УКРАЇНА

СЛОВ’ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
від 07.07.2017 № 8-XXVII-7
м. Слов’янськ
Про внесення змін до рішення міської
ради від 15.02.2017 № 26-ХХ-7 «Про
затвердження Програми економічного і
соціального
розвитку
території
Слов’янської міської ради на 2017 рік»

Взявши до уваги зміст листів від 19.06.2017 № 01-21/388 начальника
відділу охорони здоров’я О.Ю.Джим, від 26.06.2017 № 01-63/310 начальника
відділу культури М.М.Олійник, від 20.06.2017 № 27-01/15-927, від 22.06.2017
№ 27-01/15-954 в.о. начальника відділу освіти М.В.Хохлової, від 21.06.2017
№ 01-30/919, від 22.06.2017 № 01-30/926, від 26.06.2017 № 01-30/943/1
заступника начальника управління житлово-комунального господарства
О.В.Заруби, від 23.06.2017 керуючого справами виконавчого комітету
Слов’янської міської ради О.А.Огаркової, від 16.06.2017 № 01-14/528
начальника відділу у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту
О.М.Міщенка, від 22.06.2017 № 09-151/1955 начальника управління
соціального захисту населення Слов’янської міської ради О.Є.Альохіної,
враховуючи рішення виконавчого комітету Слов’янської міської ради
від 06.07.2017 № 475 «Про клопотання перед Слов’янською міською радою про
внесення змін до рішення міської ради від 15.02.2017 № 26-ХХ-7 «Про
затвердження Програми економічного і соціального розвитку території
Слов’янської міської ради на 2017 рік», постійної комісії міської ради з питань
економічної політики, бізнесу, бюджету та фінансів від 29.06.2017, 06.07.2017,
керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШУЄ:
1.

Внести зміни та доповнення до Програми економічного і соціального
розвитку території Слов’янської міської ради на 2017 рік:
1.1. У розділі 3.5 «Житлово-комунальне господарство та комунальна
інфраструктура»:
Заходи 1.1.4,1.2.7, 1.11.1, 1.13, 1.1.12, 2.1.4, 2.1.7, 3.3.11 викласти в
новій редакції (додаток 1).
доповнити заходами 1.1.20, 3.3.23, 5.4, 2.1.12 (додаток 2).
1.2. У розділі 4.3 «Культура і туризм» :
заходи 10, 19, 27, 32, 50, 53, 55, 58, викласти в новій редакції
(додаток 3);
1

2.

1.3. У розділі 4.8. «Освіта»:
заходи 30, 37, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 55 викласти в новій
редакції (додаток 4).
1.4. Розділ 7.3. Управління об’єктами комунальної власності
Слов’янської міської ради» доповнити заходом 5 (додаток 5).
1.5. У розділі 4.10 «Фізичне виховання та спорт» захід 3.6. викласти в
новій редакції
(додаток 6).
1.6. Розділ 4.9 «Охорона здоров’я» доповнити заходами 53, 54, 55, 56
(додаток 7).
1.7. Розділ 4.4. «Соціальний захист населення та охорона праці»
захід 1.31 викласти в новій редакції (додаток 8);
доповнити заходом 1.58 (додаток 9).
1.8. У розділі 3.6. «Розвиток підприємницького середовища» захід 12
викласти в новій редакції (додаток 10).
Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови
Шаульську В.В. та постійну комісію міської ради з питань економічної
політики, бізнесу, бюджету та фінансів (Адейкін).

Міський голова

В.М. Лях

2

Додаток 1
до рішення міської ради
від 07.07.2017 № 8-XXVII-7
3.5. Розділ «Житлово-комунальне господарство та комунальна інфраструктура»

№
з/п

Зміст заходу

А
1
1.2.7 Капітальний ремонт мереж зовнішнього
освітлення
внутрішньо
квартальних
в’їздів, проїздів та провулків території
Слов’янської міської ради на 2017-2018
роки
(у
т.ч.
розробка
проектнокошторисної документації)
1.1.4 Капітальний ремонт дорожнього покриття
доріг міста (54606 м2) у т.ч. розробка
проектно-кошторисної документації:
вул. Шевченка, вул. Аеродромна,
пров. Вчительський (пров. Калініна),
вул. Залізнична (Жукова),
вул. Пушкінська, вул. Ізюмська,
вул. Райдужна (Будьонного),
вул. Лізенко,
пров. Ярослава Мудрого (Урицького),
пров. Приозерний, вул.. Цілинна,
вул. Машчорметівська,
вул. Вчительська (вул. Калініна),
вул. Ком’яхова, вул. Лисичанська,
вул. Краматорська, вул. Солоділова,
вул. Праці, вул. Вільна, вул. Гагаріна,
вул. Ярослава Мудрого (Урицького),
вул. Криворізька,
вул. Голубівська (вул. Ворошилова),
вул. Ясна,
вул. Г.Данилевського (Димитрова),
вул. Доватора, вул. Бульварна,
вул. О.Тихого, вул. Волзька,
вул. Поштова, пров. Андріївський,
пров. Лермонтова, вул. Армійська,

