Красноармейский городской совет
РЕШЕНИЕ

_22.02.2012_ № _6/16-5__
г.Красноармейск

О внесении изменений в решение городского
совета от 28.12.2011 №6/14-1 «О Программе
экономического и социального развития
города Красноармейска на 2012 год»

Рассмотрев письма отдела капитального строительства, управления труда и социальной
защиты населения городского совета, отдела бухгалтерского учёта аппарата исполкома
городского совета, территориального центра социального обслуживания Красноармейского
городского совета, отдела охраны здоровья городского совета, отдела образования
Красноармейского городского совета, отдела культуры, туризма и охраны культурного
наследия городского совета, жилищно-коммунального отдела городского совета, отделения
ГАИ Красноармейского ГО ГУМВД Украины в Донецкой области, учитывая рекомендации
постоянных депутатских комиссий о внесении изменений и дополнений в Программу
экономического и социального развития города Красноармейска на 2012 год, утвержденную
решением городского совета от 28.12.2011 №6/14-1, руководствуясь статьями 26, 59 Закона
Украины “О местном самоуправлении в Украине”, городской совет
РЕШИЛ:
1.Внести изменения и дополнения в мероприятия Программы экономического и
социального развития города Красноармейска на 2012 год в разделы:
3.4.1. «Привлечение инвестиций в экономику города» (приложение 1);
5.4. «Социальная защита населения» (приложение 2);
5.5.1. «Охрана здоровья населения» (приложение 3);
5.5.2. «Образование» (приложение 4);
5.5.4. «Культура» (приложение 5);
5.6. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» (приложение 6);
5.7. «Защита прав и свобод граждан, обеспечение законности и правопорядка, и
оборонно-массовой работы» (приложение 7);
5.8. «Охрана окружающей природной среды» (приложение 8);
5.11. «Самоорганизация населения» (приложение 9).

И.о. городского головы

Г.А.Гаврильченко

Приложение № 1
к решению городского совета
___22.02.2012 № 6/16-5____
Зміни до заходів по розділу 3.4.1. «Залучення інвестицій в економіку міста»
Програми економічного і соціального розвитку міста Красноармійська на 2012 рік

Зміст заходу

Термін
виконання

Виконавець

Всього

Витрати на реалізацію, тис. грн.
у тому числі за рахунок коштів:
місцевих бюджетів
державного
підприобласного бюджету
бюджету
ємств
бюджету
міста

Зміст абзацу 18 викласти в наступній редакції
Виконавчий
500
500
18.Капітальний ремонт адміністративПротягом
комітет
них будинків, розташованих за
року
Красноарадресами: м.Красноармійськ,
мійської
площа Шибанкова, 11, 13
міської ради
Внести зміни до обсягу фінансування абзаців 1, 8, 9 та викласти в наступній редакції
1.Реконструкція підвищувальних
насосних водонапірних станцій із
заміною насосного обладнання м.
1038
550,5
487,5
Красноармійськ за адресами:
ПНС №13м-н. «Лазурний»,33г,
Протягом
Відділ
ПНС №14м-н. «Лазурний»,64г,
року
капітального
ПНС №15 м-н. «Лазурний»,69г,
будівництва
ПНС вул. Примакова, водонапірна
башта вул.8-го Березня,81г
в т.ч .розробка проектно-кошторисної
63
63
документації
8.Будівництво котельні школи №14 по
вул. Шмідта,169
м.Красноармійськ
в т.ч . експертиза проекту

Протягом
року

Відділ
капітального
будівництва

847,42
2,42

771

76,42
2,42

інших
джерел

Очікуваний
результат

Покращення
стану будинку

Поліпшення
якості послуг з
водопостачання

Покращення
якості послуг з
теплопостачання,
зменшення
витрат
енергоресурсів

Зміст заходу

9.Будівництво котельні школи №15 по
вул. Гоголя,7
м.Красноармійськ
в т.ч . експертиза проекту

