
Красноармійська міська рада 
РІШЕННЯ 

 
          ПРОЕКТПРОЕКТ 

23.03.2016 № 7/7-3 
 м.Красноармійськ 

 
Про внесення змін до рішення міської ради 
від 23.12.2015 №7/2-8 «Про Програму 
економічного і соціального розвитку міста 
Красноармійська на 2016 рік» 

 

Розглянувши листи відділів міської ради житлово-комунального, охорони здоров’я, 
бухгалтерського обліку, освіти, культури, туризму та охорони культурної спадщини, 
комітету з фізичної культури та спорту, управління соціального захисту населення міської 
ради про внесення змін і доповнень до Програми економічного і соціального розвитку міста 
Красноармійська на 2016 рік, затверджену рішенням міської ради від 23.12.2015 №7/2-8, 
керуючись статтями 26, 59, 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
міська рада 
ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни і доповнення до заходів Програми економічного і соціального 
розвитку міста Красноармійська на 2016 рік, затвердженої рішенням міської ради від 
23.12.2015 №7/2-8 «Про Програму економічного і соціального розвитку міста 
Красноармійська на 2016 рік» у розділи: 

3.2. «Енергозабезпечення та енергоефективність» (додаток 1); 
3.3. «Інвестиційна діяльність» (додаток 2); 
4.3. «Житлово-комунальне господарство та комунальна інфраструктура» (додаток 3); 
4.8. «Соціальний захист населення (додаток 4); 
4.9. «Підтримка сім’ї, дітей та молоді» (додаток 5); 
4.11. «Освіта» (додаток 6); 
4.12. «Охорона здоров’я» (додаток 7); 
4.13. «Фізичне виховання та спорт» (додаток 8); 
4.14. «Культура»  (додаток 9); 
6.1. «Впровадження заходів територіального планування» (додаток 10); 
6.2. «Розвиток земельних відносин» (додаток 11); 
7.2. «Підвищення ефективності муніципального управління та розвиток 
інформаційного простору» (додаток 12). 

2. Внести зміни і доповнення до заходів Програми «Захисник Вітчизни 2016», 
затвердженої рішенням міської ради від 18.02.2016 №7/5-8 «Про програму Захисник 
Вітчизни 2016»: 

Розділ 3.1. викласти в наступній редакції: 
«Фінансове, матеріально-технічне забезпечення обліку військовозобов’язаних, 

призовників, техніки галузей економіки України, призову громадян на строкову службу, 
службу за контрактом та мобілізації, придбання комп’ютерної оргтехніки та системи відео 
спостереження». 
Міський голова  Р.В.Требушкінівліравління 
економіки, торгівлі   

та пріоритетного розвитку 



Додаток № 1 
до рішення міської ради 
23.03.2016 № 7/7-3 

 
Зміни до заходів по розділу 3.2. «Енергозабезпечення та енергоефективність»  

Програми економічного і соціального розвитку міста Красноармійська на 2016 рік 
 

Зміст заходу Термін 
виконання Виконавець 

Витрати на реалізацію, тис. грн. 

Очікуваний результат Всього 

у тому числі за рахунок коштів: 
держав-

ного 
бюджет

у 

місцевих бюджетів 
підпри-
ємств 

інших 
джерел обласного 

бюджету 
бюджету 

міста 
3. Бюджетні установи та організації 

Доповнити абзацами  8, 9 наступного змісту: 
8. Будівництво блочно-модульних міні котелень, які працюють  на 
твердому палеві  

Протягом 
року 

Відділ освіти 
міської ради 800   800   

Економія енергоресурсів 9. Реконструкція системи теплопостачання, водовідведення, 
водопостачання та енергозабезпечення для підключення блочно-
модульних міні котелень, які працюють на твердому палеві 

600   600   

 
Секретар міської ради              І.В.Сущенко



 
Додаток № 2 
до рішення міської ради 
23.03.2016 № 7/7-3 

 
Зміни до заходів по розділу 3.3. «Інвестиційна діяльність»  

Програми економічного і соціального розвитку міста Красноармійська на 2016 рік 
 

Зміст заходу Термін 
виконання Виконавець 

Витрати на реалізацію, тис. грн. 

