Красноармейский городской совет
РЕШЕНИЕ

27.06.2012 № 6/19-4
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:

председателя

ликвидационной

комиссии

по

прекращению

деятельности отдела капитального строительства города Красноармейска, отдела образования
Красноармейского городского совета, Красноармейского городского центра социальных служб
для семьи, детей и молодёжи, комитета по физической культуре и спорту Красноармейского
городского совета, жилищно-коммунального отдела городского совета, Родинского городского
совета, учитывая рекомендации постоянных депутатских комиссий о внесении изменений 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 в мероприятия Программы экономического и социального развития
города Красноармейска на 2012 год в разделы:
3.4.1. «Привлечение инвестиций в экономику города» (приложение 1);
5.5.2. «Образование» (приложение 2);
5.5.3. «Молодёжная политика» (приложение 3);
5.5.5. «Физическое воспитание и спорт» (приложение 4);
5.6.

«Развитие жилищно - коммунального хозяйства» (приложение 5).

И.о. городского головы

Г.А.Гаврильченко

Приложение № 1
к решению городского совета
27.06.2012 № 6/19-4

Зміни до заходів по розділу 3.4.1. «Залучення інвестицій в економіку міста»
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

Абзац 1 доповнити підабзацами 1.1 та 1.2 в наступній редакції
1. Реконструкція підвищувальних насосних
станцій із заміною насосного обладнання
м.Красноармійськ за адресами:
ПНС №13 мкр. Лазурний, 33г; ПНС №14 мкр.
Лазурний, 64г; ПНС №15 мкр. Лазурний, 69г;
ПНС вул. Примакова; водонапірна башта вул.8
Березня,81г, у тому числі:
розробка проектно-кошторисної документації
та експертизи проекту
1.1. В т.ч. експертиза проекту:
«Реконструкція насосних водонапірних станцій
мкр. Лазурний, вул. Примакова, вул.8 Березня м.
Красноармійськ (ПНС (ТП №1), ПНС №13, ПНС
№15 в мкр. Лазурний, ПНС по вул. Примакова,
ПНС по вул.8Березня»
1.2. В т.ч. експертиза проекту:
«Реконструкція насосних водонапірних станцій
мкр. Лазурний, вул. Примакова, вул.8 Березня м.
Красноармійськ (ПНС №14 в мкр. Лазурний)

Протягом
року

Протягом
року

Протягом
року

Відділ
капітального
будівництва
(ліквідаційна
комісія)

Відділ
капітального
будівництва
(ліквідаційна
комісія)
Відділ
капітального
будівництва
(ліквідаційна
комісія)

Поліпшення
якості послуг з
водопостачання
1038

550,5

2,668

2,668

0,99

0,99

487,5

Отримання
позитивного
висновку
експертизи
проекту

Отримання
позитивного
висновку
експертизи
проекту

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 2 викласти у наступній редакції
2. Реконструкція насосних станцій мкр. Южний,
мкр.Шахтарський, мкр.Сонячний
м.Красноармійськ.
(ПНС (ТП №2) в мкр. Южний, ПНС (ТП №2) в
мкр. Шахтарський, ПНС (ТП №№3,4) в мкр.
Сонячний)
у т.ч. експертиза проекту

Секретарь городского совета

Протягом
року

Відділ
капітального
будівництва
(ліквідаційна
комісія)

850

425

2,231

2,231

425

Г.А.Гаврильченко

Отримання
позитивного
висновку
експертизи
проекту

Приложение № 2
к решению городского совета
27.06.2012 № 6/19-4

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
державного
підпри- інших
бюджету обласного бюджету
ємств джерел
бюджету
міста

Очікуваний
результат

Зміст заходів підабзацу 9.3 викласти в наступній редакції
9.3. Капітальний ремонт вікон та захисних
решіток по ЗОШ №15 та віконних блоків по
ЗОШ №6

Секретарь городского совета

Відділ освіти
Протягом
Красноармійської
року
міської ради

580

580

Г.А.Гаврильченко

Заощадження
тепла у
навчальному
закладі

Приложение № 3
к решению городского совета
27.06.2012 № 6/19-4

Зміни до заходів по розділу 5.5.3. «Молодіжна політика»
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
підпри- інших
обласного
бюджету
бюджету
ємств джерел
бюджету
міста

Очікуваний
результат

Зміст заходів розділу доповнити абзацом 18
18. Створення та поліпшення матеріальнотехнічної бази
Протягом
року