Термін
виконання

Протягом
року

Виконавець

Відділ
капітального
будівництва

Всього

847,38

Витрати на реалізацію, тис. грн.
у тому числі за рахунок коштів:
місцевих бюджетів
державного
підприобласного бюджету
бюджету
ємств
бюджету
міста

771

76,38

2,38

2,38

інших
джерел

Очікуваний
результат

Покращення
якості послуг з
теплопостачання,
зменшення
витрат
енергоресурсів

Доповнити заходи розділу абзацами 20, 21, 22, 23, 24
20.Будівництво розподільчого
газопроводу середнього тиску,
вул. Леніна, 278 м. Красноармійськ
Проектні роботи
21.Будівництво розподільчого
газопроводу низького тиску,
вул. Луначарського,220
м. Красноармійськ.
Проектні роботи
22. Реконструкція насосних станцій
м-н «Південний»
Розробка проектно-кошторисної
документації
23. Реконструкція насосних станцій
м-н «Шахтарський»
Розробка проектно-кошторисної
документації
24. Реконструкція насосних станцій
м-н «Сонячний»
Розробка проектно-кошторисної
документації

Секретарь городского совета

Протягом
року

Відділ
капітального
будівництва

Протягом
року

Відділ
капітального
будівництва

Протягом
року

Відділ
капітального
будівництва

Протягом
року

Відділ
капітального
будівництва

Протягом
року

Відділ
капітального
будівництва

2,3

2,3

2,3

2,3

53,533

53,533

Поліпшення
якості послуг
насосних станцій

71,533

71,533

Поліпшення
якості послуг
насосних станцій

53,533

53,533

Поліпшення
якості послуг
насосних станцій

Г.А.Гаврильченко

Приложение № 2
к решению городского совета
___22.02.2012 № 6/16-5____
Зміни до заходів по розділу 5.4. «Соціальний захист населення»
Програми економічного і соціального розвитку міста Красноармійська на 2012 рік

Зміст заходу

Термін
виконання

Виконавець

Всього

Витрати на реалізацію, тис. грн.
у тому числі за рахунок коштів:
місцевих бюджетів
державного
підприобласного
бюджету
бюджету
ємств
бюджету
міста

Зміст заходів та обсягу фінансування абзаців 27, 31 викласти в наступній редакції:
27.Забезпечення фінансової діяльності Протягом
Виконком міської
Красноармійської міської організації
року
59,9
59,9
ради
ветеранів
31.Доставка і поховання померлих
Протягом
Житловоодиноких громадян, осіб без певного
року
55,4
55,4
комунальний відділ
місця проживання
Доповнити заходи розділу абзацами 35, 36, 37
35.Забезпечення проведення
капітального ремонту житлових
Протягом
будинків та квартир осіб, що мають
45
45
року
УПСЗН
право на таку пільгу згідно із Законом
України «Про статус ветеранів війни,
гарантій їх соціального захисту»

36.Виготовлення Єдиних квитків для
дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування

37. Покращення матеріально-технічної
бази обслуговування одиноких
непрацездатних громадян

Секретарь городского совета

Протягом
року

Виконком міської
ради

УПСЗН,
Територіальний центр
Протягом
соціального
року
обслуговування
Красноармійської
міської ради

0,7

0,7

10

10

Г.А.Гаврильченко

інших
джерел

Очікуваний
результат

Соціальна
підтримка
громадян

Поліпшення
побутових умов
інвалідів ВВВ
Сприяння
забезпеченню
захищеності
незахищених
верств населення
Покращення
якості
обслуговування
одиноких
непрацездатних
громадян

Приложение № 3
к решению городского совета
___22.02.2012 № 6/16-5____

Зміни до заходів по розділу 5.5.1. «Охорона здоров’я населення»
Програми економічного і соціального розвитку міста Красноармійська на 2012 рік

Зміст заходу

Термін
виконання

Виконавець

Всього

Витрати на реалізацію, тис. грн.
у тому числі за рахунок коштів:
місцевих бюджетів
державного
підприобласного
бюджету
бюджету
ємств
бюджету
міста

