.2. Розвивати освітньонаукову інфраструктуру.

внесено зміни до
рішення СМР від
22.05.2020 №5-LXXXIII-7

2020

Відділ освіти,
управління
житлово комунального
господарства

200,000

200,000

200,000

Встановлена система
пожежної сигналізації,
система оповіщення людей
про пожежу та управління
евакуацією людей

3.5.2. Розвивати освітньонаукову інфраструктуру.

внесено зміни до
рішення СМР від
22.05.2020 №5-LXXXIII-7

2020

Відділ освіти,
управління
житлово комунального
господарства

942,743

895,636

895,636

Встановлена система
пожежної сигналізації,
система оповіщення людей
про пожежу та управління
евакуацією людей

3.5.2. Розвивати освітньонаукову інфраструктуру.

внесенння змін рішення
від 24.06.2020 №32LXXXIV-7

200,000

200,000

внесено зміни до
рішення СМР від
22.05.2020 №5-LXXXIII-7
внесено зміни до
рішення СМР від
22.05.2020 №5-LXXXIII-7

4

Охорона здоров’я

1

Реконструкція корпусу терапевтичного
відділення № 1 КЛПЗ «Міська лікарня №1» за
адресою: вул.Василівська, 31 м.Слов'янськ,
Донецька область

2020

1.1

Реконструкція корпусу терапевтичного
відділення №1 КЛПЗ «Міська лікарня №1»
за адресою: вул.Василівська,31
м.Слов'янськ, Донецька область (витрати,
які не покриваються субвенцією)

153 136,578

85 734,281

Відділ охорони
здоров'я,
управління
житлово комунального
господарства

23 415,059

23 415,059

2020

Відділ охорони
здоров'я,
управління
житловокомунального
господарства

0,000

500,000

19 575,642

0,000

23 415,059

27 112,840

15 630,740

внесенння змін рішення
від 24.06.2020 №32LXXXIV-7

0,000

реконструйовано будівлю 3.5.1 Розвивати інфраструктуру
площею 667,63м2- проведено
системи охорони здоров’я
благоустрій прилеглої
території
0,125
га

23 415,059

3.5.1 Розвивати інфраструктуру
системи охорони здоров'я

500,000

2

Реконструкція будівлі головного корпусу
КЛПЗ «Міська клінічна лікарня Слов'янська»
за адресою: вул. Шевченка, 38 (коригування)

2017-2020

Департамент
капітального
будівництва
ДОДА

33 221,872

17 948,155

17 948,155

3

Капітальний ремонт будівлі поліклініки
КЛПЗ «Міська клінічна лікарня
м.Слов'янська» за адресою вул. Шевченка, 40
(коригування)

2017-2020

Департамент
капітального
будівництва
ДОДА,
управління
житловокомунального
господарства,
відділ охорони
здоров'я,
фінансове
управління

26 407,687

10 210,815

9 164,685

4

Будівництво пожежної сигналізації,
сповіщення про пожежу та управління
евакуацією людей та обладнання передавання
тривожних сповіщень у будівлі
терапевтичного відділення №2 КНП СМР
"Міська лікарня №1 м.Слов'янська" за
адресою: пров.Медичний,2, м.Слов'янськ,
Донецька область (у тому числі розробка
проєктно-кошторисної документації)

2020

Відділ охорони
здоров'я,
управління
житловокомунального
господарства

800,000

800,000

5

Удосконалення перинатальної допомоги
мешканцям м. Слов'янська шляхом
впровадження новітніх технологій
(реконструкція) у пологовому будинку,
розташованому по вул. Університетській (вул.
Леніна), 15 м. Слов'янська (коригування)

20-2021

Відділ охорони
здоров'я,
управління
житловокомунального
господарства

60 921,260

24 469,552

6

Капітальний ремонт амбулаторії №2 КНП
СМР «ЦПМСД м.Слов’янська», за адресою
вул. Генерала Батюка, 25, м.Слов’янськ,
Донецька обл.

2020

Відділ охорони
здоров'я,
управління
житловокомунального
господарства

3 000,000

3 000,000

19 575,642

реконструйовано будівлю
площею 832,15м2, замінено
інженерні комунікації

3.5.1 Розвивати інфраструктуру
системи охорони здоров'я

1 046,130

реконструйовано будівлю
площею 670,10м2, замінено
інженерні комунікації

3.5.1 Розвивати інфраструктуру
системи охорони здоров'я

800,000

побудована пожежна
сигналізація

4 893,910

реконструйована площа
головного корпусу 1207,50м2;
площа допоміжного корпусу 146,10м2

3 000,000

покращення матеріально
–технічної бази

внесено зміни від
20.03.2020 №8-LXXXI-7

внесено зміни до
рішення СМР від
22.04.2020 №6-LXXXІІ-7

7

Будівництво пожежної сигналізації,
сповіщення про пожежу та управління
евакуацією людей та обладнання передавання
тривожних сповіщень у будівлі хірургічного
відділення №1 КНП СМР "МКЛ
м.Слов'янська" за адресою: вул.Шевченка, 31,
м.Слов'янськ, Донецька область (у тому числі
розробка проєктно-кошторисної документації)