Термін
виконання

Виконавець

2
2017

3
УЖКГ

Всього
4
3263,4

Витрати на реалізацію (план), тис. грн.
у тому числі, за рахунок коштів:
місцевих бюджетів:
Держ.
інших
Обласного бюджету підприємств
Бюджету
джерел
бюджету
міста
5
6
7
8
9
3263,4

Очікуваний результат

10
Забезпечення сприятливих
умов життєдіяльності
населення

2017

УЖКГ

49209,561

2209,561

47000

Забезпечення сприятливих
умов життєдіяльності
населення, безпека
дорожнього руху

3

№
з/п
А

Зміст заходу

1
вул. Кримська,
вул. М.Богуна (вул. Артема),
вул. Світлодарська, вул. Мартиненка,
вул. Університетська, вул. Шнурківська,
вул.
Паркова,
вул.
Василівська,
вул. Святогірська,
вул.
Центральна,
вул. Поштова,
вул. Літературна,
вул. Г.Труда,
вул. Сользаводська,
вул. Лозановича

Інші витрати на поточний ремонт та
утримання
об’єктів
благоустрою
1.13
(придбання та встановлення урн, вуличних
лав, аншлагів, тощо)
1.11.1 Придбання, встановлення та утримання
дитячих майданчиків на прибудинкових
територіях багатоквартирного житлового
фонду та в зонах житлових будинків
індивідуальної забудови:
пров. Парковий, 4, 6, 8,
вул. Батюка, 2, 2А, 30, 34,
вул. Підгірна, 56;
пров. Краматорський, 28,
вул. Свободи, 5, 16, 32, 34,
вул. Філатова, 40,
вул. Олімпійська, 6,
вул. Паровозників, 8,
бульвар Пушкіна, 3, вул. Вільна, 1, 3
вул. Корольова, 25, 27,
вул. Дарвіна, 17, 19,
вул. Торська, 47, 49,
територія скверу м-н «Хімік»,
вул. Світлодарська, 3, 5, 9, 15, 17,
пров. Богомольця, 75, 77,
вул. Торгова,44 район вул. Олімпійська, 9
та вул. Батюка,33
вул. Свєтлова, 28,
вул. ул. ка (приватний сектор),

Термін
виконання

Виконавець

2

3

2017

2017

УЖКГ,
КП «АТП –
052814»,
КП «Наружное
освещение»
УЖКГ

Всього
4

450,0

1710

Витрати на реалізацію (план), тис. грн.
у тому числі, за рахунок коштів:
місцевих бюджетів:
Держ.
інших
Обласного бюджету підприємств
Бюджету
джерел
бюджету
міста
5
6
7
8
9

0

0

450,0

1710

0

0

Очікуваний результат

10

Поліпшення благоустрою
міста
Створення умов для
відпочинку

4

№
з/п

Зміст заходу

1
вул. Бульварна, 11, 13,
вул. Чернігівська,
вул. Торська, 34, 36,
вул. Ком’яхова, 67, 69,
вул. Коцюбинського, 42,
пров. Яковлєва Олексія, 4, 6,
перетин
вул.
Курортна
та
пров. Лівобережний,
перетин
вул.
Оскольська
та
пров. Оскольський, 4,
вул. Вітебська, пров. Солідарний (район
будівлі РБУ),
вул. Богдана Ступки, 7,8,10,12,
вул. Трунова, 22.
1.1.12 Ремонт внутрішньо квартальних в’їздів,
проїздів та прибудинкових територій
(34800 м2):
в’їзд між житловим будинком №1 по вул.
Вільній та магазином Коробейник (з вул.
Батюка);
в’їзд між житловими будинками №21 та
№25 по вул. Батюка;
в’їзд між житловими будинками №42 та
№48 по вул. Батюка;
в’їзд між житловими будинками №10 та
№14 по вул. Василевського;
в’їзд між житловими будинками №10 та
№12 по вул. Василевського;
в’їзд до житлового будинку №28 по
вул. Василевського
(від
житлового
будинку №9 по вул. Олімпійська);
в’їзд між житловими будинками №21 та
№25 по вул. Ясна;
в’їзд до житлового будинку №31 по
вул. Батюка від ринку «Тіара»
в’їзд до житлового будинку №33 по
вул. Батюка від ринку «Тіара»
в’їзд між житловим будинком №75 по
А

Термін
виконання

Виконавець

2

3

4

Витрати на реалізацію (план), тис. грн.
у тому числі, за рахунок коштів:
місцевих бюджетів:
Держ.
інших
Обласного бюджету підприємств
Бюджету
джерел
бюджету
міста
5
6
7
8
9