Секретарь городского совета

Красноармійський
міський центр
соціальних служб
для сім’ї, дітей та
молоді

80

Покращення умов
праці та надання
соціальних послуг
найуразливішим
верствам населення,
громадянам, які
опинилися в складних
життєвих обставинах

80

Г.А.Гаврильченко

Приложение № 4
к решению городского совета
27.06.2012 № 6/19-4

Зміни до заходів по розділу 5.5.5. «Фізичне виховання та спорт»
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
підпри- інших
обласного бюджету
бюджету
ємств джерел
бюджету
міста

Заходи абзацу 1:
Зміст заходів та обсяг фінансування підабзацу 1.1 викласти у новій редакції
1. Виконати капітальний ремонт:
1.1. Покрівлі спортивного залу СК «Металург»

Протягом
року

1.4. Спортивного залу спортивного комплекса
«Металург» (заміна віконних блоків)

Протягом
року

Секретарь городского совета

Комітет
214,5
по ФК та спорту
Доповнити підабзацом 1.4
Комітет
197,7
по ФК та спорту

194,5

197,7

Г.А.Гаврильченко

20

Очікуваний
результат

Приложение № 5
к решению городского совета
27.06.2012 № 6/19-4

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
державного
підпри- інших
обласного бюджету
бюджету
ємств джерел
бюджету
міста

В підрозділі 5.6.1. «Благоустрій»
Обсяги фінансування абзацу 1 викласти у наступній редакції та доповнити підабзацами 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6.
1. Капітальний та поточний ремонт автодоріг
міста, в т.ч. виготовлення проектноПротягом
Житловокошторисної документації та проведення
12585,3
9806,4
2778,9
року
комунальний відділ
експертизи,
в тому числі:
1.1. Капітальний ремонт асфальтобетонного
Протягом
Житловопокриття автодороги по шляхопроводу вул.
400
400
року
комунальний відділ
Дніпропетровська
1.2. Капітальний ремонт внутрішньо квартальної
Протягом
Житловодороги м-н «Шахтарський» від житлового
330
330
року
комунальний відділ
будинку № 16 до магазину «Мир шин»
1.3. Поточний ремонт внутрішньо квартальної
Протягом
Житлово90
90
дороги від вул. Дніпропетровська до ПТУ 38
року
комунальний відділ
1.4. Грейдерування автодороги з підсипкою
Протягом
Житлово20
20
щебенем по вул. Октябрьська
року
комунальний відділ
1.5. Грейдерування автодороги з підсипкою
Протягом
Житлово31
31
щебенем по вул. Побєда
року
комунальний відділ
1.6. Грейдерування автодороги з підсипкою
Протягом
Житлово29
29
щебенем по вул. Толстого
року
комунальний відділ
Обсяг фінансування абзаців 2, 7 викласти у наступній редакції
Красн. Філія
Протягом ДП МВС України
2.Капітальний ремонт об’єктів дорожнього руху
387,6
387,6
року
«Донбас-ІнформРесурси»

Очікуваний
результат

Зміст заходу

Термін
виконання

Виконавець

Всього

Витрати на реалізацію, тис. грн.
у тому числі за рахунок коштів:
місцевих бюджетів
державного
підпри- інших
бюджету обласного бюджету
ємств джерел
бюджету
міста

КП «Управління
міського
55
господарства»
Доповнити абзацами 16, 22 наступного змісту
Протягом
КП «Зелене
16. Озеленення бульвару ім. Г.Я. Андрющенко
26,6
року
господарство»
Протягом КП «Управління
22. Фінпідтримка на благоустрій території парку
року
міського
90
ім.Горького
господарства»
Зміст заходу абзацу 9 викласти у наступній редакції
Протягом КП «Управління
року
міського
9. Фінпідтримка на благоустрій міста
20
господарства»
7.Поточний ремонт та утримання ливневих
каналізацій

Протягом
року

55

26,6
90

20

В підрозділі 5.6.2. «Житлове господарство»
Обсяг фінансування абзацу 10 викласти в наступній редакції
ТОВ
«Будінвест Протягом
сервіс»
10. Фінпідтримка на покриття різниці в тарифах
940
року
ПП
«КрасноармійськРеал-сервіс»
Доповнити абзацом 4 наступного змісту
Родинське
комунальне
4. Капітальний ремонт житлового фонду
Протягом багатопрофільне
81
м.Родинське
року
підприємство
комунального
господарства

Секретарь городского совета

Г.А.Гаврильченко

940

81

Очікуваний
результат