Відділ охорони
здоров'я,
управління
житловокомунального
господарства

800,000

800,000

800,000

побудована пожежна
сигналізація

8

Будівництво пожежної сигналізації,
сповіщення про пожежу та управління
евакуацією людей та обладнання передавання
тривожних сповіщень у будівлі поліклініки
КНП "МКЛ м.Слов'янська"за адресою:
вул.Шевченка, 40, м. Слов'янськ, Донецька
область (у тому числі розробка проєктнокошторисної документації)

Відділ охорони
здоров'я,
управління
житловокомунального
господарства

800,000

800,000

800,000

побудована пожежна
сигналізація

9

Будівництво пожежної сигналізації,
сповіщення про пожежу та управління
евакуацією людей та обладнання передавання
тривожних сповіщень у будівлі інфекційного
відділення (повітряно-крапельні інфекції) КНП
"МКЛ м.Слов`янська» за адресою:
вул.Ярослава Мудрого, 24, м.Слов’янськ,
Донецька область (у тому числі розробка
проєктно-кошторисної документації)

2020

Відділ охорони
здоров'я,
управління
житловокомунального
господарства

400,000

400,000

400,000

побудована пожежна
сигналізація

10

Будівництво пожежної сигналізації,
сповіщення про пожежу та управління
евакуацією людей та обладнання передавання
тривожних сповіщень у будівлі урологічного
відділення КНП «МКЛ м.Слов'янська» за
адресою: вул.Шевченка, 40а, м.Слов’янськ,
Донецька область (у тому числі розробка
проєктно-кошторисної документації)

2020

Відділ охорони
здоров'я,
управління
житловокомунального
господарства

400,000

400,000

400,000

побудована пожежна
сигналізація

11

Будівництво пожежної сигналізації,
сповіщення про пожежу та управління
евакуацією людей та обладнання передавання
тривожних сповіщень у будівлі амбулаторі №
2 та № 5 КНП СМР «Центр первинної медикосанітарної допомоги м.Слов'янськ" за адресою:
вул.Батюка, 25, м.Слов’янськ, Донецька
область (у тому числі розробка проєктнокошторисної документації)

2020

Відділ охорони
здоров'я,
управління
житловокомунального
господарства

800,000

800,000

800,000

побудована пожежна
сигналізація

12

Будівництво пожежної сигналізації,
сповіщення про пожежу та управління
евакуацією людей та обладнання передавання
тривожних сповіщень у будівлі амбулаторії №
1 КНП СМР "Центр первинної медикосанітарної допомоги м.Слов'янськ" за адресою:
вул.Банківська,85, м.Слов'янськ, Донецька
область (у тому числі розробка проєктнокошторисної документації)

2020

Відділ охорони
здоров'я,
управління
житловокомунального
господарства

1 500,000

1 500,000

1 500,000

побудовано пожежну
сигналізацію у трьох КНП

2020

13

Капітальний ремонт будівлі амбулаторії №1
КНП СМР «ЦПМСД м.Слов’янська» за
адресою: вул.Банківська ,85 м.Слов’янськ
Донецької області (система блискавка захисту)

2020

Відділ охорони
здоров'я,
управління
житловокомунального
господарства

195,000

195,000

195,000

кількість будівель, од.

3.5.1 Розвивати інфраструктуру внесенння змін рішення
системи охорони здоров'я
від 24.06.2020 №32LXXXIV-7

14

Капітальний ремонт будівлі амбулаторії №4
КНП СМР «ЦПМСД м.Слов’янська»за
адресою : вул.Я.Мудрого ,14 м.Слов’янськ
Донецької області (система блискавказахисту)

2020

Відділ охорони
здоров'я,
управління
житловокомунального
господарства

140,000

140,000

140,000

кількість будівель, од.

3.5.1 Розвивати інфраструктуру внесенння змін рішення
системи охорони здоров'я
від 24.06.2020 №32LXXXIV-7

15

Капітальний ремонт приміщень амбулаторії
№5 КНП СМР «ЦПМСД м.Слов’янська»,
розташованої за адресою: вул.Генерала
Батюка,25 м.Слов’янськ Донецької області
(система пожежної сигналізації, система
передачі тривожних повідомлень на пульт
пожежного спостереження, системи керування
евакуюванням ( в частині систем оповіщення
про пожежу і покажчиків напряму
евакуювання)

2020

Відділ охорони
здоров'я,
управління
житловокомунального
господарства

113,300

133,300

133,300

кількість будівель, од.

3.5.1 Розвивати інфраструктуру внесенння змін рішення
системи охорони здоров'я
від 24.06.2020 №32LXXXIV-7
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Капітальний ремонт приміщень амбулаторії №
2 КНП СМР «ЦПМСД м.Слов’янська»,
розташованої за адресою: вул.Генерала
Батюка,25 м.Слов’янськ Донецької області
(система пожежної сигналізації, система
передачі тривожних повідомлень на пульт
пожежного спостереження, системи керування
евакуюванням ( в частині систем оповіщення
про пожежу і покажчиків напряму
евакуювання)

2020

Відділ охорони
здоров'я,
управління
житловокомунального
господарства

222,400

222,400

222,400

кількість будівель, од.

