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», 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. Додати підпункт 2.2.8. «Розвиток земельних відносин» згідно з додатком 1
(додається).
1.2. Підпункт 2.3.1. «Освіта» викласти в новій редакції згідно з додатком 1
(додається).
1.3. Підпункт 2.3.3. «Культура» викласти в новій редакції згідно з додатком 1
(додається).
1.4. Підпункт 2.3.8. «Житлове господарство і комунальна інфраструктура» викласти
в новій редакції згідно з додатком 1 (додається).
1.5. Пункт 3.2. «Фінансове забезпечення заходів Програми економічного і
соціального розвитку міста Світлодарськ у 2020 році» викласти в новій редакції згідно з
додатком 2 (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,
підприобласного
селищний,
ємств
районний
бюджету
сільський
бюджет

інших
джерел

найменування показника

значення
показника

площа земель, га

20

255,760

площа, м2

4256,4

244,240

дотримання вимог
законодавства у сфері
техногенної пожежної
безпеки

2.2. Підвищення спроможності органу місцевого самоврядування
2.2.8 Розвиток земельних відносин
Інвентаризація земель міста Світлодарськ

Виконавчий комітет
Протягом року Світлодарської міської
ради

79,627

79,627

новий підрозділ та пункт

Всього

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

Капітальний ремонт дошкільного
навчального закладу №10
«Веселка» в м.Світлодарськ, 54а,
Донецької області

Протягом року

ДНЗ №10 "Веселка"

9018,257

Усунення порушень у сфері
протипожежної безпеки
Світлодарського дошкільного
навчального закладу №10
"Веселка" Світлодарської міської
ради Донецької області

Протягом року

ДНЗ №10 "Веселка"

244,240

Підвищення кваліфікації,
переподготовка кадрів закладами
післядипломної освіти ДНЗ
№10"Веселка"

Протягом року

ДНЗ №10 "Веселка"

4,000

ДНЗ №1 "Ластівка"

199,000

ДНЗ №11 "Берізка"

Поточний ремонт будівлі
Світлодарського дошкільного
Протягом року
навчального закладу №1
"Ластівка" Світлодарської міської
ради Донецької області (часткова
заміна віконних блоків)
Поточний ремонт системи
опалення у Світлодарському
Протягом року
дошкільному навчальному закладі
№11 "Берізка" Світлодарської
міської ради Донецької області
Придбання протипожежного
обладнання для дошкільних
Протягом року
навчальних закладів
Світлодарської міської ради
Донецької області
Коригування кошторисної
частини проєктної документації за
робочим проєктом "Капітальний
Протягом року
ремонт покрівлі вбудованоприбудованого приміщення
буд.47-г в м.Світлодарськ
Донецької області» (ЦДЮТ)

8762,497

кількість працівників,
осіб

2

199,000

віконні блоки, од.

19

199,000

199,000

система опалення, м.п.

368,0

ДНЗ №1 "Ластівка",
ДНЗ №11 "Берізка"

56,037

56,037

КП "Веста"

14,112

14,112

4,000

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

згідно норм чинного
законодавства

46,155
9,882

змінена сума з 30,000 на 14,112 тис.грн

Придбання протипожежного
обладнання для Світлодарського
центру Дитячої та юнацької
творчості

Протягом року

КП "Веста"

45,140

45,140

9779,786

8762,497

1013,289

протипожежні двері, од.

2

кількість заходів

10

4,000

2.3.3. Культура

Проведення святкових заходів
присвячених державним,
міжнародним, професійним
святам, а також значним подіям в
житті міста
Капітальний ремонт частини
будівлі КЗ "Світлодарський
міський палац культури" за
адресою: проспект Миру, 3
м.Світлодарськ Бахмутського
району Донецької області
(Врахування потреб МГН)"

Протягом року

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

Протягом року

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

21,750

21,750

512,121

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

512,121

Виконавчий комітет
Світлодарської міської
Придбання світлового обладнання
ради,
КЗ
Протягом року
для сцени КЗ "Світлодарський
«Світлодарський
сіський палац культури
міський Палац

350,000

придбання
комплекту, од.

