ПРОЄКТ

УКРАЇНА

СВІТЛОДАРСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
від___________ №__________
м.Світлодарськ

Про внесення змін до Програми
економічного і соціального розвитку
м.Світлодарська на 2020 рік
Розглянувши рішення виконкому міської ради від _______ №__ «Про проєкт
рішення міської ради «Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку
м.Світлодарська на 2020 рік», на підставі листа ДНЗ №11 «Ластівка» від 09.04.2020 №96,
листа КП «Веста» від 09.04.2020 №167/02-15, керуючись статтею 18 Закону України «Про
державне прогнозування та розроблення програми економічного і соціального розвитку
України», статтею 25 та пунктом 22 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до Програми економічного і соціального розвитку м.Світлодарська
на 2020 рік:
1.1. Підпункт 2.2.1. «Розвиток органу місцевого самоврядування» викласти в новій
редакції згідно з додатком 1 (додається).
1.2. Підпункт 2.2.4. «Розвиток інформаційного простору» викласти в новій редакції
згідно з додатком 1 (додається).
1.3. Підпункт 2.2.5. «Матеріально-технічне забезпечення діяльності» викласти в
новій редакції згідно з додатком 1 (додається).
1.4. Підпункт 2.2.6. «Інформатизація» викласти в новій редакції згідно з додатком 1
(додається).
1.5. Підпункт 2.3.1. «Освіта» викласти в новій редакції згідно з додатком 1
(додається).
1.6. Підпункт 2.3.3. «Культура» викласти в новій редакції згідно з додатком 1
(додається).
1.7. Підпункт 2.3.6. «Захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування» викласти в новій редакції згідно з додатком 1 (додається).
1.8. Підпункт 2.3.7. «Дорожньо-транспортний комплекс» викласти в новій редакції
згідно з додатком 1 (додається).
1.9. Підпункт 2.3.8. «Житлове господарство і комунальна інфраструктура» викласти
в новій редакції згідно з додатком 1 (додається).
1.10. Підпункт 2.3.9. «Заходи, пов’язані з наслідками проведення АТО (ООС)»
викласти в новій редакції згідно з додатком 1 (додається).

1.11. Підпункт 2.4.1. «Охорона природного навколишнього середовища» викласти в
новій редакції згідно з додатком 1 (додається).
1.12. Підпункт 2.4.3. «Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій»
викласти в новій редакції згідно з додатком 1 (додається).
2. Координацію виконання даного рішення покласти на першого заступника
міського голови Прожогу В.М., контроль - на постійну комісію з правопорядку,
гуманітарних і соціальних питань (Кашу), постійну комісію з питань щодо реалізації у місті
державної регуляторної політики,
постійну комісію з питань планування, бюджету,
екології, торгівлі, побуту, землекористування та житлово-комунального господарства
(Воробйов).
Секретар міської ради

В.П.ВОРОНКЕВИЧ

Додаток 1
до рішення міської ради
від ___________№______

ЗАХОДИ ЩОДО ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ПРОГРАМИ НА 2020 РІК
Зміст заходу

Термін
виконання

Виконавець

Всього

Державного
бюджету

Витрати на реалізацію, тис.грн.
у тому числі за рахунок коштів:
місцевих бюджетів
міський,
підприобласног
селищний,
ємств
о
районний
сільський
бюджету
бюджет

інших
джерел

значення
найменування показника показник
а

2.2. Підвищення спроможності органу місцевого самоврядування
2.2.1. Розвиток органу місцевого самоврядування

Капітальний ремонт основної будівлі
виконкому Світлодарської міської
Виконавчий комітет
ради, яка розташована за адресою:
Протягом року Світлодарської міської
84792 Донецька область,
ради
Бахмутський район, м.Світлодарськ,
проспект Миру, 5

10055,005

Поточний ремонт системи опалення у
Виконавчий комітет
будівлі виконкому Світлодарської
Протягом року Світлодарської міської
міської ради (за рахунок субвенції з
ради
районного бюджету)

106,125

Поточний ремонт покрівлі будівлі
виконкому Світлодарської міської
ради (за рахунок субвенції з
районного бюджету)

268,900

Виконавчий комітет
Протягом року Світлодарської міської
ради

загальна площа, м2

2611

106,125

кількість будівель, од.

