Красноармейский городской совет
РЕШЕНИЕ

08.08.2012 № 6/20-5
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 бухгалтерского учёта аппарата исполкома городского совета,
отдела образования Красноармейского городского совета, жилищно-коммунального отдела
городского совета, отдела охраны здоровья городского совета, комитета по физической
культуры и спорту Красноармейского городского совета, Родинского городского совета, отдела
по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения 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 от28.12.2011 №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);
5.6.

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства» (приложение 2);

5.9. «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» (приложение 3).
2. Дополнить Программу экономического и социального развития города
Красноармейска на 2012 год разделом 5.12 «Участие территориальных громад в конкурсе
проектов местного развития» (приложение 4).

И.о. городского головы

Г.А.Гаврильченко

Приложение № 1
к решению городского совета

08.08.2012 № 6/20-5
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 у наступній редакції
18. Капітальні видатки на адміністративні
будинки, які розташовані за адресами:
м.Красноармійськ, площа Шибанкова, 11,
13

27. Створення детального плану території
мікрорайону Парковий м.Красноармійськ

Секретарь городского совета

Протягом
року

Протягом
року

Виконавчий
500
комітет
Красноармійської
міської ради
Доповнити абзацом 27 наступного змісту
Виконавчий
5,75
комітет
Красноармійської
міської ради

500

5,75

Г.А.Гаврильченко

інших
джерел

Очікуваний
результат

Приложение №2
к решению городского совета

08.08.2012 № 6/20-5
Зміни до заходів по розділу 5.6. «Розвиток житлово-комунального господарства»
Програми економічного і соціального розвитку міста Красноармійська на 2012 рік
Витрати на реалізацію, тис. грн.
у тому числі за рахунок коштів:
Термін
місцевих бюджетів
Зміст заходу
Виконавець
виконання
Всього державного
підпри- інших
обласного бюджету
бюджету
ємств джерел
бюджету
міста
Абзац 1 підрозділу 5.6.1. «Благоустрій» доповнити підабзацами 1.7., 1.8., 1.9.,1.10.,1.11., наступного змісту:

1.7. Капітальний ремонт автодороги по вул.
40 років Жовтня ( від вул. Пушкіна до вул.
Артема)
1.8. Капітальний ремонт автодороги по вул.
Шевченко (від вул. Комінтерна до вул.
Дніпропетровська)

Очікуваний
результат

Житловокомунальний
99
99
відділ
Протягом
Житловороку
комунальний
65
65
відділ
Протягом
Житлово1.9. Капітальний ремонт автодороги по вул.
року
комунальний
113
113
Шмідта (під шляхопроводом станція Нова)
відділ
1.10. Капітальний ремонт автодороги по
Протягом
Житлововул.Добропільська в районі шляхопроводу
року
комунальний
140
140
станції Нова
відділ
Протягом
Житлово1.11. Капітальний ремонт автодороги на
року
комунальний
63
63
площі Шибанкова
відділ
Доповнити підрозділ 5.6.2. «Житлове господарство» абзацом 13 наступного змісту:
13. Фінпідтримка на проведення технічної
інвентаризації захисних споруд цивільного
захисту житлового фонду КП «Красноармійський центр єдиного замовника»

Протягом
року

Протягом
року

ПП «Красноармійськ – Реал Сервіс»

8,1

8,1

Доповнити підрозділ 5.6.3. «Водовідведення та водопостачання» абзацом 9 наступного змісту:
9. Погашення заборгованості з різниці в
КП «КрасноПротягом
тарифах на послуги з централізованого
армійськводо3034,5
3034,5
року
водопостачання та водовідведення
канал»

Секретарь городского совета

Г.А.Гаврильченко

Створення
інвентарної справи
5 захисних споруд,
які знаходяться на
балансі КП «КЦЕЗ»

Приложение № 3
к решению городского совета

08.08.2012 № 6/20-5
Зміни до заходів по розділу 5.9. «Захист населення і території від надзвичайних ситуацій»
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

Виключити з заходів розділу абзац 1, абзаци 2,3,4,5 вважати відповідно абзацами 1,2,3,4

Секретарь городского совета

Г.А.Гаврильченко

інших
джерел

Очікуваний
результат

Приложение № 4
к решению городского совета

08.08.2012 № 6/20-5
Доповнити Програму економічного і соціального розвитку міста Красноармійська на 2012 рік
розділом 5.12 «Участь територіальних громад у конкурсі проектів місцевого розвитку»

Зміст заходу

1. Реалізація проекту місцевого розвитку
«Здоров’я дітей в наших руках»»
(Облаштування 2-х палат для новонароджених та дітей раннього віку в педіатричному
відділенні Красноармійської ЦРЛ)

2. Реалізація проекту місцевого розвитку
«Разом вчимося і граємо»»
(Придбання меблів для молодшої групи
комунального ДНЗ № 11 «Чебурашка»
м.Красноармійськ)
3. Реалізація проекту місцевого розвитку
«Чемпіон»
(Придбання спортивного обладнання для
відкритого спортивного майданчика
Шевченківської ЗОШ I-III ступенів № 33
м.Красноармійськ)
4. Реалізація проекту місцевого розвитку
«Від веселих стартів – до олімпійських
вершин»»
(Облаштування спортивного майданчика на
спортивному комплексі «Металург»
м.Красноармійськ)
5. Реалізація проекту місцевого розвитку
«Мала участь – великий результат»»
(Капітальний ремонт котельної ФОК міста
Родинське по заміні котла та насосів)

Термін
виконання

Виконавець

Всього

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

інших
джерел

Відділ охорони
здоров’я міської
ради та установи
охорони здоров’я

28,15

19,9

8,25

Протягом
року

Відділ освіти
Красноармійської
міської ради

19,855

18,31

1,545

Протягом
року

Відділ освіти
Красноармійської
міської ради

79,27

79,27

96,805

76,28

160

75

Протягом
року

Протягом
року

Протягом
року

20,525

Комітет по ФК
та спорту

Комітет по ФК
та спорту

*80

*5

Очікуваний
результат

Створення комфортних
умов перебування
новонароджених і
дітей першого року
життя шляхом покращення матеріальнотехнічної бази

Зміст заходу

6. Реалізація проекту місцевого розвитку
«Благоустрій парку «Шахтарський» міста
Родинське «Шанувати пам’ять гірників –
наш спільний обов’язок»»

Термін
виконання

Виконавець

Протягом
року

Родинська міська
рада

Всього

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

58,19

46,19

Очікуваний
результат

інших
джерел

12

Благоустрій
населеного пункту

*Передбачено в підабзаці 1.2. абзацу 1 розділу 5.5.5. «Фізичне виховання та спорт»

Секретарь городского совета

Г.А.Гаврильченко

