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Внести зміни та доповнення до Програми економічного і соціального
розвитку м.Слов’янська на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020
та 2021 роки, затвердженої рішенням Слов’янської міської ради
від 19.12.2018 № 6-LVI-7, згідно з додатком, до розділів:
1) Заходи щодо забезпечення виконання завдань Програми.
2) Перелік проектів міста, реалізація яких передбачається у 2019 році.
3) Перелік міських програм, які передбачені до виконання у 2019 році.
4) Фінансове забезпечення заходів Програми.
5) Фінансове забезпечення проектів розвитку Програми.

Міський голова

В.М. Лях
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Додаток
до рішення міської ради
від 04.01.2019 № 4-LVIII-7

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

Заходи щодо забезпечення виконання завдань Програми

Витрати на реалізацію, тис. грн.
у тому числі за рахунок коштів:
№
Завдання
Зміст заходу
місцевих бюджетів:
з/п
Всього
Держ.
підприєм
обл.
бюджету
бюджету
ств
бюджету
міста
3.1.5 Житлове господарство та комунальна інфраструктура
доповнити заходами 53, 54, захід 39 та рядок «Усього по Розділу 3.1.5» викласти у новій редакції:
1.1.2
39 Розробка та корегування
2019
Управління
900,000
0,000
0,000
900,000
0,000
Забезпечувати
проектно-кошторисної
житлово ефективне
документації на проведення
комунального
функціонування
капітального ремонту
господарства
житловодорожнього покриття
комунального
вулично-дорожньої мережі, у
господарства та
т.ч.: вул.Батюка,
безперебійне
вул.Літературна, вул.Паркова,
енерго-, газо- та
вул.Ком'яхова,
водопостачання
вул.Центральна,
об’єктів
вул.Банківська,
соціальної
вул.Світлодарська,
сфери, освіти,
вул.Свободи, вул.Райдужна,
охорони
вул.Василівська,
здоров’я
вул.Голубівська,
вул.Машчерметівська,
вул.Д.Галицького,
вул.Приозерна,
пров.Приозерний,
вул.Краматорська тощо
Термін
виконанн Виконавець
я

Очікуваний результат
інших
джерел

0,000

Найменуванн Значення
я показника показника

кількість
проектів, од.

15

2

53 Надання фінансової
підтримки підприємству
водопровідно-каналізаційного
господарства – комунальному
підприємству Слов’янської
міської ради
«Словміськводоканал»
54 Реконструкція системи
електропостачання житлового
будинку по вул.Нарвська, 4 у
м.Слов’янськ Донецької
області (в т.ч. розробка
проектно-кошторисної
документації)
Усього по Розділу 3.1.5
захід 2 викласти у новій редакції:
2.2.1 Надавати
2 Розроблення генерального
допомогу та
плану м.Слов’янська зі
підтримку
складовими:
процесу
план зонування території;
об'єднання
історико-архітектурний
місцевих громад
опорний план 2-4 етапи
шляхом
сприяння
процесу
узгодження між
громадами, а
також
інституційному
та
організаційному
зміцненню
рядок «ВСЬОГО тис.грн» викласти у новій редакції:
ВСЬОГО, тис.грн

2019

Управління
житлово комунального
господарства

20000,000

0,000

0,000

20000,000

0,000

0,000

кількість
підприємств,
які потребують
підтримки

1

2019

Управління
житлово комунального
господарства

300,000

0,000

0,000

300,000

0,000

0,000

кількість
житлових
будинків,
систему
електропостача
ння яких
реконструйова
но, од.

1

11830,000

0,000

0,000

0,000

генеральний
план
м.Слов’янська

1

69376,600
0,000
0,000
57546,600
3.1.11 Впровадження заходів територіального планування
ІІ півріччя Управління
2019
містобудуванн
я та
архітектури

2500,000

0,000

737726,400 524634,300

0,000

7132,000

2500,000

145345,900 24605,800 36008,400

3

2.

Перелік проектів міста, реалізація яких передбачається у 2019 році

розділ «Житлове господарство та комунальна інфраструктура» доповнити пунктами 35, 36, 37, 38 та рядки 3.2.3 та «Усього» викласти у новій
редакції:

№
з/п

1

Назва
проекту

2
Житлове
господарство
та
3.2.3
комунальна
інфраструкту
ра
35 Капітальний
ремонт
дорожнього
покриття по
вул.
Ярмаркова
м.Слов'янськ

Термін
реалізаВиції
конавець
проекту

3

4

Кошторисна
вартість
проекту,
тис.грн

5

Всього

6

Потреба у фінансуванні на 2019 рік, тис.грн
Відповідність
у тому числі:
Плану заходів
з реалізації у
кошти місцевих бюкошти державного бюджету
2018- 2020
джетів
Результароках СтратеНадтивність
гії розвитку
інші кошти звичайна
реалізації
Донецької
державного кредитна
проекту
Інші дже- (характери- області на
бюджету,
програма
Примітка
Державний
період до 2020
рела
включаючи для відстика, пофонд рецільові
новлення обласний міський, фінансуван- тужність року ** (номер
гіональнота назва техніня *
субвенції з України
бюджет
бюджет
відповідних
го розчного завдандержавного Європейсь
об'єктів)
витку
ня) або стратебюджету на
кого
гії розвитку
розвиток те- інвестиміста
(району,
риторій*
ційного
ОТГ)
банку
7
8
9
10
11
12
13
14
15