1

268,900

площа покрівлі, м.кв.

540

10055,005

10430,030
375,025
2.2.4. Розвиток інформаційного простору

10055,005

Забезпечення висвітлення діяльності
за напрямками роботи органів
місцевого самоврядування на
офіційному сайті Світлодарської
міської ради

Виконавчий комітет
Протягом року Світлодарської міської
ради

кількість розміщених
інформаційних
матеріалів, шт.

Оприлюднення публічної інформації
щодо діяльності органів місцевого
Виконавчий комітет
Протягом року Світлодарської міської
самоврядування у засобах масової
ради
інформації та з використанням
інтернет-ресурсів

регуляторні акти,
рішення,
повідомлення, об'яви
тощо

200

Всього
2.2.5. Матеріально-технічне забезпечення діяльності

Сплата судового збору та інших
судових платежів

Виконавчий комітет
Протягом року Світлодарської міської
ради

5,000

5,000

кількість судових
зборів, од.
розмір одного
судового збору, грн.

2
2 102

Сприяння виконанню делегованих
повноважень Світлодарської міської
ради
Утримання та поточний ремонт
автомобільного транспорту
Світлодарської міської ради
Придбання паливно-мастильних
матеріалів для автомобільного
транспорту Світлодарської міської
ради

Виконавчий комітет
Протягом року Світлодарської міської
ради

7,000

7,000

витратні матеріали,
кількість місяців

12

Виконавчий комітет
Протягом року Світлодарської міської
ради

5,000

5,000

кількість місяців

12

Виконавчий комітет
Протягом року Світлодарської міської
ради

54,000

54,000

кількість літрів

150л*12
міс.

Проведення технічної діагностики
вогнегасників

Виконавчий комітет
Протягом року Світлодарської міської
ради

0,400

0,400

кількість, шт.

7

71,400

71,400

кількість місяців

12

Всього

2.2.6. Інформатизація

Обслуговування офіційного сайту
Світлодарської міської ради

Виконавчий комітет
Протягом року Світлодарської міської
ради

4,521

4,521

Оплата телекомунікаційних послуг
Виконавчий комітет
(оплата послуг телефонного зв'язку та Протягом року Світлодарської міської
ради
послуг мережі Інтернет)

32,400

32,400

кількість місяців

12

Технічне обслуговування оргтехніки
(ремонт та заправка картриджів)

Виконавчий комітет
Протягом року Світлодарської міської
ради

9,000

9,000

кількість картриджів,
шт.

17

Обслуговування програмного
забезпечення "Місцеві бюджети"

Виконавчий комітет
Протягом року Світлодарської міської
ради

2,500

2,500

кількість місяців

12

Постачання примірника та пакетів
оновлень комп'ютерної програми
"М.Е.Док" модуль "Звітність" на рік

Виконавчий комітет
Протягом року Світлодарської міської
ради

3,500

3,500

кількість місяців

12

51,921

51,921

площа, м2

4256,4

кількість працівників,
осіб

2

Всього

2.3. Створення сучасного комфортного та доступного міського середовища
2.3.1. Освіта

Капітальний ремонт дошкільного
навчального закладу №10 «Веселка»
Протягом року
в м.Світлодарськ, 54а, Донецької
області
Підвищення кваліфікації,
переподготовка кадрів закладами
Протягом року
післядипломної освіти ДНЗ
№10"Веселка"
Поточний ремонт будівлі
Світлодарського дошкільного
навчального закладу №1 "Ластівка"
Світлодарської міської ради
Донецької області (часткова заміна
віконних блоків)

Протягом року

Поточний ремонт системи опалення у
Світлодарському дошкільному
Протягом року
навчальному закладі №11 "Берізка"
Світлодарської міської ради
Донецької області

9018,257
(ЄІБ)

ДНЗ №10 "Веселка"

9018,257

ДНЗ №10 "Веселка"

4,000

ДНЗ №1 "Ластівка"

199,000

199,000

кількість вікон, од.