3.5.1 Розвивати інфраструктуру внесенння змін рішення
системи охорони здоров'я
від 24.06.2020 №32LXXXIV-7

5

Фізичне виховання та спорт

35 791,083

35 749,267

31 922,884

35 511,688

35 469,872

31 922,884

1

Реконструкція стадіону імені Ю.П.Скиданова
комунального закладу «Спортивний клуб за
місцем проживання «Культурно-спортивний
центр»,
розташованого по вул. Світлодарська,45,
м.Слов'янськ, Донецької області

2019-2020 Відділ у справах
сім'ї, молоді,
фізичної
культури та
спорту,
управління
житлово комунального
господарства; КЗ
"Спортивний
клуб за місцем
проживання
"Культурноспортивний
центр"

0,000

0,000

0,000

3 826,383

3 546,988

внесенння змін рішення
від 24.06.2020 №32LXXXIV-7

0,000

реконструйовано стадіон
3.5.4 Забезпечити розвиток
площею 3,6 га, виконано
фізичної культури і спорту,
благоустрій території в т.ч. з
популяризацію здорового
покриттям ФЕМ способу життя та підтримку
9903 м2
провідних спортсменів області,
створити доступну спортивну
інфраструктуру, розвинути
мережу спортивних шкіл та
організацій, зокрема шляхом
підтримки центрів фізичного
здоров’я «Спорт для всіх»

внесено зміни від
25.02.2020 №3-LXXIX-7

2

Влаштування системи пожежної
сигналізації та системи керування
евакуюванням (в частині системи
оповіщення про пожежу і покажчиків
напряму евакуювання), будівель басейну та
котельної, які розташовані за адресою:
Донецька область, м.Слов'янськ,
вул.Короленка, 2

2020

Відділ у справах
сім'ї, молоді,
фізичної культури
та спорту,
управління
житловокомунального
господарства, КЗ
"Фізкультурнооздоровчий
комплекс
м.Слов'янська"

162,293

162,293

162,293

Встановлена система
пожежної сигналізації та
система керування
евакуюванням

3

Поточний ремонт двох освітлювальних
фільтрів в будівлі КЗ "Фізкультурнооздоровчий комплекс м.Слов'янська" за
адресою: Донецька область, м.Слов'янськ,
вул.Короленка, 2

2020

Відділ у справах
сім'ї, молоді,
фізичної культури
та спорту, КЗ
"Фізкультурнооздоровчий
комплекс
м.Слов'янська"

117,102

117,102

117,102

Встановлені освітлювальні
фільтри

2020

Управління
соціального
захисту
населення

100,000
100,000

50,000
50,000

6
1

7

Соціальний захист населення

Корегування проєктно-кошторисної
документації по об'єкту "Капітальний ремонт
вбудованого нежитлового приміщення,
розташованого за адресою:м.Слов'янськ,
вул.Василівська (колишня Жовтневої
революції),11"

Придбання у комунальну власність квартир на
вторинному ринку впорядкованого житла для
надання в тимчасове користування внутрішньо
переміщеним особам

8

Охорона навколишнього природного
середовища

0,000

0,000

0,000

50,000
50,000

внесено зміни до
рішення СМР від
22.05.2020 №5-LXXXIII7,внесенння змін
рішення від 24.06.2020
№32-LXXXIV-7

3.5.4 Забезпечити розвиток
внесенння змін рішення
фізичної культури і спорту,
від 24.06.2020 №32популяризацію здорового
LXXXIV-7
способу життя та підтримку
провідних спортсменів області,
створити доступну спортивну
інфраструктуру, розвинути
мережу спортивних шкіл та
організацій, зокрема шляхом
підтримки центрів фізичного
здоров’я «Спорт для всіх»

0,000
створення соціального офісу
площею забудови 927,7м2,
надання громадянам різних
соціальних послуг
внесено зміни до
рішення СМР від
04.03.2020 №33-LXXX-7

Управління об'єктами комунальної
власності

1

0,000

3.5.4 Забезпечити розвиток
фізичної культури і спорту,
популяризацію здорового
способу життя та підтримку
провідних спортсменів області,
створити доступну спортивну
інфраструктуру, розвинути
мережу спортивних шкіл та
організацій, зокрема шляхом
підтримки центрів фізичного
здоров’я «Спорт для всіх»

2020

Управління
комунальної
власності,
Слов'янська
міська рада,
управлінння
житловокомунального
господарства,
управління
економічного та
інвестиційного
розвитку

5 000,000

5 000,000

5 000,000

5 000,000

1 500,000

1 500,000

0,000

3 500,000

0,000

3 500,000

0,000

0,000

0,000

1 000,000

500,000

1 000,000

500,000

1 500,000

0,000

0,000
забезпечення житлом ВПО

0,000

Інше завдання: Надання житла
в тимчасове користування
внутрішньо переміщеним
особам

внесено зміни до
рішення СМР від
04.03.2020 №33-LXXX-7

внесенння змін рішення
від 24.06.2020 №32LXXXIV-7

1

1
1

1

Реконструкція зелених насаджень парку
"Шовковичний", м.Слов'янськ, в тому
числі, розробка проєктно-кошторисної
документації

2020

Слов'янська
міська рада,
управління
житлово комунального
господарства

відтворення зелених
насаджень на площі 9,0 га

1 500,000

1 500,000

РАЗОМ, тис. грн

850 096,022

750 220,607

80 609,125

3 500,000

177 289,918

32 760,250

79 521,839

376 539,475

Енергозбереження та енергоефективність

1 065,000

162,511

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

162,511

1 065,000

162,511

1 065,000

162,511

Впровадження проекту енергозбереження у м. 2018-2020
Слов'янськ

РАЗОМ , тис. євро

Слов'янська
міська рада

1 500,000

162,511

0,000

* зазначити, які саме, в колонці "Примітка"
** затверджений розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 27.01.2017 № 90