2017

УЖКГ

7000,0

7000,0

Всього

Очікуваний результат

10

Поліпшення умов
проживання

5

№
з/п
А

Зміст заходу

1
пров. Богомольця та житловим будинком
№2 по вул. .Василевського
в’їзд між житловими будинками №1 та №3
по вул. Світлодарська;
в’їзд між житловими будинками №3 та №5
по вул. Світлодарська;
в’їзд між житловими будинками №9 та
№13 по вул. Світлодарська;
в’їзд між житловими будинками №13 та
№15 по вул. Світлодарська;
в’їзд між житловими будинками № 22 та
№ 24 по вул. Торська
в’їзд між житловими будинками №47 та
№49 по вул. Торська;
в’їзд до житлового будинку №31 по
вул. Свободи;
в’їзд до житлового будинку №33 по вул...
Свободи;
в’їзд між житловими будинками №9 та
№11 по вул. Шевченка;
в’їзд між житловим будинком №44 по вул.
Торговій та житловим будинком №8 по
вул. Короленка;
в’їзд між житловим будинком №44 по вул.
Торговій та житловим будинком №8 по
вул. Міській;
в’їзд до житлового будинку №89 по
вул. Торгова;
в’їзд між житловими будинками №46 та
№48 по вул. Університетська;
в’їзд між житловими будинками №48 та
№50 по вул. Університетська;
в’їзд між житловим будинком №22 по
вул. Центральна та житловим будинком
№36 по вул. Василівська в’їзд до
житлового
будинку
№54
по
вул. Банківська;
в’їзд між житловим будинком №88 по вул.

Термін
виконання

Виконавець

2

3

Всього
4

Витрати на реалізацію (план), тис. грн.
у тому числі, за рахунок коштів:
місцевих бюджетів:
Держ.
інших
Обласного бюджету підприємств
Бюджету
джерел
бюджету
міста
5
6
7
8
9

Очікуваний результат

10

6

№
з/п
А

Зміст заходу

1
Полярна та житловим будинком №25 по
вул. Вокзальна;
в’їзд між житловим будинком №1 та
магазином «Браво» по пров. Донському;
вул. Олімпійська 2, 9 (позаду будинку);
вул. Вільна, 3, 8;
вул. Ясна, 21, 25;
вул. Бульварна, 5, 7 8, 8а 9, 11, 13;
вул. Батюка, 2, 2а, 2б, 10, 12, 16, 18, 18а,
20, 21/83, 24, 24А 25, 31, 33, 34, 40, 42, 44,
46, 48, 54, 56, 58, 60, 62, 64;
пров. Батюка, 2, 4, 6, 7, 8, 10 11, 12, 15;
вул. Василевського, 2, 10, 14, 22а, 28;
пров. Парковий, 1, 3, 5,4, 8, 10, 11, 15;
вул. Паркова, 1, 3, 5, 7;
пров. Виноградний, 11
пров. Богомольця, 75, 77;
вул. Торська, 23, 24, 28, 33, 34, 36, 47, 49;
57,59;
вул. Світлодарська, 1, 3, 4, 6, 8, 8а, 9, 10,
14, 13, 15, 19, 30;
вул. Банківська, 54, 60, 77, 80, 87; 89
вул. Василівська, 40,47,49,51а, 52, 53а, 56,
57, 62;
вул. Центральна, 22;
пров. Макаренка 3, 5, 6;
вул. Університетська 7, 46, 48, 56;
вул. Корольова,13, 20, 23, 25, 27, 29, 31, 33;
вул. Свободи, 5, 8, 14, 16, 31, 33, 37, 39; 41,
43;
вул. Лозановича, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20;
вул. Шевченко 3, 5, 9, 10, 11, 12;
бул. Пушкіна 3, 7,
вул. Торгова, 89
вул. Шовковична, 27;
вул. Вокзальна, 21, 23, 25, 29, 39, 41,43,45;
пров. Маломіський, 1, 3
вул. Солоділова, 50

Термін
виконання

Виконавець

2

3

Всього
4

Витрати на реалізацію (план), тис. грн.
у тому числі, за рахунок коштів:
місцевих бюджетів:
Держ.
інших
Обласного бюджету підприємств
Бюджету
джерел
бюджету
міста
5
6
7
8
9

Очікуваний результат

10

7

№
з/п
А

Зміст заходу

1
вул. Ком’яхова, 33, 51;
вул. Новосодівська, 13, 15, 17;
пров. Донський 1,7;
пров. Горовий,1а; вул. Нарвська,4 ;
проїзд між житловим будинком № 38 по
вул. Центральна до вул. Банківська

Заміна на пластикові сталевих труб
2.1.4. опалення, водопостачання та каналізації
(15206 м):

Термін
виконання

Виконавець

2

3

2017

Житлові
підприємства

Всього
4

3015

Витрати на реалізацію (план), тис. грн.
у тому числі, за рахунок коштів:
місцевих бюджетів:
Держ.
інших
Обласного бюджету підприємств
Бюджету
джерел
бюджету
міста
5
6
7
8
9

2700

315

Очікуваний результат

10

Поліпшення технічного
стану та покращення
експлуатації житлового
фонду

•
опалення:
вул. Світлодарська, 1 (448 м);
вул. Світлодарська, 3 (445 м);
вул. Батюка, 62 (529м);
вул. Батюка, 64 (550м);
пров. Парковий, 4 (300 м);
пров. Парковий, 5 (150 м);
пров. Парковий, 6 (300 м);
пров. Виноградний, 9 (450 м);
вул. Дарвіна, 11 (440 м);
вул. Дарвіна, 15 (420 м);
вул. Дарвіна, 17 (400 м);
вул. Дарвіна, 19 (844 м);
вул. Марапульця, 39 (150 м);
вул. Марапульця, 45 (158 м);
вул. Торгова, 44 (1594м);
вул. Університетська, 32 ( 210м);
вул. Університетська, 37 (100м);
вул. Толстого, 22 ( 180м);
вул. Торська,33 (389 м); вул. Бульварна,9
(529м); вул. Свободи, 45 (227 м); вул.
Свободи, 47 (313 м);
б-р Пушкіна,3 (590м); вул. Василевська, 62
(100м).
•
водопостачання:
вул. Університетська, 59 (100 м);
вул. Батюка, 64 (260 м);
вул. Шовковична, 29 (512 м);