19

ДНЗ №11 "Берізка"

199,000

199,000

площа, м2

1990,0

4,000

Придбання протипожежного
обладнання для дошкільних
навчальних закладів Світлодарської
міської ради Донецької області,
шляхом надання субвенції
м.Світлодарськ

Протягом року

ДНЗ №1 "Ластівка",
ДНЗ №11 "Берізка"

56,037

56,037

Корегування кошторисної частини
проєктної документації за робочим
проєктом"Капітальний ремонт
покрівлі вбудовано-прибудованого
приміщення буд.47-г в
м.Світлодарськ Донецької області"
(ЦДЮТ)

Протягом року

КП "Веста"

30,000

30,000

згідно норм чинного
законодавства

Придбання та встановлення
протипожежних дверей у вбудованоприбудованому приміщенні буд.47-г
в м.Світлодарськ Донецької області
(ЦДЮТ)

Протягом року

КП "Веста"

45,140

45,140

кількість дверей, од.

2

кількість заходів

10

Всього

9551,434

9018,257

529,177

ДНЗ №1 "Ластівка",
тис.грн.;
ДНЗ №11 "Берізка",
тис.грн.

46,155
9,882

4,000

2.3.3. Культура
Виконавчий комітет

Проведення святкових заходів
Світлодарської міської
присвячених державним,
ради,
КЗ
Протягом року
«Світлодарський
міжнародним, професійним святам, а
міський Палац
також значним подіям в житті міста
культури"

33,000

33,000

Капітальний ремонт частини будівлі
КЗ "Світлодарський міський палац
культури" за адресою: проспект
Миру, 3 м.Світлодарськ
Бахмутського району Донецької
області (Врахування потреб МГН)"

Виконавчий комітет
Світлодарської міської
ради,
КЗ
512,121
Протягом року
«Світлодарський
міський Палац
культури"

загальна площа
приміщень, що
підлягають
капітального ремонту 32,21
(санвузли: чоловічий,
жіночий, універсальна
кабіна для МГН), м2

512,121

Виконавчий комітет
Проведення заходів щодо збереження
Світлодарської міської
народних обрядів, традицій,
ради,
КЗ
Протягом року
релігійних свят (Різдво Христове,
«Світлодарський
Масляна, Івана Купала, Великодня,
міський Палац
культури"
Покрова, св. Миколая тощо)

розвиток та
збереження народних
традицій

Проведення фестивалів, конкурсів з
урахуванням інтересів, запитів і
потреб населення

Виконавчий комітет
Світлодарської міської
ради,
КЗ
Протягом року
«Світлодарський
міський Палац
культури"

покращення
організації дозвілля
населення

Проведення тематичних заходів у
бібліотеках

Дитяча бібліотека
м.Світлодарська,
Протягом року
Світлодарська міська
бібліотека для дорослих

кількість заходів, од.:
дитяча бібліотека
бібліотека для
дорослих

52
27

кількість заходів, шт
опікунів/піклувальникі
в, осіб

4
18

площа, м2

9675

Всього

545,121
545,121
2.3.6. Захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
Виконавчий комітет

Проведення святкових заходів з
Світлодарської міської
нагоди Дня усиновлення (проведення
ради, відділ у справах
Протягом року
дітей та соціальної
святкових, розважальних заходів,
політики, заклади
придбання подарунків)
освіти і культури

Всього
2.3.7. Дорожньо-транспортний комплекс

Ремонт та утримання доріг
комунальної власності
Всього

Протягом року

КП "Веста"

4606,61

4606,61

4606,61

4606,61

2.3. Створення сучасного комфортного та доступного міського середовища
2.3.8. Житлове господарствоі комунальна інфраструктура