інших
джерел

Очікуваний
результат

Доповнити заходи підрозділу «Матеріально-технічна база» абзацем 18
Протягом
Красноармійроку
158
158
ська ЦРЛ

18. Капітальний ремонт покрівлі
патологоанатомічного відділення
(заміна м’якої покрівлі на шиферну)
Доповнити заходи підрозділом «Місцеві стимули» для медичних працівників» та абзацами 19, 20, 21
19. Оплата проїзду медпрацівників до
місця роботи

20. Забезпечення гуртожитком і
часткова оплата за проживання
21. Позачергове влаштування дітей
медпрацівників у дитячі дошкільні
заклади

Секретарь городского совета

Протягом
року

Відділ охорони
здоров’я
міської ради

9,6

9,6

Протягом
року

Відділ охорони
здоров’я
міської ради

2

2

Протягом
року

Відділ охорони
здоров’я
міської ради

Г.А.Гаврильченко

Забезпечення
якісного
медичного
обслуговування
Забезпечення
якісного
медичного
обслуговування
Забезпечення
якісного
медичного
обслуговування

Приложение № 4
к решению городского совета
___22.02.2012 № 6/16-5____

Зміни до заходів по розділу 5.5.2. «Освіта»
Програми економічного і соціального розвитку міста Красноармійська на 2012 рік

Зміст заходу

Термін
виконання

Виконавець

Всього

Витрати на реалізацію, тис. грн.
у тому числі за рахунок коштів:
місцевих бюджетів
державпідприного
обласного бюджету
ємств
бюджету бюджету
міста

Внести зміни до змісту та обсягів фінансування абзацу 11 та підабзаців 9.2., 9.7., 11.4 та викласти в наступній редакції
9.2. Проведення капітального ремонту покрівель
ЗОШ № 4 (шиферна), ЗОШ № 5 (рулонна), ЗОШ № 8
Протягом
Відділ освіти
(шиферна, молодший корпус), ЗОШ № 12 (шиферна),
року
Красноармійської
949,4
949,4
ЗОШ № 14 (шиферна), ЗОШ № 36 (шиферна),
міської ради
ЗОШ № 35 (шиферної та фасаду)
9.7. Проведення капітального ремонту каналізації
Протягом
Відділ освіти
ЗОШ № 35, ДНЗ № 8, каналізації та водопроводу
року
Красноармійської
265,7
265,7
ДНЗ № 5
міської ради
11. Реалізація Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх
Протягом
Відділ освіти
навчальних закладів інформаційно-комунікаційних
року
Красноармійської
технологій «Сто відсотків» на період до 2015 року» та
міської ради
«Дистанційна освіта»
Протягом
Відділ освіти
11.4. Придбання НКК (18 комп’ютерів)
року
Красноармійської
103,9
103,9
міської ради
Доповнити заходи абзацу 9 підабзацем 9.9.
Протягом
Відділ освіти
9.9. Проведення капітального ремонту огорожі ДНЗ № 3
року
Красноармійської
53
53
міської ради

Секретарь городского совета

Г.А.Гаврильченко

інших
джерел

Очікуваний
результат

Приложение № 5
к решению городского совета
___22.02.2012 № 6/16-5____

Зміни до заходів по розділу 5.5.4. «Культура»
Програми економічного і соціального розвитку міста Красноармійська на 2012 рік

Термін
виконання

Зміст заходу

Виконавець

Всього

Витрати на реалізацію, тис. грн.
у тому числі за рахунок коштів:
місцевих бюджетів
державпідприного
обласного бюджету
ємств
бюджету бюджету
міста

інших
джерел

Очікуваний
результат

Внести зміни до змісту та обсягів фінансування абзацу 4 та викласти в наступній редакції