Очікуваний результат Всього 

у тому числі за рахунок коштів: 
держав-

ного 
бюджет

у 

місцевих бюджетів 
підпри-
ємств 

інших 
джерел обласного 

бюджету 
бюджету 

міста 

Підрозділ «Красноармійська міська рада» 
Доповнити новим абзацом 2  наступного змісту: 

2. Капітальний ремонт 1 поверху  адміністративного будинку за 
адресою: м.Красноармійськ, пл..Шибанкова, 11 (розробка 
проектно-кошторисної документації)  

Протягом 
року 

Красноармійс
ька міська 

рада 
85   85   Створення належних умов праці 

Доповнити новим підрозділом «Житлове господарство»  
Доповнити новими абзацами 1, 2 наступного змісту: 

1. Капітальний ремонт приміщення «Червоного хреста» для 
розміщення  Центру підтримки сім’ї за адресою: 
м.Красноармійськ  м-н «Сонячний», буд.8  

Протягом 
року 

КП 
«Управління 

міського 
господарства 

258,3   258,3   Підтримка громадських 
організацій 

2. Капітальний ремонт приміщення для розміщення ККСН за 
адресою: м.Красноармійськ, м-н «Южний» буд.10 

КП 
«Красноар-
мійський 

центр 
єдиного 

замовника 

300   300   Покращення технічного стану 
будівлі 

 
Секретар міської ради              І.В.Сущенко



 
Додаток № 3 
до рішення міської ради 
23.03.2016 № 7/7-3 
 
 
 

Зміни до заходів по розділу 4.3. «Житлово-комунальне господарство та комунальна інфраструктура»  
Програми економічного і соціального розвитку міста Красноармійська на 2016 рік 

 

Зміст заходу Термін 
виконання Виконавець 

Витрати на реалізацію, тис. грн. 

Очікуваний результат Всього 

у тому числі за рахунок коштів: 
держав-

ного 
бюджету 

місцевих бюджетів підпри-
ємств 

інших 
джерел обласного 

бюджету 
бюджету 

міста 
Підрозділ «БЛАГОУСТРІЙ» 

Обсяг фінансування абзацу  7  викласти у  наступній редакції: 
7. Поточний ремонт та утримання пам’ятників  Протягом 

року 
КП 

«Управління 
міського 

господарства 

100   100   Економія енергоресурсів 

Доповнити абзацами 35, 36 наступного змісту 
35. Придбання патріотичної символіки Протягом 

року 
КП 

«Управління 
міського 

господарства 

190   190   Підтримка патріотичного духу 
серед  

36. Придбання матеріалів для зовнішнього освітлення 70   70   Благоустрій міста 

Доповнити абзацом 8 наступного змісту 
8. Озеленення території кладовищ Протягом 

року 
КП 

«Красноармі
йська 

ритуальна 
служба» 

144,4   144,4   Благоустрій 

Доповнити абзацами 32, 33, 34, 35,36, 37, 38, 39 наступного змісту 
32. Придбання пил та кущорізів  Протягом 

року 
Житлово-

комунальний 
відділ 

190   190   
Благоустрій міста 33. Утримання об’єктів благоустрою (вирізка сухих гілок та суків) 1000   1000   

34. Реалізація міні проектів з питань благоустрою 1260   1260   
35. Розробка схеми санітарної очистки міста 

163,6   163,6   
Зниження негативного впливу 
відходів на довкілля, покращення 
санітарного стану міста 

36. Придбання матеріалів для ремонту теплових мереж 
 190   190   Зменшення втрат теплової енергії 



Зміст заходу Термін 
виконання Виконавець 

Витрати на реалізацію, тис. грн. 