8

№
з/п

Зміст заходу

1
пров. Краматорський, 28 (323 м);
вул. Дарвіна, 11 (140 м);
вул. Дарвіна, 15 (140 м);
вул. Дарвіна, 17 (140 м);
вул. Дарвіна, 19 (175 м);
вул. Бульварна,9 (260м)
•
каналізація:
•
бул. Пушкіна, 7 (576 м).
•
вул. Свободи,47 (42 м)
Капітальний
ремонт
(вибірковий)
житлових будинків:
вул. Торська, 24а, 43, 50, 52;
вул. Василевська, 11, 40;
вул. Батюка, 21/83, 40, 54;
пров. Маломіський, 5; б –р Пушкіна,3; вул.
Я.Мудрого, 5, 9; вул. Банківська, 75, 89;
вул. Дарвіна, 11, 14, 15, 17, 19;
вул. Свободи, 37, 38, 41, 45;
2.1.7.
пров. Краматорський, 28; вул. Шевченка,3;
вул. Вокзальна, 24; вул. Комяхова , 69; вул.
Університетська,
16,
42,
59;
вул. Світлодарська,12; вул. Корольова,15;
вул. Центральна, 43; вул. Короленка,4,6;
пров.
Парковий,
1.7;
вул. Василевського,10, вул. Бульварна, 5,
9, 11, 13; пров. Батюка,7; вул. вільна, 1, 4,
6, 8; вул. Олімпійська, 6, 7.
Реконструкція
електрообладнання,
кабельно-провідникових
ліній
на
3.3.11 каналізаційних
насосних
станціях
м. Слов’янська (в т.ч. розробка проектнокошторисної документації )
А

Термін
виконання

Виконавець

2

3

Всього
4

Витрати на реалізацію (план), тис. грн.
у тому числі, за рахунок коштів:
місцевих бюджетів:
Держ.
інших
Обласного бюджету підприємств
Бюджету
джерел
бюджету
міста
5
6
7
8
9

Очікуваний результат

10

Поліпшення технічного
стану житлового фонду

2017

Житлові
підприємства

7200

7200

2017
КП «Словміськ
водоканал»

4095,000

585,000

3510,000

Забезпечення
безперебійного відводу
стічних вод на очисні
споруди

9

Додаток 2
до рішення міської ради
від 07.07.2017 № 8-XXVII-7
3.5. Розділ «Житлово-комунальне господарство та комунальна інфраструктура»
Витрати на реалізацію (план), тис. вул.
у тому числі, за рахунок коштів:
місцевих бюджетів:
Держ
інших
обласного бюджету підприємств
бюджету
джерел
бюджету
міста
5
6
7
8
9

№
з/п

Зміст заходу

Термін
виконання

Виконавець

А

1

2

3

4

2017

УЖКГ

33010,02

2017

КП
«Словміськводоканал»

50,0

50,0

Зменшення кількості
заторів каналізації на
каналізаційних мережах

2017»

УЖКГ, КП
«Водозниження

1834,0

1834,0

Забезпечення сприятливих
умов життєдіяльності
населення

2017

УЖКГ

300,0

300,0

Розміщення 286
внутрішньо переміщених
осіб

Відновлення
доріг
внутрішньо1.1.20 міського сполучення м. Слов’янськ
(капітальний ремонт)

Реконструкція
(методом
санації)
аварійної
ділянки
самопливного
каналізаційного
колектора
по
вул. Світлодарська
від
3.3.23
пров. Світлодарський до перехрестя з
вул. Вчительська, м. Слов’янськ
(розробка
проектно-кошторисної
документації)
Капітальний
ремонт
мостів
та
5.4. шляхопроводів, в т.ч. розробка
проектно-кошторисної документації
Комунальний гуртожиток по вул..
Кільцевій, 2а, м. Слов’янська –
капітальний ремонт (модернізація)
2.1.12
для
розміщення
внутрішньо
переміщених
осіб
(коригування
проектно-кошторисної документації)

Всього

0

29770,67

3239,35

0

0

Очікуваний результат

10
Відновлення
асфальтобетонного
покриття доріг по
вул. Центральна,
вул. Рапно –Набережна,
вул. Банківська,
вул. Вокзальна (80046м2)
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Додаток 3
до рішення міської ради
від 07.07.2017 № 8-XXVII-7
4.3. Розділ «Культура і туризм»