4. Проведення міських свят:
- міські свята та заходи

Секретарь городского совета

Протягом
року

Відділ культури,
туризму та охорони
культурної спадщини

149,3

149,3

Г.А.Гаврильченко

Організація
змістовного
дозвілля
населення

Приложение № 6
к решению городского совета
___22.02.2012 № 6/16-5____

Зміни до заходів по розділу 5.6. «Розвиток житлово-комунального господарства»
Програми економічного і соціального розвитку міста Красноармійська на 2012 рік

Зміст заходу

Термін
виконання

Виконавець

Всього

Витрати на реалізацію, тис. грн.
у тому числі за рахунок коштів:
місцевих бюджетів
державпідприного
обласного бюджету
ємств
бюджету бюджету
міста

Внести зміни до обсягів фінансування заходів:
підрозділу 5.6.1. «Благоустрій» абзаців 3, 2
Протягом
КП «Управління
3. Придбання шлакосолевої суміші
року
міського
530,1
530,1
господарства»
Красноармійська
2.Капітальний ремонт об’єктів дорожнього
Протягом
філія ДП МВС
287,6
287,6
руху
року
України «ДонбасІнформ-Ресурси»
підрозділу 5.6.2. «Житлове господарство» абзаців 2, 6
КП «КрасноармійПротягом
2.Капітальний ремонт житлового фонду
ський центр
3267,7
3267,7
року
єдиного замовника»
КП «Красноармій6.Придбання металевих контейнерів для
Протягом
ський центр
253,2
160,7
92,5
ТПВ -150 один.
року
єдиного замовника»
Зміст заходу абзацу 1 підрозділу 5.6.1. «Благоустрій» та обсяги фінансування викласти в наступній редакції
1.Капітальний та поточний ремонт
автодоріг міста, в т.ч. виготовлення
Протягом
Житлово11685,3
9806,4
1878,9
проектно-кошторисної документації та
року
комунальний відділ
проведення експертизи
Доповнити заходами наступного змісту:

7.Капітальний ремонт ліній зовнішнього

підрозділ 5.6.1. «Благоустрій» абзацами 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19
Протягом
КП «Міськсвітло»
99

99

інших
джерел

Очікуваний
результат

Зміст заходу

освітлення по вул.Примакова
8.Придбання паркових опор зовнішнього
освітлення для встановлення на
пл. Шибанкова
9.Фінпідтримка на поточний ремонт ліній
зовнішнього освітлення
10.Придбання кабелю для благоустрою
бульвару ім. Г.Я. Андрющенко
14. Фінпідтримка на утримання зелених
насаджень
15. Фінпідтримка на зимове утримання
доріг
16.Реалізація міні-проекту встановлення
дитячого ігрового майданчику
«Baby Land» на прибудинковій території по
вул. Пархоменко та пров. Ветеринарний
17.Реалізація міні-проекту встановлення
дитячого ігрового майданчику «Атлетик»
на прибудинковій території по вул.
Шибанкова та вул.Гоголя
18.Реалізація міні-проекту встановлення
дитячого ігрового майданчика «Малюк» на
прибудинковій території по
вул. Сазонова та вул. 9 Января
19.Реалізація міні-проекту Благоустрій алеї
на бульварі ім. Г.Я. Андрющенко «Пам’ятая історію-створюємо майбутнє» шляхом
встановлення інформаційних стендів
11. Реалізація міні-проекту дитячий ігровий майданчик «Кукушечка» на прибудинковій території м-на «Южний» 6, 10

Термін
виконання

Виконавець

Всього

Витрати на реалізацію, тис. грн.
у тому числі за рахунок коштів:
місцевих бюджетів
державпідприного
обласного бюджету
ємств
бюджету бюджету
міста

року
Протягом
року
Протягом
року
Протягом
року
Протягом
року
Протягом
року
Протягом
року

КП «Міськсвітло»

99

99

КП «Міськсвітло»

27,5

27,5

КП «Міськсвітло»

25,9

25,9

4,6

4,6

35

35

КП «Зелене
господарство»
КП «Управління
міського
господарства»

КП «Управління
міського
господарства»

Протягом
року

КП «Управління
міського
господарства»

Протягом
року

КП «Управління
міського
господарства»