350,000

1

доданий захід

культури"

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

розвиток та збереження
народних традицій

Виконавчий комітет
Світлодарської міської
Проведення фестивалів, конкурсів
ради,
КЗ
з урахуванням інтересів, запитів і Протягом року
«Світлодарський
потреб населення
міський Палац

покращення організації
дозвілля населення

культури"

Проведення тематичних заходів у
бібліотеках

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

Всього

кількість заходів, од.:
дитяча бібліотека
бібліотека для дорослих
883,871

350,000

52
27

533,871

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

Поточний ремонт покрівлі з
ремонтом зливостоків
Поточний ремонт міжпанельних
швів
Поточний ремонт
внутрішньобудинкових мереж
водопостачання, опалення ,
водовідведення

Протягом року

КП "Веста"

231,000

231,000

житловий фонд

Протягом року

КП "Веста"

110,300

110,300

житловий фонд

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

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.

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

Виготовлення ПКД на
капітальний ремонт покрівель
будинків

Протягом року

КП "Веста"

74,012

74,012

кількість будинків, од.

3

Зміна суми з 90,000 на 74,042

Поточний ремонт міжпанельних
швів багатоквартирних житлових
будинків м.Світлодарськ

Протягом року

Капітальний ремонт
пасажирського ліфта в житловому
Протягом року
будинку №9 м.Світлодарська
(заміна ліфта)
Капітальний ремонт
диспетчеризації пасажирських
Протягом року
ліфтів багатоповерхових
житлових будинків
м.Світлодарська

КП "Веста"

321,370

321,370

кількість будинків, од.

44

КП "Веста"

991,300

991,300

кількість ліфтів, од.

1

КП "Веста"

280,000

280,000

кількість ліфтів, од.

13

1

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

Протягом року

КП "Веста"

30,000

30,000

кількість програматорів,
од.

Капітальний ремонт автовишки
АП-17 на базі автомобіля ГАЗ

Протягом року

КП "Веста"

450,000

450,000

запчастини
391,750
фарба, масла, розчинник
58,250

Придбання комплексного
дитячого майданчику

Протягом року

Відлов бродячих собак на
території м.Світлодарська

Протягом року

Всього

Виконавчий комітет
Світлодарської міської
ради
Виконавчий комітет
Світлодарської міської
ради

кількість майданчиків,
од.
30,000
3748,177

кількість собак відповідно до договору

30,000
3165,877

30,000

552,300

Секретар міської ради

В.П.ВОРОНКЕВИЧ

Розроблений:
Начальник відділу економіки,

Г.В.Мурзіна

3

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
Розвиток інформаційного простору
Матеріально-технічне забезпечення діяльності
Інформатизація
Зберігання архівних фондів
Розвиток земельних відносин
Освіта
Культура
Соціальний захист населення
Захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування
дорожньо-транспортний комплекс
Житлове господарство та комунальна інфраструктура
Охорона навколишнього природного середовища
Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій
ВСЬОГО:

Секретар міської ради

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

5,000
190,095

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

5,000
190,095

0,000
0,000

0,000
0,000

62,421
7,305
79,627
9 779,786
883,871
6,000
24,664

0,000
0,000
0,000
8 762,497
0,000
0,000
0,000

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

0,000
0,000
79,627
1 013,289
350,000
0,000
0,000

62,421
7,305
0,000
4,000
533,871
6,000
24,664

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

2 246,377
3 748,177
42 943,506

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
3 165,877
0,000

0,000
30,000
973,806

0,000
552,300
41 969,700

2 246,377
0,000
0,000

58,915

0,000

0,000

0,000

58,915

0,000

0,000

70 565,774

8 762,497

0,000

4 983,818

1 896,077

42 622,000

12 301,382

В.П.ВОРОНКЕВИЧ

