УКРАЇНА
СЛОВ’ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
від 22.08.2019 № 10-LXVІII-7
м. Слов’янськ

Про внесення змін та доповнень до рішення міської
ради від 19.12.2018 № 6-LVI-7 «Про Програму
економічного і соціального розвитку м. Слов’янська
на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 та
2021 роки» (зі змінами та доповненнями)
Враховуючи рішення виконавчого комітету Слов’янської міської ради
від 21.08.2019 № 1743 «Про схвалення змін та доповнень до рішення міської
ради від 19.12.2018 № 6-LVI-7 «Про Програму економічного і соціального
розвитку м. Слов’янська на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 та
2021 роки» (зі змінами та доповненнями), враховуючі пропозиції управління
житлово-комунального господарства (від 19.08.2019 № 01-30/938), протокол
засідання постійної комісії міської ради з питань комунальної власності та
міського господарства від 21.08.2019 №11, керуючись пунктом 22 частини 1
статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШУЄ:
1. Внести зміни та доповнення до Програми економічного і соціального
розвитку м. Слов’янська на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 та
2021 роки, затвердженої рішенням Слов’янської міської ради від 19.12.2018
№ 6-LVI-7, згідно з додатком до розділів:
1) Заходи щодо забезпечення виконання завдань Програми.
2) Перелік проектів міста, реалізація яких передбачається у 2019 році.
3) Фінансове забезпечення проектів розвитку Програми.

Міський голова

В.М. Лях

Додаток
до рішення міської ради
від 22.08.2019 № 10-LXVІII-7
Зміни та доповнення до Програми економічного і соціального розвитку м. Слов’янська на 2019 рік та основні напрями
розвитку на 2020 та 2021 роки, затвердженої рішенням Слов’янської міської ради від 19.12.2018 № 6-LVI-7
1.

Заходи щодо забезпечення виконання завдань Програми

Витрати на реалізацію, тис. грн
Очікуваний результат
у тому числі за рахунок коштів:
№
Завдання
Зміст заходу
Виконавець
місцевих бюджетів
з/п
Всього Державног
підприєм інших Найменування Значення
обласного міського
о бюджету
ств
джерел
показника
показника
бюджету бюджету
3.1.5 Житлове господарство та комунальна інфраструктура
Захід 9.1 розділу 3.1.5 «Житлове господарство та комунальна інфраструктура» та рядок «Усього по Розділу 3.1.5» викласти у новій редакції:
1.1.2
9.1 Розробка та корегування проектно2019
Управління 2000,000
0,000
0,000
2000,000
0,000
0,000
кількість
19
Забезпечувати
кошторисної документації на
житловопроектів
ефективне
проведення капітального ремонту
комунального
функціонуванн
вулично-дорожньої мережі (доріг,
господарства
я житловотротуарів, зовнішнього освітлення,
комунального
встановлення світлофорів,
господарства
улаштування закритих та
та
відкритих водостоків,
безперебійне
благоустрій),
енерго-, газоу т.ч.: вул.Батюка,
та
вул.Літературна, вул.Паркова,
водопостачанн
вул.Ком'яхова, вул.Центральна,
я об’єктів
вул.Банківська, вул.Світлодарська,
соціальної
вул.Свободи (парна та непарна
сфери, освіти,
сторони), вул.Райдужна,
охорони
вул.Василівська, вул.Голубівська,
здоров’я
вул.Машчерметівська,
вул.Д.Галицького, вул.Приозерна,
вул.Краматорська,
вул. Університетська,
вул. Ізюмська, вул.Бульварна,
вул.Мостова, вул.Гагаріна,
вул.Цілинна, пров.Цілинний,
пров.Зоряний тощо
Термін
виконанн
я

2

2.

Перелік проектів міста, реалізація яких передбачається у 2019 році

Потреба у фінансуванні на 2019 рік, тис.грн
Відповідність
у тому числі:
Плану заходів з
реалізації у 2018кошти місцевих
кошти державного бюджету
Результати
2020 роках
бюджетів
вність
Стратегії
Надзвичай
інші кошти
реалізації
розвитку
на
Кошторисн
державного
Термін
проекту
Донецької
Інші
кредитна
№ з/
Назва
Виконавец а вартість
Прим
бюджету,
реалізації
(характерис області на період
джерела
програма
п
проекту
ь
проекту,
ітка
всього
Державний
включаючи
проекту
тика,
до 2020 року **
фінансуван
для
тис.грн
фонд
цільові
обласний
міський
потужність (номер та назва
ня *
відновленн
регіонально субвенції з
бюджет
бюджет
відповідних
технічного
я України
го розвитку державного
об'єктів)
завдання) або
Європейсь
бюджету на
стратегії
кого
розвиток
розвитку міста
інвестиційн
територій*
(району, ОТГ)
ого банку
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Доповнити пунктом 48 розділ «3.2.3 Житлове господарство та комунальна інфраструктура» та рядок «3.2.3 Житлове господарство та комунальна інфраструктура» викласти у новій редакції:
3.2. Житлове
3 господарств
о та
309751,021 248813,484
13149,671
3 890,352
80717,210
15924,440
76 050,221
59 081,590
комунальна
інфраструкт
ура
48 Будівництво
2019
Управління
5000,000
5000,000
5000,000
Потужність
1.1.2
модульної
житловокотельніЗабезпечувати
котельної по
комунально
2,631 МВт,
ефективне
вул. Новий
го
теплове
функціонування
Побут м.
господарств
навантаженн
житловоСлов’янськ
а
я, що
комунального
підключаєть господарства та
ся – 1,85
безперебійне
МВт
енерго-,газо-та
водопостачання
об’єктів соціально
сфери, освіти,
охорони здоров’я
Рядок «Усього» викласти у новій редакції:
Усього
1032001,403 763 875,633 134 656,257 20 947,821
80 717,210 225 178,366 130 285,144 172 090,835
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3.

Фінансове забезпечення проектів розвитку Програми
Рядки «Житлове господарство та комунальна інфраструктура»; «Усього» викласти у новій редакції:

№
п/п

3

Назва розділу

Житлове господарство та комунальна
інфраструктура
Усього

Потреба у фінансуванні на 2019 рік, тис.грн
у тому числі:
кошти державного бюджету
кошти місцевих бюджетів
інші кошти
Надзвичайна
державного
кредитна
Державний
бюджету,
програма для
фонд
включаючи цільові
відновлення
обласний
міський
регіонального
субвенції з
України
бюджет
бюджет
розвитку
державного бюджету Європейського
на розвиток
інвестиційного
територій*
банку

Кількість
проектів

всього

48

248 813,484

13 149,671

3 890,352

80 717,210

15 924,440

76 050,221

59 081,590

115

763 875,633

134 656,257

20 947,821

80 717,210

225 178,366

130 285,144

172 090,835

інші джерела
фінансування
*
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