№
з/п

Зміст заходу

А
1
10 1.5 Виготовлення землевпорядної
документації для оформлення права
постійного користування на землю
пам’ятки
архітектури
на
містобудування місцевого значення
«Вілла Марії»
19 2.9 Придбання та установка газового
котла з виготовленням проектнокошторисної
документації
для
бібліотеки-філії №5 КЗ «ЦСПБ
м. Слов’янська»
за
адресою:
м. Слов’янськ, вул. Престижна,2»
27 2.17.Виготовлення землевпорядної
документації для оформлення права
постійного користування на землю
32 5.2. Виготовлення землевпорядної
документації для оформлення права
постійного користування на землю
КЗ «Центр культури і довкілля
м. Слов’янська»
за
адресою:
вул. Вокзальна,77
50 10.4 Будівництво вуличного туалету
КП «Парк культури і відпочинку» м.
Слов’янськ
53 10.7. Капітальний ремонт споруди
музичної естради «КП «Парк
культури
і
відпочинку»
м. Слов’янськ

Термін
виконання

Виконавець

Всього

Витрати на реалізацію (план), тис. грн.
у тому числі, за рахунок коштів:
Очікуваний результат
місцевих бюджетів:
Держ
підприє інших
обл.
бюджету
бюджету
мств
джерел
бюджету
міста
5
6
7
8
9
10
12,0
Приведення у відповідність до
вимог чинного законодавства
землевпорядної документації

2
Протягом
року

3
Відділ культури,
КЗ «Слов’янський
краєзнавчий музей»

4
12,0

Протягом
року

Відділ культури,
КЗ «ЦСПБ
м. Слов’янська»

30,0

30,0

Протягом
року

Відділ культури,
КЗ «ЦСПБ
м. Слов’янська»
Відділ культури,
КЗ «Центр культури і
довкілля»

6,0

6,0

10,0

10,0

1499,705

1499,705

Створення сприятливих умов для
активного відпочинку громади

292,106

292,106

Збереження
та
оновлення
культурних
об’єктів
парку,
проведення
на
належному
культурному рівні міських свят,
задоволення
культурнодозвілевих потреб громади.

Протягом
року

Протягом
року
Протягом
року

Відділ культури,
КП «Парк культури і
відпочинку»
Відділ культури,
КП «Парк культури і
відпочинку»

Належне
функціонування
бібліотек
ЦСПБ
міста,
покращення
матеріальнотехнічного
стану
бібліотек,
створення комфортних умов для
роботи
працівників
та
обслуговування користувачів
Приведення у відповідність до
вимог чинного законодавства
землевпорядної документації
Приведення у відповідність до
вимог чинного законодавства
землевпорядної документації

11

55 10.9. Будівництво та монтаж
розважальних
майданчиків
для
відновлення фізичних сил КП «Парк
культури і відпочинку»
№
з/п

Зміст заходу

10.12. Реконструкція вхідної групи
КП «Парк культури і відпочинку»
58 м. Слов’янськ (в т.ч. розробка
проектно-кошторисної
документації)
Разом по розділу «Культура»

Протягом
року

Термін
виконання

Протягом
року

Відділ культури,
КП «Парк культури і
відпочинку»

3246,5

Витрати на реалізацію (план), тис. грн.
3246,5

Укріплення
та
розвиток
матеріально-технічної
бази
КП «Парк
культури
і
відпочинку»,
забезпечення
належного
функціонування
культурно-дозвіллєвого
Очікуваний результат
підприємства
з
метою
задоволення
культурних
та
оздоровчих потреб громади в
сфері активного та змістовного
дозвілля
Забезпечення
привабливого
естетичного вигляду вхідної
групи КП «Парк культури і
відпочинку» м. Слов’янська, як
культурно-дозвіллєвого об’єкту,
забезпечення покращення рівня
культурного
обслуговування
громади

Виконавець

Відділ культури,
КП «Парк культури і
відпочинку»
311,031

311,031

36015,542

25930,442

100,0

9985,1
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Додаток 4
до рішення міської ради
від 07.07.2017 № 8-XXVII-7
4.8. Розділ «Освіта»

№
з/п

Зміст заходу

Термін
Виконавець
виконання

Всього

А
37

1
Реконструкція існуючої
котельні
ЗОШ
№7
(перехід на автономне
опалення)
по
вул. Енергетиків, буд.24
м.
Слов’янська,
Донецької області (в т.ч.
проектно-кошторисна
документація)

2
2017

3
Відділ освіти

4
2746,6

42

Капітальний
ремонт
будівлі ДНЗ № 25 по
вул..
Короленка,7,
м. Слов’янськ, Донецької
області

2017

Відділ освіти

5900,279

43

Капітальний
ремонт
будівлі ДНЗ № 28 по
вул. Конєва,1
м. Слов’янськ, Донецької
області

2017

Відділ освіти

4875,906

44

Капітальний

2017

Відділ освіти

9207,022

ремонт

Витрати на реалізацію (план), тис. грн.
у тому числі, за рахунок коштів:
місцевих бюджетів:
Держ
підприє інших
обл.
бюджету
бюджету
мств
джерел
бюджету
міста
5
6
7
8
9
2746,6