244789,777 203160,806 12 244,271

2019

Управління 4 390,780
житлово комунально
го
господарст
ва

2 177,703

1454,309

80 717,210 16 462,061 33201,365 59 081,590

2 177,703

ремонт
1.1.2.
дорожнього Забезпечувати
покриття ефективне
2745 м2 функціонуванн
я житловокомунального
господарства та
безперебійне
енерго-, газо- та
водопостачання
об’єктів
соціальної
сфери, освіти,
охорони
здоров’я

4

36

Капітальний
ремонт мереж
зовнішнього
освітлення
вул. Свободи
м.Слов'янськ

2019

Управління 1 861,309
житлово комунально
го
господарст
ва

Реалізація
Програми
виділення
фінансової
підтримки
комунальном
у
підприємству
Слов’янської
міської ради
«Водознижен
ня» на 2018
рік та прогноз
на 2019 –
2023 роки
38 Капітальний
ремонт
покрівлі
будівлі
гуртожитку
по
вул.Світлодар
ська, 28
м.Слов’янськ

2019

Управління 10 4 15,000 10 415,000
житлово комунально
го
господарст
ва

2019

Управління 1996,919
житлово комунально
го
господарст
ва

37

1 454,309

1593,322

1 454,309

10 415,000

1593,322

встановленн
1.1.2.
я опор - 30 Забезпечувати
од.
ефективне
встановленн функціонуванн
я
я житловосвітильникі комунального
в - 60 од. господарства та
безперебійне
енерго-, газо- та
водопостачання
об’єктів
соціальної
сфери, освіти,
охорони
здоров’я
8 од.
1.1.2.
спеціальної Забезпечувати
техніки
ефективне
функціонуванн
я житловокомунального
господарства та
безперебійне
енерго-, газо- та
водопостачання
об’єктів
соціальної
сфери, освіти,
охорони
здоров’я
площа
1.1.2.
покрівлі - Забезпечувати
610 м2
ефективне
функціонуванн
я житловокомунального
господарства та
безперебійне
енерго-, газо- та
водопостачання
об’єктів
соціальної
сфери, освіти,
охорони

Рішення
міської
ради від
28.09.2018
№19-LІІ-7

5

здоров’я
89

3.

Усього:

936 148,404 702 792,851 110 914,843 16 493,750

80 717,210 222 971,987 67 476,326 204 218,735

Перелік міських програм, які передбачені до виконання у 2019 році
пункти 1, 25 викласти у новій редакції:

Дата і № рішення міської
Термін
ради, яким затвердження
виконання
програму, внесення змін
1 Програма економічного і соціального розвитку м. Слов’янська на 2019 рік та основні напрями
2019
19.12.2018
розвитку на 2020-2021 роки
№6- LVI-7
25 Програма фінансової підтримки КП Слов’янської міської ради «Словміськводоканал» на 2019 рік
2019
16.11.2018 №16-LIV-7

№
з/п

4.

Відповідальний виконавець
програми

Назва міської програми

Управління економічного та
інвестиційного розвитку
Управління житлово-комунального
господарства

Фінансове забезпечення заходів Програми
рядок «Житлове господарство та комунальна інфраструктура»; рядок «Усього:» викласти у новій редакції:
Напрями реалізації заходів

Кількість
заходів

всього

54
362

69376,600
737726,400

Житлове господарство та комунальна інфраструктура
Усього:

5.

державного
бюджету
0,000
524634,300

Витрати на реалізацію, тис.грн
у тому числі за рахунок коштів:
місцевих бюджетів
підприємств
обласного бюджету
бюджету міста
0,000
57546,600
11830,000
7132,000
145345,900
24605,800

інших джерел
0,000
36008,400

Фінансове забезпечення проектів розвитку Програми
рядок «Житлове господарство та комунальна інфраструктура», рядок «Усього» викласти у новій редакції:
Потреба у фінансуванні на 2019 рік, тис.грн
у тому числі:
кошти місцевих
бюджетів

кошти державного бюджету
№
п/п

3

Назва розділу

Житлове господарство та комунальна
інфраструктура
Усього:

Кількість
проектів

інші
джерела
фінансува
ння *

38

інші кошти державного Надзвичайна кредитна
Державний
бюджету, включаючи
програма для
фонд
цільові субвенції з
відновлення України
регіонально
державного бюджету на
Європейського
го розвитку
розвиток територій*
інвестиційного банку
203160,806 12 244,271
1454,309
80 717,210

16 462,061 33201,365 59 081,590

89

702 792,851 110 914,843

222 971,987 67 476,326 204 218,735

всього

16 493,750

80 717,210

обласний
бюджет

бюджет
міста

6