0,000

0,000

0,000

0,000

162,511

4.2.5 Усувати екологічні
загрози, в тому числі які
виникли в наслідок
проведення АТО

внесенння змін рішення
від 24.06.2020 №32LXXXIV-7

внесенння змін рішення
від 24.06.2020 №32LXXXIV-7

скорочено річні заощадження: 1.1.2 Забезпечувати ефективне
теплова енергія - 389.09 Гкал,
функціонування житловоелектроенергії
комунального господарства та
- 387.759 кВтг
безперебійне енерго-, газо- та
водопостачання об’єктів
соціальної сфери, освіти,
охорони здоров’я

4. Джерела фінансування Програми економічного і соціального розвитку на 2020 рік
4.1 Фінансове забезпечення
заходів Програми економічного і соціального розвитку м. Слов'янська на 2020 рік

Кількість
заходів

всього

Промисловий комплекс
Енергозбереження та енергоефективність
Інвестиційна діяльність та розвиток інфраструктури. Міжнародна і міжрегіональна
співпраця
Дорожньо-транспортний комплекс
Житлове господарство та комунальна інфраструктура
Розвиток підприємницького середовища
Розвиток ринку внутрішньої торгівлі та надання побутових послуг населенню. Захист
прав споживачів
Ринок праці. Зайнятість населення
Розвиток туризму
Формування спроможних територіальних громад
Впровадження заходів територіального планування
Розвиток земельних відносин
Соціальний захист населення
Підтримка сім’ї, дітей та молоді
Захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
Освіта
Охорона здоров'я
Фізичне виховання та спорт
Культура
Заходи, пов’язані з наслідками проведення ООС, АТО на території міста. Підтримка
внутрішньо переміщених осіб

12
6
6

66 147,600
1 045,000
160,000

14
88
5
10

89 627,138
167 414,406
1 000,000
13 820,000

15
4
20
3
4
89
10
6
66
75
31
29
16

4 500,000
220,000
3 817,124
13 790,000
1 100,000
391 107,300
698,400
5 625,600
39 464,008
73 375,350
89 733,893
15 891,800
144 209,000

Охорона навколишнього природного середовища
Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій
Розвиток інформаційного та громадянського суспільства

20
10
14

ВСЬОГО:

553

Напрями реалізації заходів

державного
бюджету

0,000

Витрати на реалізацію
у тому числі за рахунок коштів:
місцевих бюджетів
підприємств
обласного
міського
бюджету
бюджету
66 147,600
813,000
160,000

0,000

89 627,138
142 950,106
1 000,000

22 214,300

тис.грн

інших
джерел
232,000

2 250,000

13 820,000

352 374,800

67,496

7 429,400
58,400
5 002,600
3 178,290
3 363,300

0,000
143 602,500

0,000
147,000

7 405,000
12 375,000
1 465,000

0,000

0,000

1 143 991,619

496 044,796

19 178,990

350,000
210,000
3 817,124
13 790,000
400,000
31 185,100
605,000
623,000
36 218,222
69 737,050
7 118,000
15 491,800
459,500

4 150,000
10,000

24,000

17,400

700,000
94,000
35,000

0,000

257,600
82 615,893
400,000

6 615,000
12 375,000
1 465,000

790,000

0,000

435 010,040

103 023,300

90 734,493

4.2 Фінансове забезпечення
інвестиційних проектів Програми економічного і соціального розвитку м. Слов'янська на 2020 рік
Назва розділу

Кількість
проєктів

Всього

Потреба у фінансуванні на 2020 рік, тис.грн
у тому числі:
кошти державного бюджету
кошти місцевих бюджетів
Державний
Надзвичайна
обласний
міський бюджет
фонд
кредитна
програма
бюджет
інші кошти
регіонального
для відновлення
державного
розвитку
України
бюджету,
Європейського
включаючи цільові
інвестиційного
субвенції з
державного бюджету
банку

Інші джерела
фінансування

на розвиток
територій

1

Дорожньо-транспортний
комплекс
Житлове господарство та
комунальна інфраструктура

2

3

4

5

6

7

8

9

18

433 994,398

11 333,700

0,000

72 747,013

0,000

45 297,246

304 616,439

16

171 687,862

12 244,271

81 127,846

3 147,410

3 659,040

71 509,295

Освіта
Охорона здоров’я
Фізичне виховання та спорт

25
17
3

16 504,799
85 734,281
35 749,267

5 532,628
19 575,642
31 922,884

0,000
0,000

0,000
23 415,059

0,000
27 112,840

10 558,430
15 630,740
3 826,383

413,741
0,000

Соціальний захист
населення
Управління комунальної
власності
Охорона навколишнього
природного середовища

1

50,000

0,000

0,000

0,000

0,000

50,000

0,000

1

5 000,000

0,000

3 500,000

0,000

1 000,000

500,000

0,000

1

1 500,000

Всього:

82

750 220,607

79 521,839

376 539,475

1 500,000

80 609,125

3 500,000

177 289,918

32 760,250

Енергозбереження та
енергоефективність
Всього тис. євро

1

162,511

162,511

162,511

162,511

2

Додаток 1
до Програми економічного і соціального
розвитку м. Слов’янська на 2020 рік

Основні показники економічного і соціального розвитку м.Слов’янська на 2020 рік
2019 рік
Показники
Територія
Демографічна ситуація
Чисельність постійного населення на кінець року
Чисельність постійного населення віком 16-59 років
Кількість дітей віком до 16 років
Демографічне навантаження на 1000 осіб працездатного віку
Кількість померлих
Кількість народжених
Міграція населення
Чисельність осіб з інвалідністю, з них:
діти віком до 18 років
Кількість зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб
Розвиток сфери матеріального виробництва
Обсяг реалізованої промислової продукції у відпускних цінах підприємств
всього
в розрахунку на одну особу
Фінансові самодостатність
Збір податків, зборів та інших обов’язкових платежів до бюджетів усіх рівнів,
всього:
Доходи бюджету (без трансфертів), всього
Трансферти з державного бюджету – разом, з них:

Одиниця
виміру

Очікуване
виконання

% до факту
2018 року

2020 рік
Програма
до факту
Програма
2019 року,
%
69,1

км2

69,1

осіб
осіб
осіб
осіб
осіб
осіб
осіб
осіб
осіб
осіб

109350
65686
16450
601
2035
640
-400
13226
18
39625

98,7
98,7
98,7
90,5
101,6
93,4
101,5
100,0
100,0
107

107950
65000
16000
602
2000
600
-300
13225
17
40528

98,7
99,0
97,3
100,2
98,3
93,7
75,0
100,0
94,4
102,3

млн грн
грн

2600,0
23051,69

105,4
106,7

2700,0
23622,1

103,8
102,5

тис.грн

1202176,5

95,3

804470,6

66,9

тис. грн
тис.грн

566950,0
638169,4

109,0
86,1

602680,0
207362,6

106,3
32,5

2019 рік
Показники
базова дотація
субвенція на виконання окремих програм соціального захисту
інші додаткові дотації і субвенції
Видатки бюджету міста, всього
Податковий борг до бюджетів усіх рівнів, всього
з нього: до державного бюджету
до місцевого бюджету
Рівень дотаційності бюджетів (частка базової дотації в доходах загального
фонду бюджету міста (без урахування субвенцій)
Частка видатків бюджету розвитку в загальному обсязі видатків бюджету міста
(без урахування власних надходжень бюджетних установ)
Показники рівня життя і розвитку соціальної сфери
Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб), основним видом
економічної діяльності яких є роздрібна торгівля
Кількість підприємств роздрібної торгівлі
Кількість підприємств ресторанного господарства
Кількість підприємств побутового обслуговування
Показники чисельності та оплати праці найманих працівників
Фонд оплати праці штатних працівників
Середньооблікова чисельність штатних працівників
Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника
Заборгованість з виплати заробітної плати на кінець року
в тому числі на економічно активних підприємствах
Ринок праці
Кількість вакансій, поданих роботодавцями
Чисельність безробітних, які отримували послуги служби зайнятості

Одиниця
виміру

2020 рік
Програма
до факту
Програма
2019 року,
%
37024,7
75,2
5572,0
1,8
164765,9
57,4
810042,6
67,0
181356,0
98,0
133500,0
98,8
47856,0
95,9
6,4
-

Очікуване
виконання

% до факту
2018 року

тис.грн
тис.грн
тис.грн
тис.грн
тис.грн
тис.грн
тис.грн
%

49230,4
301876,6
287062,4
1208571,8
184987,1
135079,7
49907,4
9,1

174,6
63,5
120,9
91,3
108,5
107,9
110,3
-

%

10,0

-

3,5

-

111,2

1313820,0

108,0

тис. грн

1216500,0

одиниць
одиниць
одиниць

360
217
308

100,0
100,0
100,0

360
217
308

100,0
100,0
100,0

тис.грн
осіб
грн
тис.грн
тис.грн

2305200,0
22600
8500,00
18664,2
7832,2

107,6
93,1
115,7
96,2
87,9

2805720,0
22700
10300,00
16665,8
5833,8

121,7
100,4
121,1
89,3
74,5

одиниць
осіб

3480
3200

102,5
96,6

3540
3190

101,7
99,7

2019 рік
Показники

Одиниця
виміру

Очікуване
виконання

% до факту
2018 року

2020 рік
Програма
до факту
Програма
2019 року,
%
2890
103,2

Чисельність осіб, забезпечених роботою за сприянням служби зайнятості
Пенсійне забезпечення та соціальна допомога населенню
Кількість одержувачів пенсій (середньорічна)
Середньомісячний розмір виплати на 1 пенсіонера
Якість та доступність публічних послуг

осіб

2800

102,9

осіб
грн

53946
3656,20

104,6
119,8

54756
3875,57

101,5
106,0

Кількість лікарів загальної практики - сімейних лікарів

осіб

43

95,6

45

100

Кількість лікарів загальної практики - сімейних лікарів на 1000 осіб наявного
населення на кінець року
Середня наповнюваність групи дошкільного навчального закладу