Очікуваний результат

10
Модернізація системи опалення (перехід на
автономне) заміна котлів на котли з вищим ККД.
Скорочення споживання теплової енергії закладом
на 25%, скорочення споживання 37,25 тис. м.куб.
природного газу; забезпечення відповідності
показників
комфорту
будівлі
сучасним
нормативним вимогам; скорочення шкідливих
викидів у атмосферу, заощадження бюджетних
коштів через економне використання енергетичних
носіїв
5900,279 Скорочення споживання паливно-енергетичних
ресурсів у бюджетній сфері за рахунок
впровадження комплексних енергозберігаючих
заходів скорочення споживання теплової енергії
закладом на 25% (45 Гкал), забезпечення
відповідності
показників
комфорту будівлі
сучасним нормативним вимогам, заощадження
бюджетних коштів через економне використання
енергетичних
носіїв,
покращення
умов
перебування для 133 дітей.
4875,906 Скорочення споживання паливно-енергетичних
ресурсів у бюджетній сфері за рахунок
впровадження комплексних енергозберігаючих
заходів, скорочення споживання теплової енергії
закладом на 25% (120 Гкал); забезпечення
відповідності
показників
комфорту будівлі
сучасним нормативним вимогам; заощадження
бюджетних коштів через економне використання
енергетичних
носіїв,
покращення
умов
перебування для 85 дітей.
9207,022 Скорочення споживання паливно-енергетичних
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№
з/п

Зміст заходу

Всього

2

3

4

47. Капітальний
ремонт
будівлі ДНЗ №66 по вул..
Анатолія Комара, 18, м.
Слов’янськ,
Донецької
області

2017

Відділ освіти

6576,293

48

Капітальний
ремонт
будівлі ДНЗ № 70 по
пров. Маломіський,4, м.
Слов’янськ,
Донецької
області

2017

Відділ освіти

10713,939

49

Капітальний
ремонт
будівлі ДНЗ №6 по
вул. Свободи, 11
м. Слов’янськ, Донецької
області

2017

Відділ освіти

4547,649

А

1
будівлі КЗ «СЮТ» за
адресою: вул. Торська,45,
м. Слов’янськ, Донецької
області

Термін
Виконавець
виконання

Витрати на реалізацію (план), тис. грн.
у тому числі, за рахунок коштів:
місцевих бюджетів:
Держ
підприє інших
обл.
бюджету
бюджету
мств
джерел
бюджету
міста
5
6
7
8
9

Очікуваний результат

10
ресурсів у бюджетній сфері за рахунок
впровадження комплексних енергозберігаючих
заходів. Покращення температурного режиму у
приміщенні та умов перебування для 1050
вихованців, скорочення споживання теплової
енергії закладом більше, ніж на 25% (на 68 Гкал),
забезпечення відповідності показників комфорту
будівлі сучасним нормативним вимогам.
6576,293 Скорочення споживання паливно-енергетичних
ресурсів у бюджетній сфері за рахунок
впровадження комплексних енергозберігаючих
заходів скорочення споживання теплової енергії
закладом на 25% (64 Гкал); забезпечення
відповідності
показників
комфорту будівлі
сучасним нормативним вимогам; заощадження
бюджетних коштів через економне використання
енергетичних
носіїв,
покращення
умов
перебування для 158 дітей.
10713,939 Скорочення споживання паливно-енергетичних
ресурсів у бюджетній сфері за рахунок
впровадження комплексних енергозберігаючих
заходів скорочення споживання теплової енергії
закладом на 25% (53 Гкал); забезпечення
відповідності
показників
комфорту будівлі
сучасним нормативним вимогам; заощадження
бюджетних коштів через економне використання
енергетичних
носіїв,
покращення
умов
перебування для 181 дитини.
4547,649 Скорочення споживання паливно-енергетичних
ресурсів у бюджетній сфері за рахунок
впровадження комплексних енергозберігаючих
заходів скорочення споживання теплової енергії
закладом на 25% (25 Гкал); забезпечення
відповідності
показників
комфорту будівлі
сучасним нормативним вимогам; заощадження
бюджетних коштів через економне використання
енергетичних
носіїв,
покращення
умов
перебування для 79 дитини.