Очікуваний результат Всього 

у тому числі за рахунок коштів: 
держав-

ного 
бюджету 

місцевих бюджетів підпри-
ємств 

інших 
джерел обласного 

бюджету 
бюджету 

міста 
37. Придбання матеріалів для ремонту житлових будинків міст 
Красноармійськ та Родинське 1200   1200   Покращення технічного стану 

житлових будинків 
38. Поточний ремонт автодоріг міста (планування)  500   500   

Благоустрій міста 39. Придбання та висадка троянд 199,9   199,9   
ПІДРОЗДІЛ «ЖИТЛОВЕ ГОСПОДАСТВО» 

Доповнити абзацом 11  наступного змісту 
11.Фінансова підтримка на виплату заробітної плати Протягом 

року 
КП 

«Красноар-
мійський 

центр 
єдиного 

замовника 

290   290   Поліпшення фінансового стану 
підприємства 

Підрозділ «ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО» 
Обсяг фінансування абзацу  7 наступного змісту: 

7.  Фінансова підтримка на виплату заробітної плати Протягом 
року 

КП 
«Красноар-

мійськводока
нал» 

350   350   Поліпшення фінансового стану 
підприємства 

Підрозділ «ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ» 
Доповнити абзацами 6, 7  наступного змісту 

6. Фінансова підтримка на виплату заробітної плати Протягом 
року 

КП 
«Красноармі
йськтепломер

ежа» 

199   199   
Поліпшення фінансового стану 
підприємства 

7. Фінансова підтримка на придбання паливно-мастильних 
матеріалів 100   100   

 
Секретар міської ради              І.В.Сущенко 

 



Додаток № 4 
до рішення міської ради 
23.03.2016 № 7/7-3 
 

Зміни до заходів по розділу 4.8. «Соціальний захист населення»  
Програми економічного і соціального розвитку міста Красноармійська на 2016 рік 

 

Зміст заходу Термін 
виконання Виконавець 

Витрати на реалізацію, тис. грн 

Очікуваний результат Всього 

у тому числі за рахунок коштів: 
держав-

ного 
бюджету 

місцевих бюджетів підпри-
ємств 

інших 
джерел обласного 

бюджету 
бюджету 

міста 
Доповнити абзацами 53.54  наступного змісту 

53. Монтаж системи тривожної сигналізації, відео спостереження та її 
обслуговування Протягом 

року 

УСЗН 19   19   Створення належних умов праці 

54. Надання одноразової матеріальної допомоги громадянам на 
виконання депутатських повноважень 540   540   Підтримка іміджу влади 

 
 
Секретар міської ради              І.В.Сущенко 
 



Додаток № 5 
до рішення міської ради 
23.03.2016 № 7/7-3 
 

Зміни до заходів по розділу 4.9. «Підтримка сім’ї, дітей та молоді»  
Програми економічного і соціального розвитку міста Красноармійська на 2016 рік 

 
 

Зміст заходу Термін 
виконання Виконавець 

Витрати на реалізацію, тис. грн 

Очікуваний результат Всього 

у тому числі за рахунок коштів: 
держав-

ного 
бюджету 

місцевих бюджетів підпри-
ємств 

інших 
джерел обласного 

бюджету 
бюджету 

міста 
Доповнити абзацом 11 наступного змісту 

11. Організація інформаційно-просвітницької роботи щодо цінностей 
сім’ї, відповідальності батьків за виховання дітей 

Протягом 
року 

Красноар-
мійська 

міська рада,  
відділи та 

управління 
міської ради 

44,5   44,5   
Просвітницька робота з підтримки  
здорового способу життя та сімейних 
цінностей 

 
 
Секретар міської ради              І.В.Сущенко 



Додаток № 6 
до рішення міської ради 
23.03.2016 № 7/7-3 
 

Зміни до заходів по розділу 4.11. «Освіта»  
Програми економічного і соціального розвитку міста Красноармійська на 2016 рік 

 

Зміст заходу Термін 
виконання Виконавець 

Витрати на реалізацію, тис. грн 

Очікуваний результат Всього 

у тому числі за рахунок коштів: 
держав-

ного 
бюджету 

місцевих бюджетів підпри-
ємств 

інших 
джере

л 
обласного 
бюджету 

бюджету 
міста 

Доповнити абзацами 15, 16 наступного змісту 
15. Видання, придбання, зберігання підручників Протягом 