Поточний ремонт покрівлі з
ремонтом зливостоків

Протягом року

КП "Веста"

231,000

231,000

житловий фонд

Поточний ремонт міжпанельних швів Протягом року

КП "Веста"

110,300

110,300

житловий фонд

Поточний ремонт
внутрішньобудинкових мереж
водопостачання, опалення ,
водовідведення

Протягом року

КП "Веста"

211,000

211,000

житловий фонд

Поточний ремонт трубопроводів
водовідведення у м. Світлодарськ

Протягом року

КП "Веста"

9,011

9,011

до буд.№29

313,723
261,196
292,888
142,377

Поточний ремонт трубопроводу
теплопостачання у м. Світлодарськ

Протягом року

КП "Веста"

1010,184

1010,184

до буд.23, тис.грн.
до буд.24, тис.грн.
до буд.16, тис.грн.
до буд.63, тис.грн.

Виготовлення ПКД на капітальний
ремонт покрівель будинків

Протягом року

КП "Веста"

90,000

90,000

кількість будинків, од.

3

Поточний ремонт міжпанельних швів
багатоквартирних житлових будинків Протягом року
м.Світлодарськ

КП "Веста"

321,370

321,370

кількість будинків, од.

44

Придбання пасажирського ліфта
разом з виконанням робіт по
демонтажу, монтажу,
Протягом року
пусконалагоджувальними роботами у
9-ти поверховому будинку №9
м.Світлодарська

КП "Веста"

991,300

991,300

кількість ліфтів, од.

1

Капітальний ремонт диспетчеризації
пасажирських ліфтів
Протягом року
багатоповерхових житлових будинків
м.Світлодарська

КП "Веста"

280,000

280,000

кількість ліфтів, од.

13

Придбання програматора Servise tool
для обслуговування та ремонту
Протягом року
пасажирського ліфта в
багатоквартирному житловому
будинку №130 м.Світлодарськ

КП "Веста"

30,000

30,000

кількість
програматорів, од.

1

Капітальний ремонт автовишки АП17 на базі автомобіля ГАЗ

Протягом року

КП "Веста"

450,000

450,000

запчастини
фарба, масла,
розчинник

391,750
58,250

Придбання комплексного дитячого
майданчику

Виконавчий комітет
Протягом року Світлодарської міської
ради

кількість майданчиків,
од.

3

кількість ВПО, осіб

1000

Всього

3734,165
3181,865
2.3.9 Заходи, пов’язані з наслідками проведення АТО (ООС)

552,300

Виконавчий комітет
Ведення реєстру ВПО, які тимчасово
Світлодарської міської
мешкають натериторії Світлодарської
ради, відділ реєстрації
Протягом року
міської ради, для визначення
місця проживання,
нагальних потреб, надання
відділ у справах дітей та
соціальної політики
інформаційної допомоги
Всього

2.4. Розбудова безпечного суспільства
2.4.1. Охорона природного навколишнього середовища

Проведення природоохоронних
заходів атмосферного повітря

Протягом року

Вуглегірська ТЕС

4175,200

4175,200

Проведення природоохоронних
заходів водних ресурсів

Протягом року

Вуглегірська ТЕС

772,000

772,000

згідно Прогрмами
природоохоронних
заходівВуглегірської
ТЕС
згідно Прогрмами
природоохоронних
заходівВуглегірської
ТЕС

Проведення природоохоронних
заходів земельних ресурсів

Протягом року

Боротьба з карантинними травами

Виконавчий комітет
Світлодарської міської
Протягом року
ради,
КП
"Веста"

69,197

Дослідження грунту та повітря на
території полігону ТПВ
м.Світлодарська

Протягом року

10,000

Придбання обладнання для збору
твердих побутових відходів, а саме
контейнерів(п.68 ПКМУ №1147)

Виконавчий комітет
Протягом року Світлодарської міської 936,000
ради

Всього

Здійснення комплексних заходів,
спрямованих на попередження
загибелі людей на водних об’єктах

КП "Веста"