14

Витрати на реалізацію (план), тис. грн.
у тому числі, за рахунок коштів:
№
Термін
Зміст заходу
Виконавець
Очікуваний результат
місцевих бюджетів:
з/п
виконання
Всього
Держ
підприє інших
обл.
бюджету
бюджету
мств
джерел
бюджету
міста
А
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
50 Капітальний
ремонт
2017
Відділ освіти 11458,310
11458,310 Скорочення споживання паливно-енергетичних
ресурсів у бюджетній сфері за рахунок
будівлі ДНЗ № 24 по
вул. Василівській,
62а
впровадження комплексних енергозберігаючих
заходів скорочення споживання теплової енергії
м. Слов’янськ, Донецької
закладом на 25% (53 Гкал); забезпечення
області
відповідності
показників
комфорту будівлі
сучасним нормативним вимогам; заощадження
бюджетних коштів через економне використання
енергетичних
носіїв,
покращення
умов
перебування для 231 дитини.
51 Капітальний
ремонт
2017
Відділ освіти 9155,363
9155,363 Скорочення споживання паливно-енергетичних
будівлі ДНЗ № 30 по
ресурсів у бюджетній сфері за рахунок
вул. Василівській,
17,
впровадження комплексних енергозберігаючих
м. Слов’янськ, Донецької
заходів скорочення споживання теплової енергії
області
закладом на 25% (53 Гкал); забезпечення
відповідності
показників
комфорту будівлі
сучасним нормативним вимогам; заощадження
бюджетних коштів через економне використання
енергетичних
носіїв,
покращення
умов
перебування для 201 дитини.
55 Реконструкція ЗОШ № 11
2017
Відділ освіти 16123,537
16123,537 Скорочення споживання паливно-енергетичних
по
вул..
Вокзальній,
ресурсів у бюджетній сфері за рахунок
буд.22 (вул. Свердлова,
впровадження комплексних енергозберігаючих
буд.22), м. Слов’янська,
заходів скорочення споживання теплової енергії
Донецької області
закладом на 25% (12,9 тис.м.куб. газу);
забезпечення відповідності показників комфорту
будівлі
сучасним
нормативним
вимогам;
заощадження бюджетних коштів через економне
використання енергетичних носіїв, покращення
умов перебування для 568 учнів
Всього по розділу освіта
176714,998
2451,9
54565,4 103696,598
0
16001,1
67 заходів
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Додаток 5
до рішення міської ради
від 07.07.2017 № 8-XXVII-7
7.3. Розділ «Управління об’єктами комунальної власності»

№
з/п
А
5..

Зміст заходу

1
Розробка
проектно-кошторисної
документації на капітальний ремонт
адмінбудівлі Слов’янської міської
ради за адресою: площа Соборна,2,
м. Слов’янська

Термін
виконання
2
2017

Виконавець

3
Слов’янська
міська рада

Всього по розділу 5 заходів

Всього
4
89,3

330,3

Витрати на реалізацію (план), тис. грн.
у тому числі, за рахунок коштів:
місцевих бюджетів:
Держ
обл.
бюджету підприємств
бюджету
бюджету
міста
5
6
7
8
89,3

0

0

330,3

0

інших
джерел
9

Очікуваний результат

10
Поліпшення
експлуатаційних
показників адмінбудівлі
для створення безпечних
і комфортних умов для
співробітників і членів
громади

0
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Додаток 6
до рішення міської ради
від 07.07.2017 № 8-XXVII-7

Розділ 4.10 «Фізичне виховання та спорт»
№
з/п
А
3.6.

Зміст заходу

1
Ремонт
КЗ
«Фізкультурнооздоровчий
комплекс
м. Слов’янська»
(заміна
накопичувального бака)

Термін
виконання
2
2017

Виконавець

3
Слов’янська
міська рада;
КЗ
«Фізкультурнооздоровчий
комплекс»
Всього 14 заходів

Всього
4
150,0

68037,9

Витрати на реалізацію (план), тис. грн.
у тому числі, за рахунок коштів:
місцевих бюджетів:
Держ
обл.
бюджету підприємств
бюджету
бюджету
міста
5
6
7
8
100,0

7500,0

3017,1

16041,3

0

інших
джерел
9
50,0

Очікуваний результат

10
Покращення
стану
матеріально-спортивної
бази міста

41479,5
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Додаток 7
до рішення міської ради
від 07.07.2017 № 8-XXVII-7
4.9. Розділ «Охорона здоров’я»

№
з/п

Зміст заходу

Термін
виконання

Виконавець

Всього

Витрати на реалізацію (план), тис. грн.
у тому числі, за рахунок коштів:
місцевих бюджетів:
Держ
підприємс
обл.
бюджету
бюджету
тв
бюджету
міста
5
6
7
8
95,0

А
1
53 5.23.Коригування
проектно-кошторисної
документації по об’єкту: «Реконструкція
будівлі головного корпусу КЛПЗ «Міська
клінічна лікарня м. Слов’янська» за
адресою вул.. Шевченка,38»

2
2017

3
МВОЗ, головні
лікарі ЛПЗ
міста

4
95,0

54 5.24. Коригування проектно-кошторисної
документації по об’єктам:
- «Капітальний ремонт будівлі відділення
трансфузіології КЛПЗ «Міська клінічна
лікарня м. Слов’янська» за адресою
вул. Університетська
(Леніна),
18,
м. Слов’янськ»;

2017

МВОЗ, головні
лікарі ЛПЗ
міста

120,3

120,3

23,5

23,5

41,9

41,9

21,3

21,3

21,7

21,7

- «Капітальний ремонт будівлі урологічного
відділення КЛПЗ «Міська клінічна лікарня
м. Слов’янська» за адресою: вул. Шевченка,
40а»;
-«Капітальний
ремонт
будівлі
баклабораторії КЛПЗ «Міська клінічна лікарня
м. Слов’янська» за адресою: вул. Ярослава
Мудрого (Урицького), 24, м. Слов’янськ»;
-«Капітальний
ремонт
будівлі
фізіотерапевтичного
відділення
КЛПЗ
«Міська клінічна лікарня м. Слов’янська» за
адресою вул. Шевченка, 40, м. Слов’янськ».