року Відділ 
освіти 

346,7 346,7     Поповнення бібліотечного фонду 
16. Участь учнівської молоді у мега-тренінгу 196   196   Інтелектуальний розвиток  молоді 

 
Секретар міської ради              І.В.Сущенко 



Додаток № 7 
до рішення міської ради 
23.03.2016 № 7/7-3 
 

Зміни до заходів по розділу 4.12. «Охорона здоров’я»  
Програми економічного і соціального розвитку міста Красноармійська на 2016 рік 

 

Зміст заходу Термін 
виконання Виконавець 

Витрати на реалізацію, тис. грн 

Очікуваний результат Всього 

у тому числі за рахунок коштів: 
держав-

ного 
бюджету 

місцевих бюджетів підпри-
ємств 

інших 
джере

л 
обласного 
бюджету 

бюджету 
міста 

V. Удосконалення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я 
Доповнити абзацом 10 наступного змісту 

10.Проведення поточного ремонту харчоблоку 

Протягом 
року 

Відділ 
охорони 
здоров’я 
міської 
ради,  

Красноа-
рмійська 

ЦРЛ 

22,6   22,6   
Створення належних умов 
перебування пацієнтів у закладах 
охорони здоров’я 

 
Секретар міської ради              І.В.Сущенко



Додаток № 8 
до рішення міської ради 
23.03.2016 № 7/7-3 

 
 

Зміни до заходів по розділу 4.13. «Фізичне виховання та спорт»  
Програми економічного і соціального розвитку міста Красноармійська на 2016 рік 

 

Зміст заходу Термін 
виконання Виконавець 

Витрати на реалізацію, тис. грн 

Очікуваний результат Всього 

у тому числі за рахунок коштів: 
держав-

ного 
бюджету 

місцевих бюджетів підпри-
ємств 

інших 
джерел обласного 

бюджету 
бюджету 

міста 
Зміст та обсяг фінансування абзацу 10 викласти у наступній редакції 

10. Капітальний ремонт СК Металург Протягом 
року 

Комітет з 
фізичної 

культури та 
спорту 

міської ради 

1621   1620  1 
Створення належних умов для 
занять фізичною культурою та 
спортом  

Доповнити абзацами 13, 14 наступного змісту 
13. Покращення умов, залучення до регулярних занять спортом 
населення міста Красноармійська  

Протягом 
року 

Комітет з 
фізичної 

культури та 
спорту 

міської ради 

2000   2000   Створення належних умов для 
занять фізичною культурою та 
спортом  14. Капітальний ремонт залу настільного тенісу (ДЮСШ) 

1500   1500   

 
 
Секретар міської ради              І.В.Сущенко 

 
 
 
 
 
 

 
 



Додаток № 9 
до рішення міської ради 
23.03.2016 № 7/7-3 

 
 

Зміни до заходів по розділу 4.14. «Культура»  
Програми економічного і соціального розвитку міста Красноармійська на 2016 рік 

 

Зміст заходу Термін 
виконання Виконавець 

Витрати на реалізацію, тис. грн 

Очікуваний результат Всього 

у тому числі за рахунок коштів: 
держав-

ного 
бюджету 

місцевих бюджетів підпри-
ємств 

інших 
джерел обласного 

бюджету 
бюджету 

міста 
Доповнити абзацом 13 наступного змісту 

13. Розвиток культурного потенціалу, задоволення культурних потреб 
населення та розширення доступу до культурних надбань краю  

Протягом 
року 

Відділ 
культури, 
туризму та 

охорони 
культурної 
спадщини 

міської ради 

1000   1000   Забезпечення культурного 
дозвілля населення  

 
 
Секретар міської ради              І.В.Сущенко 



Додаток № 10 
до рішення міської ради 
23.03.2016 № 7/7-3 
 

 
 

Зміни до заходів по розділу 6.1. «Впровадження заходів територіального планування»  
Програми економічного і соціального розвитку міста Красноармійська на 2016 рік 