37012,500

42974,897
2.4.3. Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій

Проведення широкої роз'яснювальної
роботи серед населення щодо
попередження пожеж, дотримання
Протягом року
вимог пожежної безпеки у побуті,
правил поводження під час виявлення
вибухонебезпечних предметів
Участь у проведенні Всеукраїнської
громадської акції «Запобігти.
Врятувати. Допомогти» та
Всеукраїнської акції «Геройрятувальник року»

Вуглегірська ТЕС

ДПРЗ–23 ГУ ДСНС
України у Донецькій
області

ДПРЗ–23 ГУ ДСНС
України у Донецькій
Протягом року
області, виконавчий
комітет Світлодарської
міської ради

ДПРЗ–23 ГУ ДСНС
України у Донецькій
Протягом року
області, виконавчий
комітет Світлодарської
міської ради

37012,500

69,197

10,000

936,000

1005,197

згідно Прогрмами
природоохоронних
заходівВуглегірської
ТЕС
площа, м2

48050,8

кількість досліджень

1

кількість контейнерів

120

41969,700

зниження кількості
пожеж на території
міста

реалізація політики у
сфері захисту
населення та територій
від надзвичайних
ситуацій
зниження кількості
випадків загибелі
людей на водних
об'єктах

Організація проведення Тижня знань
ДПРЗ–23 ГУ ДСНС
з основ безпеки життєдіяльності у
Протягом року України у Донецькій
дошкільних, загальноосвітніх
області, заклади освіти
закладах

реалізація політики у
сфері захисту
населення та територій
від надзвичайних
ситуацій

Придбання дезінфікуючих засобів та
проведення вологого прибирання
приміщень об'єктів комунальної
власності, прибудинкових територій,
а саме, дитячих , спортивних та
контейнерних майданчиків, під'їздів
житлових будинків

попередження
розповсюдження
захворюваності на
гостру респіраторну
інфекцію, спричинену
короновірусом COVID19

Протягом
карантину

Виконавчий комітет
Світлодарської міської
ради,
КП
"Веста"

Всього

Секретар міської ради

7,000

7,000

7,000

7,000

В.П.ВОРОНКЕВИЧ

Розроблений:
Начальник відділу економіки,
прогнозування та підтримки підприємництва

Г.В.Мурзіна

Додаток 2
до рішення міської ради
від ________№ _________
3.2. Фінансове забезпечення заходів Програми економічного і соціального розвитку міста Світлодарська 2020 рік
(тис.грн).
Витрати на реалізацію
у тому числі за рахунок коштів:
Напрями реалізації заходів

Розвиток ринку внутрішньої торгівлі та побутового
обслуговування
Розвиток органу місцевого самоврядування
Матеріально-технічне забезпечення діяльності
Інформатизація
Зберігання архівних фондів
Освіта
Культура
Соціальний захист населення
дорожньо-транспортний комплекс
Житлове господарство та комунальна інфраструктура
Охорона навколишнього природного середовища
Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій
ВСЬОГО:

всього

місцевих бюджетів

державного
бюджету

0

100,000

0,000

10 430,030

бюджет
міста
0,000

підприємств

інших джерел

0,000

районного
бюджету
0,000

100,000

0,000

0,000

0,000

375,025

0,000

0,000

10 055,005

71,400

0,000

0,000

0,000

71,400

0,000

0,000

51,921
7,305
9 551,434
545,121
6,000
4 606,610
3 734,165
42 974,897

0,000
0,000
9 018,257
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
529,177
0,000
0,000
0,000
3 181,865
0,000

51,921
7,305
4,000
545,121
6,000
0,000
0,000
1 005,197

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
552,300
41 969,700

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
4 606,610
0,000
0,000

7,000

0,000

0,000

0,000

7,000

0,000

0,000

72 085,883

9 018,257

0,000

4 086,067

1 697,944

42 622,000

14 661,615

Секретар міської ради

В.П.ВОРОНКЕВИЧ

Розроблений:
Начальник відділу економіки, прогнозування

Г.В.Мурзіна