осіб

0,4

129

0,4

100

осіб

20

83,0

20

100,0

%

91

-

91

-

осіб

25,8

101,0

25,8

100,0

%

26

-

26

-

%

35

-

30

-

%

42

-

40

-

%

33

-

30

-

Частка дітей дошкільного віку охоплена дошкільними навчальними закладами,
у загальній кількості дітей дошкільного віку
Середня наповнюваність класів загальноосвітньої школи
Частка дітей, охоплених позашкільною освітою, у загальній кількості дітей
шкільного віку
Частка випускників загальноосвітніх навчальних закладів, які отримали за
результатами зовнішнього незалежного оцінювання з іноземної мови 160 балів і
вище, у загальній кількості учнів, що проходили тестування з іноземної мови
Частка випускників загальноосвітніх навчальних закладів, які отримали за
результатами зовнішнього незалежного оцінювання з української мови 160
балів і вище, у загальній кількості учнів, що проходили тестування з української
мови
Частка випускників загальноосвітніх навчальних закладів, які отримали за
результатами зовнішнього незалежного оцінювання з математики 160 балів і
вище, у загальній кількості учнів, що проходили тестування з математики
Житлово-комунальне господарство

2019 рік
Показники
Частка домогосподарств, в яких створені об’єднання співвласників
багатоквартирних будинків у загальній кількості домогосподарств об’єднаної
територіальної громади
Рівень оплати житлово-комунальних послуг населенням
Показники діяльності суб`єктів малого підприємництва
Кількість підприємств, всього
Кількість середніх підприємств
Кількість малих підприємств
Кількість підприємців-фізичних осіб
Доходи місцевих бюджетів від діяльності суб’єктів малого підприємництва
Кількість наданих адміністративних послуг в розрахунку на 10 тис. наявного
населення через центри надання адміністративних послуг

Одиниця
виміру
%

Очікуване
виконання

% до факту
2018 року

10

104,2

%

100,0

одиниць
одиниць
одиниць
осіб
млн грн
одиниць

848
38
810
6332
110,8
3314

2020 рік
Програма
до факту
Програма
2019 року,
%
11

110,0

100,0

100,0
100,0
103,1
105,0
105,5
45,9

873
38
835
6670
111,8
4409

103,0
100,0
103,1
105,3
100,9
133,0

Додаток 2
до Програми економічного і
соціального розвитку м. Слов’янська
на 2020 рік

Перелік міських програм, які передбачається фінансувати у 2020 році

№
з/п

№
з/п

1
1

2
1

2

1

3

1

4

2

5

3

6

1

7

2

8

3

Назва міської програми

3
Програма економічного і
соціального розвитку
м. Слов’янська на 2020 рік

Термін
виконання

4
2020

Дата і №
рішення
міської ради,
яким
затверджено
програму,
внесено
зміни
5
20.12.2019
№ 17LXXVI-7

Відповідальний
виконавець
програми

6
Управління
економічного та
інвестиційного
розвитку

Енергозабезпечення та енергоефективність
Програма з відшкодування
2016 – 2020
20.02.2019
Управління
частини кредиту, залученого на
№ 35-LX-7
економічного та
заходи з енергозбереження та
інвестиційного
підвищення енергоефективності
розвитку
міста на період 2016 – 2020 роки
Дорожньо-транспортний комплекс
Програма розвитку міського
2020-2024
Проєкт
Відділ транспорту
електротранспорту міста
та зв’язку
Слов’янська на 2020-2024 роки
Програма розвитку
2020-2024
Проєкт
Відділ транспорту
автомобільного транспорту міста
та зв’язку
Слов’янська на 2020-2024 роки
Програма виділення фінансової
2019-2024
25.07.2019
Управління
підтримки комунальному
№ 12-LXVIІжитловопідприємству «Слов’янське
7
комунального
тролейбусне управління»
господарства
Слов’янської міської ради на
2019-2024 роки
Житлове господарство та комунальна інфраструктура
Програма розвитку дорожнього
2017-2021
05.04.2017
Управління
руху та його безпеки міста
№ 30-ХХII-7
житловоСлов’янська на 2017-2021 роки
комунального
господарства
Програма розвитку та
2017-2020
05.04.2017
Управління
модернізації зовнішнього
№ 32-ХХII-7
житловоосвітлення у м.Слов’янськ на
комунального
2017-2020 роки
господарства
Програма модернізації і ремонту
2017-2020
05.04.2017
Управління
ліфтового парку житлового
№ 33-XXII-7
житловофонду м. Слов’янськ на 2017комунального

2020 роки»
9

4

10

5

11

6

12

7

13

8

14

9

15

10

16

1

17

1

18

1

Програма виділення фінансової
підтримки комунальному
підприємству Слов’янської
міської ради «Водозниження» на
2018 рік та прогноз на 2019 –
2023 роки
Програма фінансової підтримки
КП Слов’янської міської ради
«Словміськводоканал» на 2020
рік
Програма забезпечення пожежної
безпеки будинків підвищеної
поверховості м. Слов’янськ на
2019-2021 роки
Програма благоустрою міста
Слов’янська на 2019-2021 роки

господарства
2019 – 2023

28.09.2018
№ 19-LІІ-7

Управління
житловокомунального
господарства

2020

20.12.2019
№ 13LXXVI-7

2019-2021

05.04.2019
№ 23-LXIII-7

2019-2021

25.07.2019
№13-LXVII-7

Управління
житловокомунального
господарства
Управління
житловокомунального
господарства
Управління
житловокомунального
господарства
Управління
житловокомунального
господарства