інших
джерел
9

Очікуваний результат

10
Збільшення
запланованого
обсягу ремонтних робіт для
покращення якості надання
медичних
послуг
шляхом
створення
належних
умов
перебування
хворих
та
медичного персоналу в КЛПЗ
«Міська клінічна лікарня»
Збільшення
запланованого
обсягу ремонтних робіт для
створення
належних
умов
забезпечення
лікувальнодіагностичного процесу в КЛПЗ
«Міська клінічна лікарня».
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№
з/п

Зміст заходу

1
«Капітальний
ремонт
приміщення
центрального стерилізаційного відділення
КЛПЗ
«Міська
клінічна
лікарня
м. Слов’янська» за адресою вул. Шевченка,
40м. Слов’янськ»
55 5.25 Коригування проектно-кошторисної
документації по об’єкту: «Капітальний
ремонт амбулаторії №2 КЗ «Центр
первинної медико-санітарної допомоги»,
вул. Г.Батюка, 25 м. Слов’янськ, Донецька
область.»
56 5.26. «Зовнішнє оздоблення господарчих
корпусів КЛПЗ «Міська клінічна лікарня
м. Слов’янська» за адресою вул.. Шевченка,
31 м. Слов’янська (капітальний ремонт)»
Всього заходів по розділу 56
А

Термін
виконання

Виконавець

2

3

Всього
4

Витрати на реалізацію (план), тис. грн.
у тому числі, за рахунок коштів:
місцевих бюджетів:
Держ
підприємс
обл.
бюджету
бюджету
тв
бюджету
міста
5
6
7
8

11,9

11,9

2017

МВОЗ, головні
лікарі ЛПЗ
міста

10,0

10,0

2017

МВОЗ, головні
лікарі ЛПЗ
міста

621,7

621,7

123387,2

32023,4

59059,4

15160,6

інших
джерел
9

Очікуваний результат

10

Збільшення
запланованого
обсягу ремонтних робіт для
покращення
умов
надання
медичних послуг в КЗ «Центр
первинної
медико-санітарної
допомоги»
Досягнення
найбільшої
ефективності
використання
існуючих
енергоносіїв
та
зменшення енергоємності
0

17143,8
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Додаток 8
до рішення міської ради
від 07.07.2017 № 8-XXVII-7
4.4. Розділ «Соціальний захист населення та охорона праці»

№
з/п

Зміст заходу

А
1
1.31 Надання
фінансової
підтримки
громадським організаціям ветеранів та
інвалідів
на
основну
статутну
діяльність,
комунальні
послуги,
енергоносії, послуги зв’язку (без
міжміських переговорів та мобільного
зв’язку)

Термін
виконання
2
Протягом
року

Виконавець

3
УСЗН

Всього
4
348,3

Витрати на реалізацію (план), тис. грн.
у тому числі, за рахунок коштів:
місцевих бюджетів:
Держ
обл.
бюджету підприємств
бюджету
бюджету
міста
5
6
7
8
348,3

інших
джерел
9

Очікуваний результат

10
Сприяння
розвитку
громадянського
суспільства недержавних
громадських
організацій
ветеранів
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Додаток 9
до рішення міської ради
від 07.07.2017 № 8-XXVII-7
4.4. Розділ «Соціальний захист населення та охорона праці»

№
з/п
А
1.58

Зміст заходу

1
Придбання у комунальну власність
територіальної
громади
міста
Слов’янська
вбудованого
нежитлового
приміщення,
розташованого
за
адресою:
м. Слов’янськ, вул. Василівська, 11

Термін
виконання
2
Протягом
року

Виконавець

3
Управління
комунальної
власності,
фінансове
управління,
УСЗН

Всього
4
3924,0

Витрати на реалізацію (план), тис. грн.
у тому числі, за рахунок коштів:
місцевих бюджетів:
Держ
обл.
бюджету підприємств
бюджету
бюджету
міста
5
6
7
8
3924,0

інших
джерел
9

Очікуваний результат

10
Покращення
обслуговування населення з
питань соціального захисту.
Надання комплексних та
якісних послуг в межах
однієї будівлі
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Додаток 10
до рішення міської ради
від 07.07.2017 № 8-XXVII-7
3.6. Розділ «Розвиток підприємницького середовища»

№
з/п
А
1.12

Зміст заходу

1
Надання
фінансової
підтримки
суб’єктам малого підприємництва на
реалізацію проектів, а саме спів
фінансування проектів суб’єктів
малого підприємництва, відповідно
до
розпорядження
голови
облдержадміністрації,
керівника
військово –цивільної адміністрації
від
05.05.2017
№
466,
зареєстрованого
в
Головному
територіальному управлінні юстиції
у Донецькій області 05.05.2017 року
за № 78/2285

Термін
виконання
2
Протягом
року

Виконавець

3
Слов’янська
міська рада,
Департамент
економіки
облдержадміністрації

Всього
4
2000,0

Витрати на реалізацію (план), тис. грн.
у тому числі, за рахунок коштів:
місцевих бюджетів:
Держ
обл.
бюджету підприємств
бюджету
бюджету
міста
5
6
7
8
1000,0
1000,0

інших
джерел
9

Очікуваний
результат
10
Сприяння
розвитку
малого
підприємництва
шляхом
спрощення
доступу до фінансових
ресурсів.
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