Протягом
року

КП «Управління
міського
господарства»

9,986

9,986

9,996

9,996

9,97

9,97

232,3

100,0

підрозділ 5.6.2. «Житлове господарство» абзацем 11
КП «КрасноармійПротягом
ський центр
9,621
9,621
року
єдиного замовника»

132,3

інших
джерел

Очікуваний
результат

Зміст заходу

Термін
виконання

Виконавець

Всього

Витрати на реалізацію, тис. грн.
у тому числі за рахунок коштів:
місцевих бюджетів
державпідприного
обласного бюджету
ємств
бюджету бюджету
міста

інших
джерел

Очікуваний
результат

підрозділ 5.6.3. «Водовідведення та водопостачання» абзацем 8
КП
8.Придбання залізобетонних кришок на
Протягом
«Красноармійськ9,9
9,9
каналізаційні та водопровідні колодязі
року
водоканал»
Зміст заходів абзаца 3* підрозділу 5.6.1. «Благоустрій» та абзаца 9 підрозділу 5.6.2. «Житлове господарство» викласти в наступній редакції
Пріоритет 4.8.
Красноармійська
Підвищення
Підготовка до ЄВРО - 2012
Протягом
філія ДП МВС
рівня безпеки
3.Капітальний та поточний ремонт засобів
148
148
року
України «Донбас –
дорожнього
регулювання дорожнього руху по
Інформ – Ресурс»
руху
вул.Дніпропетровській
9.Встановлення пандусів у житлових
КП «КрасноармійПротягом
будинках у кількості 2 од. та виготовлення
ський центр
10
10
року
проектно-кошторисної документації
єдиного замовника»
*Відповідні зміни внести в додаток 1 «Перелік інвестиційних проектів за пріоритетними напрямками соціально-економічного розвитку міста на 2012 рік»

Секретарь городского совета

Г.А.Гаврильченко

Приложение № 7
к решению городского совета
___22.02.2012 № 6/16-5____

Зміни до заходів по розділу 5.7. «Захист прав і свобод громадян, забезпечення законності і правопорядку, та оборонно-масової роботи»
Програми економічного і соціального розвитку міста Красноармійська на 2012 рік

Зміст заходу

Термін
виконання

Виконавець

Всього

Витрати на реалізацію, тис. грн.
у тому числі за рахунок коштів:
місцевих бюджетів
державного
підприобласного
бюджету
бюджету
ємств
бюджету
міста

інших
джерел

Очікуваний
результат

Абзац 34 підрозділу «Фінансове, матеріально-технічне і кадрове забезпечення боротьби зі злочинністю» викласти у наступній редакції
Відділення ДАІ
КрасноармійПокращення
ського
34.Придбання службового автомобіля Протягом
матеріальноМВ ГУМВС
86,2
86,2
(1 од.)
року
технічного
України в
забезпечення
Донецькій
області

Секретарь городского совета

Г.А.Гаврильченко

Приложение № 8
к решению городского совета
___22.02.2012 № 6/16-5____
Зміни до заходів по розділу 5.8. «Охорона навколишнього природного середовища»
Програми економічного і соціального розвитку міста Красноармійська на 2012 рік

Термін
виконання

Зміст заходу

Виконавець

Всього

Витрати на реалізацію, тис. грн.
у тому числі за рахунок коштів:
місцевих бюджетів
державного
підприобласного
бюджету
бюджету
ємств
бюджету
міста

інших
джерел

Очікуваний
результат

Внести зміни до підрозділу 2 «Охорона і раціональне використання водних ресурсів»:
Зміст заходу та обсяги фінансування підабзацу 2.1. викласти в наступній редакції
2.1. Реконструкція системи
водовідведення м.Краснармійськ.
Розробка проектно-кошторисної
документації. (Перший комплекс)

Протягом
року

(п.1 постанови КМУ від 17.09.1996р.
№1147 із змінами та доповненнями)

Відділ
капітального
будівництва

Поліпшення
санітарного стану міста
600

600

Доповнити заходи підрозділу підабзацем 2.2.