Програма здійснення заходів
2018-2020
23.05.2018
щодо набуття територіальною
№ 16-XLVІгромадою міста Слов’янська
7
права власності на безхазяйні
речі, знахідки на 2018-2020 р.р. у
новій редакції
Програма розвитку
2020-2023
24.06.2020
Управління
водопровідно-каналізаційного
№ 29житловогосподарства м. Слов'янськ на
LXXXIV-7
комунального
2020-2023 роки
господарства
Програма капітального ремонту
2020-2023
24.06.2020
Управління
багатоквартирних житлових
№ 30житловобудинків, гуртожитків, житлових
LXXXIV-7
комунального
будинків об’єднань
господарства
співвласників багатоквартирних
будинків, житлових та
нежитлових приміщень
комунальної власності на 20202023 роки
Розвиток підприємницького середовища та регуляторна політика
Програма розвитку малого і
2019-2020
20.02.2019
Управління
середнього підприємництва на
№ 31-LX-7
економічного та
2019-2020 роки
інвестиційного
розвитку
Ринок праці. Зайнятість населення
Програма зайнятості населення
2018-2020
28.02.2018
Слов’янський
м.Слов’янська на 2018-2020 роки
№ 15-XLI-7
міський центр
зайнятості
Формування спроможної територіальної громади
Міська цільова Програма
2018-2022
20.12.2019
Відділ з питань
«Бюджет участі міста
№ 16внутрішньої
Слов’янська» на 2018-2022 роки
LXXVI-7
політики
у новій редакції

19

2

20

1

21

2

22

3

23

1

24

2

25

3

26

4

27

5

28

6

29

7

Програма підтримки органів
самоорганізації населення
м.Слов’янська на 2019-2021 роки

2019-2021

29.05.2019
№ 12-LXV-7

Управління об’єктами комунальної власності
Програма по забезпеченню
2020-2021
проєкт
виконання організаційних
заходів щодо оренди майна
комунальної власності
територіальної громади м.
Слов'янська на 2020 - 2021 роки
Програма «Проведення
2019-2021
20.02.2019
державної реєстрації речових
№ 27-LX-7
прав на нерухоме майно
комунальної власності
територіальної громади міста
Слов’янська на 2019-2021 роки»
Програма приватизації об’єктів
2018-2020
20.12.2017
комунальної власності
№ 14територіальної громади м.
ХХХУІІІ-7
Слов’янська на 2018-2020 роки
Соціальний захист населення
Програма соціального захисту та
2016-2020
10.02.2016
реінтеграції бездомних осіб на
№ 15-VІ-7
2016-2020 роки на території
Слов’янської міської ради
Програма соціального захисту
2016-2020
10.02.2016
дітей-інвалідів на 2016-2020 роки
№ 16-VІ-7
на території Слов’янської міської
ради
Програма соціального захисту
2016-2020
25.05.2016
ветеранів війни на території
№ 18-ХІІ-7
Слов’янської міської ради на
2016-2020 роки
Програма соціальної підтримки
2017-2020
15.02.2017
учасників антитерористичної
№ 21-ХХ-7
операції та членів їх сімей на
2017-2020 роки на території
Слов’янської міської ради
Програма сприяння діяльності
2017-2020
26.07.2017
Управління соціального захисту
№ 5-ХХІХ-7
населення Слов’янської міської
ради щодо покращення
соціального обслуговування
населення на 2017-2020 роки
Програма соціального захисту
2019-2020
29.05.2019
внутрішньопереміщених осіб на
№ 13-LXV-7
2019-2020 роки
Програма «Організація
2018-2022
29.05.2019
відпочинку і оздоровлення дітей
№ 14-LXV-7
і молоді м. Слов’янськ на 20182022 роки» в новій редакції

Відділ
діловодства та
організаційного
забезпечення
Управління
комунальної
власності

Управління
комунальної
власності
Слов'янської
міської ради
Управління
комунальної
власності
Управління
соціального
захисту населення
Управління
соціального
захисту населення
Управління
соціального
захисту населення
Управління
соціального
захисту населення
Управління
соціального
захисту населення

Управління
соціального
захисту населення
Управління
соціального
захисту населення