 

Зміст заходу Термін 
виконання Виконавець 

Витрати на реалізацію, тис. грн 

Очікуваний результат Всього 

у тому числі за рахунок коштів: 
держав-

ного 
бюджету 

місцевих бюджетів підпри-
ємств 

інших 
джерел обласного 

бюджету 
бюджету 

міста 
Обсяг фінансування абзацу 1викласти у наступній редакції 

1.Розробка плану зонування м.Краснаормійська Протягом 
року 

Управління 
містобудуван

ні та 
архітектури, 
Красноар-

мійська 
міська рада 

285,6   285,6   Забезпечення ефективного 
впорядкування забудови міста 

Доповнити абзацами 5 наступного змісту 
5. Виготовлення проекту по розподілу територій на мікрорайонах 
міста 

Протягом 
року 

Управління 
містобудуван

ні та 
архітектури, 
Красноар-

мійська 
міська рада 

187,6   187,6   Раціональне використання 
територій 

 
 
Секретар міської ради              І.В.Сущенко 



Додаток № 11 
до рішення міської ради 
23.03.2016 № 7/7-3 

 
Зміни до заходів по розділу 6.2 «Розвиток земельних відносин»  

Програми економічного і соціального розвитку міста Красноармійська на 2016 рік 

Зміст заходу Термін 
виконання Виконавець 

Витрати на реалізацію, тис. грн 

Очікуваний результат Всього 

у тому числі за рахунок коштів: 
держав-

ного 
бюджету 

місцевих бюджетів підпри-
ємств 

інших 
джерел обласного 

бюджету 
бюджету 

міста 
Доповнити  абзацом 7 викласти у наступній редакції 

7.Розробка проекту по нормативній грошовій оцінці землі Протягом 
року 

Управління 
Держземаген

тства, 
Красноар-

мійська 
міська рада,  

197   197   Визначення якісних характеристик та 
вартості земель 

 
Секретар міської ради              І.В.Сущенко 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Додаток № 12 
до рішення міської ради 
__________ № __________ 
 

Зміни до заходів по розділу 7.2. «Підвищення ефективності муніципального управління та розвиток інформаційного простору»   
Програми економічного і соціального розвитку міста Красноармійська на 2016 рік 

 

Зміст заходу Термін 
виконання Виконавець 

Витрати на реалізацію, тис. грн 

Очікуваний результат Всього 

у тому числі за рахунок коштів: 
держав-

ного 
бюджету 

місцевих бюджетів підпри-
ємств 

інших 
джерел обласного 

бюджету 
бюджету 

міста 
Обсяг фінансування абзацу 3 викласти у наступній редакції 

3. Освітлення діяльності органів місцевого самоврядування через 
засоби масової інформації  

Протягом 
року 

Красноар-
мійська 

міська рада 
570   570   Освітлення діяльності органів 

місцевого самоврядування 

Зміст абзацу 7 викласти у наступній редакції 
7. Переобладнання  службових авто під вкраплений та встановлення 
газобалонного обладнання 

Протягом 
року 

Красноар-
мійська 

міська рада, 
відділи та 

управління 
міської ради 

160   160   Економія ресурсів 

Доповнити  абзацами 8, 9, 11 наступного змісту 
8. Інформаційно-організаційний супровід державних, міських заходів 
та діяльності міста 

Протягом 
року 

Красноар-
мійська 

міська рада, 
відділи та 

управління 
міської ради 

130   130   

Просвітницька робота серед громади 9. Проведення семінару для соціально-активних громадян міст 
Красноармійськ та Родинське 52   52   

10. Придбання, встановлення та обслуговування системи поіменного 
голосування депутатів міської ради 

Красноар-
мійська 

міська рада 
50,2   50,2   Створення умов для ефективної 

праці депутатів 

11. Придбання газетного паперу для Красноармійської регіональної 
масової газети «Маяк» 

Красноар-
мійська 

міська рада, 
КРМГ 

«Маяк» 

200   200   Підтримка ЗМІ 

 
Секретар міської ради              І.В.Сущенко 