2.2. Реконструкція каналізаційного
колектора від камери гасіння
м. Красноармійськ до ООС
в т.ч . експертиза проекту

Протягом
року

(п.1 постанови КМУ від 17.09.1996р.
№1147 із змінами та доповненнями)

Відділ
капітального
будівництва

Поліпшення якості
послуг насосних
станцій
3,55

3,55

Підрозділ 4 «Охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів,
ресурсів тваринного світу та збереження природного заповідного фонду» викласти в наступній редакції

4.1. Заходи з озеленення міста та
виявлення запасів природних
рослинних ресурсів
(п.47, п.46 постанови КМУ від
17.09.1996р. №1147 із змінами та
доповненнями)

Протягом
року

КП «Зелене
господарство»

70

70

Покращення
атмосферного повітря.
Висадка близько 1000
дерев і кущів та
інвентаризація зелених
насаджень у кількості
1700 одиниць.

Зміст заходу

Термін
виконання

Виконавець

Всього

Витрати на реалізацію, тис. грн.
у тому числі за рахунок коштів:
місцевих бюджетів
державного
підприобласного
бюджету
бюджету
ємств
бюджету
міста

інших
джерел

Очікуваний
результат

Покращення
атмосферного повітря.
5,7
5,7
Висадка близько 50
(п.47 постанови КМУ від 17.09.1996р.
№1147 із змінами та доповненнями)
дерев.
Покращення
4.3. Заходи з озеленення селища
Протягом Шевченківська
атмосферного повітря
34,5
34,5
(п.47 постанови КМУ від 17.09.1996р.
року
селищна рада
Висадка близько 140
№1147 із змінами та доповненнями)
дерев та 120 кущів.
Доповнити заходи розділу підрозділом 5 «Раціональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів»
з підабзацами 5.1., 5.2. та викласти в наступній редакції:
Покращення
5.1. Придбання металевих
екологічного та
контейнерів для збору твердих
Протягом
Родинське
санітарного стану міста,
18
18
побутових відходів
року
КБПКГ
якісне, повне та зручне
(п.68 постанови КМУ від 17.09.1996р.
збирання та зберігання
№1147 із змінами та доповненнями)
ТПВ.
5.2. Реконструкція контейнерних
Нерозповсюдження
майданчиків для збору твердих
відходів за межі майпобутових відходів (ТПВ) та
данчиків, запобігання
Протягом
Родинське
забезпечення екологічно безпечного
накопичення відходів у
60
60
року
КБПКГ
збирання ТПВ
несанкціонованих
(п.68, п.74-1 постанови КМУ від
місцях.
4.2. Заходи з озеленення міста
(висадка дерев у парках та скверах)

Протягом
року

Родинська
міська рада

17.09.1996р. №1147 із змінами та
доповненнями)

Виключити з заходів підабзац 6.1. підрозділу 6 «Наука, інформація, освіта та моніторинг охорони навколишнього природного середовища»,
а підабзац 6.2. вважати підабзацем 6.1.

Секретарь городского совета

Г.А.Гаврильченко

Приложение № 9
к решению городского совета
___22.02.2012 № 6/16-5____

Зміни до заходів по розділу 5.11. «Самоорганізація населення»
Програми економічного і соціального розвитку міста Красноармійська на 2012 рік

Термін
виконання

Зміст заходу

Виконавець

Всього

Витрати на реалізацію, тис. грн.
у тому числі за рахунок коштів:
місцевих бюджетів
державного
підприобласного
бюджету
бюджету
ємств
бюджету
міста

інших
джерел

Очікуваний
результат

Внести зміни до обсягу фінансування абзацу 3 та викласти у наступній редакції
3. Витрати на канцтовари
(оформлення довідок, характеристик,
актів, тощо)

Секретарь городского совета

Протягом
року

Виконком
міської ради

9,5

9,5

Г.А.Гаврильченко

Підтримка
активу
самоорганізації