30

8

31

1

32

1

33

1

34

2

35

3

36

4

37

5

38

6

39

7

40

8

Програма соціального захисту
2020-2024
20.12.2019
Управління
деяких категорій мешканців на
№ 11соціального
території Слов’янської міської
LXXVI-7
захисту населення
ради на 2020-2024 роки в межах
власних повноважень
Захист прав дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
Програма «Забезпечення житлом 2018-2020
28.09.2018
Служба у справах
дітей-сиріт та дітей, позбавлених
№ 9-LII-7
дітей
батьківського піклування, та осіб
з їх числа (віком від 18 до 23
років) на 2018 – 2020 роки у
м.Слов’янську»
Освіта
Програма розвитку освіти міста
2018-2020
28.02.2018
Відділ освіти
Слов’янська на 2018-2020 роки
№18-ХLI-7
Охорона здоров’я
Програма імунопрофілактики
2016-2021
23.12.2015
Відділ охорони
населення у м.Слов’янську на
№10-ІV-7
здоров’я
2016-2021 роки
Програма «Місцеві стимули для
2020-2023
20.12.2019
Відділ охорони
медичних працівників
№ 10здоров’я
м.Слов’янська на 2020-2023
LXXVI-7
роки»
Програма дострокового
2016-2020
30.03.2016
Відділ охорони
переоснащення матеріально№12-ІХ-7
здоров’я
технічного забезпечення
діагностично-лікувального
процесу закладів охорони
здоров’я міста на 2016-2020 роки
Програма протидії
2020-2023
27.01.2020
Відділ охорони
захворюванню на туберкульоз в
№ 11здоров’я
м.Слов’янську на 2020-2023 роки
LXXVII-7
Програма здоров’я жінок та дітей 2017-2020
24.12.2016
Відділ охорони
м.Слов’янська на 2017-2020 роки
№ 16-ХІХ-7
здоров’я
Програма підвищення рівня
2018-2020
20.12.2017
Відділ охорони
пожежної безпеки лікувально№ 12здоров’я
профілактичних закладів м.
XXXVIII-7
Слов’янська на 2018-2020 роки
Програма надання фінансової
2020-2023
Проєкт
Відділ охорони
підтримки комунальному
здоров’я
некомерційному підприємству
Слов’янської міської ради
«Центр первинної медикосанітарної допомоги міста
Слов’янська» на 2020-2023 роки
Програма безоплатного та
2020-2021
20.12.2019
Відділ охорони
пільгового забезпечення
№ 12здоров’я
лікарськими засобами та
LXXVI-7
засобами медичного призначення
у разі амбулаторного лікування
окремих груп населення та за
певними категоріями
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захворювань, категорії осіб
похилого віку та ветеранів праці,
здійснення слухового,
голосового, очного та
зубопротезування на 2020-2021
роки
Програма по забезпеченню
профілактики ВІЛ-інфекції,
допомоги та лікування ВІЛінфікованих та хворих на СНІД в
м.Слов’янську на 2019-2021 роки
Програма профілактики та
лікування серцево-судинних та
судинно-мозкових захворювань в
м.Слов’янську на 2019-2021 роки
Програма реабілітації дітей на
Слов’янському курорті на 20192020 роки
Програма впровадження та
розвитку єдиної медичної
інформаційної системи охорони
здоров’я на 2019 – 2020 роки
Програма надання фінансової
підтримки комунальним
некомерційним підприємствам
Слов’янської міської ради на
2020-2023 роки
Програма підтримки та розвитку
галузі охорони здоров’я
м. Слов’янська на 2020 рік

2019-2021

20.02.2019
№ 28-LX-7

Відділ охорони
здоров’я

2019-2021

20.02.2019
№ 29-LX-7

Відділ охорони
здоров’я

2019-2020

20.02.2019
№ 30-LX-7

Відділ охорони
здоров’я

2019-2020

29.05.2019
№ 16-LXV-7

Відділ охорони
здоров’я

2020-2023

проєкт

Відділ охорони
здоров’я

2020

04.03.2020
№ 20LXXX-7

Відділ охорони
здоров’я

Фізичне виховання та спорт
Міська програма розвитку
2017-2021
24.12.2016
фізичної культури і спорту в
№ 18-ХІХ-7
м.Слов’янську на 2017-2021 роки
«Спорт. Здоров’я. Майбутнє»
Міська програма підтримки
2018-2020
27.06.2018
молоді на 2018-2020 роки
№18XLVIII-7

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

Культура
Програма розвитку культури
2020
№04.03.2020
Відділ культури
міста Слов’янська на 2020 рік
21-LXXX-7
Охорона навколишнього природного середовища
Програма регулювання
2017-2020
05.04.2017
Відділ екології та
чисельності безпритульних
№ 34-XXII-7
природних
тварин гуманними методами на
ресурсів,
території м. Слов’янська на 2017управління
2020 р.р.
житловокомунального
господарства
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Програма поводження з
відходами на території
Слов’янської міської ради на
2017-2020 роки

2017-2020

05.04.2017
№ 35-ХХII-7

Відділ екології та
природних
ресурсів,
управління
житловокомунального
господарства
Відділ екології та
природних
ресурсів,
управління
житловокомунального
господарства
Відділ екології та
природних
ресурсів
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Програма розвитку та
збереження зелених насаджень
м.Слов’янська на 2019-2020 рр.

2019-2020

16.11.2018
№ 13-LIV-7
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Програма «Охорона
2019-2020
19.12.2018
навколишнього природного
№ 3-LVI-7
середовища та екологічна
безпека м. Слов’янська на 2019 2020 роки»
Програма забезпечення
2019-2020
20.02.2019
Відділ екології та
діяльності і розвитку
№ 32-LX-7
природних
Регіонального ландшафтного
ресурсів
парку «Слов’янський курорт» на
2019-2020 роки
Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій
Програма забезпечення
2019-2020
19.12.2018
Відділ з питань
мінімально достатнього рівня
№5-LVI-7
цивільного
безпеки населення і територій
захисту,
міста Слов’янська від
мобілізаційної та
надзвичайних ситуацій
оборонної роботи
техногенного та природного
характеру на 2019-2020 роки
Розвиток інформаційного простору та громадянського суспільства
Міська програма «Слов’янськ 2020-2022
20.12.2019
Відділ
Smart Сity» на 2020-2022 роки
№ 15інформаційного
LXXVI-7
забезпечення

