УКРАЇНА
ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
ОЕКТ
від 02.12.2016 № 7/25-2
м.Покровськ

Про внесення змін до рішення міської ради
від 23.12.2015 №7/2-8 «Про Програму
економічного і соціального розвитку міста
Красноармійська на 2016 рік»

Розглянувши листи відділу освіти, житлово-комунального відділу, відділу
управління соціального захисту населення міської ради про внесення змін і доповнень до
Програми економічного і соціального розвитку міста Красноармійська на 2016 рік,
затвердженої рішенням міської ради від 23.12.2015 №7/2-8, керуючись статтями 26, 59, 73
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни і доповнення до заходів Програми економічного і соціального
розвитку міста Красноармійська на 2016 рік, затвердженої рішенням міської ради від
23.12.2015 №7/2-8 «Про Програму економічного і соціального розвитку міста
Красноармійська на 2016 рік» у розділи:
4.3. «Житлово-комунальне господарство та комунальна інфраструктура» (додаток 1);
4.8. «Соціальний захист населення» (додаток 2);
4.11. «Освіта» (додаток 3);

Міський голова

Р.В.Требушкін

Додаток № 1
до рішення міської ради
від 02.12.2016 № 7/25-2
Зміни до заходів по розділу 4.3. «Житлово-комунальне господарство та комунальна інфраструктура»
Програми економічного і соціального розвитку міста Красноармійська на 2016 рік

Термін
виконання

Зміст заходу

Виконавець

Всього

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

інших
джерел

Очікуваний результат

Підрозділ «БЛАГОУСТРІЙ»
Обсяг фінансування абзацу 26,34,36,40 викласти у наступній редакції:
26. Поточний ремонт ліній зовнішнього освітлення
34. Придбання торгівельних палаток
36.Придбання матеріалів для зовнішнього освітлення
40.Придбання та встановлення світлотехнічного обладнання

Протягом
року

КП
«Управління
міського
господарства

1399,8

1399,8

23

23

462

462

1954,6

1954,6

Безпека руху у темний час доби
Безпека руху у темний час доби
Впровадження енергозберігаючих
заходів в місті

Видалити абзац 66 наступного змісту:
66. Капітальний ремонт з озеленення територій міста (садіння
нових дерев, відновлення родючості землі)

Протягом
року

КП
«Управління
міського
господарства

1500

1500

Обсяг фінансування абзацу 4,27,29,55,56,59 викласти у наступній редакції:
4. Поточний ремонт автодоріг міста, у тому числі відсипання
42099,4
42099,4
доріг, з них:
7.Поточний ремонт внутрішньо квартальних доріг міста
2300
2300
27. Придбання та встановлення світлотехнічного обладнання
Протягом
року

29. Придбання контейнерів для побутових відходів
55. Поточний ремонт та утримання мереж зовнішнього
освітлення
56. Проведення геодезичних робіт

Житловокомунальний
відділ

1965

1965

361,7

361,7

649,4

649,4

96

96

Підвищення рівню благоустрою
міста. Покращення екологічного
стану

Покращення дорожнього
полотна міста, безпечне
пересування автошляхами міста
Впровадження
енергозберігаючих заходів в
місті. Безпека руху у темний
час доби
Покращення санітарного стану
міста
Безпека руху у темний час доби

Зміст заходу

Термін
виконання

Виконавець

59. Придбання матеріалів для поточного ремонту зовнішнього
освітлення міста

Всього

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

1194,9

інших
джерел

Очікуваний результат

1194,9

Доповнити новим абзацом 86,87 наступного змісту:
86. Ремонт прибудованого жилого приміщення во вул. Горького
87. Капітальний ремонт з озеленення територій міста (садіння
нових дерев, відновлення родючості землі)

Протягом
року

Житловокомунальний
відділ

90

90

1500

1500

Підвищення рівню благоустрою
міста. Покращення екологічного
стану

2300

Забезпечення роботи підприємства
з метою задоволення соціальних та
економічних потреб трудового
колективу та територіальної
громади міста

ПІДРОЗДІЛ «ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ»
Обсяг фінансування 13 викласти у наступній редакції:
13.Збільшення статутного фонду
Протягом
року

КП
«Покровськтеп
ломережа»

2400

ПІДРОЗДІЛ «ЖИТЛОВЕ ГОСПОДАСТВО»
Обсяг фінансування 14,16 викласти у наступній редакції:
14. Придбання та встановлення приладів обліку теплової енергії
Протягом
року

Житловокомунальний
відділ

16.Виготовлення техпаспортів об’єктів нерухомості

98

98

54

54

Підвищення рівня надання
житлово-комунальних послуг,
впровадження системи
енергозбереження

Доповнити новим абзацом 20,21 наступного змісту:
20. Поточний ремонт ліній зовнішнього освітлення
21. Світлотехнічне обладнання

Секретар міської ради

Протягом
року

КП «ПЦЕЗ»

199,9

199,9

199,9

199,9

Безпека руху у темний час доби

І.В.Сущенко

Додаток № 2
до рішення міської ради
від 02.12.2016 № 7/25-2
Зміни до заходів по розділу 4.8. «Соціальний захист населення»
Програми економічного і соціального розвитку міста Красноармійська на 2016 рік

Зміст заходу

11. Здійснення соціального патронажу осіб, звільнених з
місць позбавлення волі та бездомних громадян, також
потерпілим від переохолодження:
оформлення документів для реєстрації та інша допомога

Термін
виконання

Виконавець

Всього

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

Видалити абзац 11,50 та змінити подальшу нумерацію:
Відділи
Міськвиконко
му,
УСЗН,
0
Протягом
Покровський
року
міськрайвідділ
поліції
УСЗН
0

0

50. Компенсаційні виплати на пільговий проїзд
0
автомобільним транспортом окремим категоріям громадян
Обсяг фінансування 20,28,2935,49,51,52,58 викласти у наступній редакції:
19. Оплата ЖКП та послуг зв’язку почесних громадян міста
69,3
69,3
27. Організація заходів:
- щодо відзначення Дня Перемоги
- щодо відзначення Дня громадян похилого віку
- щодо відзначення Дня інвалідів
- щодо відзначення Дня захисту дитини
- вшанування громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи та інші
- вшанування шахтарів-інвалідів до Дня шахтаря
28.Надання 100% пільги на оплату квартирних телефонів
інвалідам по зору 1 та 2 груп міста згідно списків УТОС

Протягом
року

Покровська
міська рада
Донецької
області,
УСЗН

УСЗН,
ВАТ
Укртелеком

43,0

43,0

24,4

24,4

інших
джерел

Очікуваний результат

-

-

Соціальна підтримка громадян

Проведення пам'ятних заходів у
місті

Соціальна підтримка громадян з
обмеженими можливостями

34. Безкоштовне забезпечення міською газетою «Маяк»
пенсіонерів, інвалідів, малозабезпечених громадян міста,
багатодітних сімей, одиноких непрацездатних громадян
територіального центру та 55ін.
48. Проведення урочистих заходів з нагоди Дня вшанування
учасників бойових дій на території інших держав та виводу
військ колишнього СРСР з республіки Афганістан
49. Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв’язку
50. Надання соціальних пільг учасникам АТО у Східній
частині України, надання одноразової допомоги у разі
загибелі військовослужбовця у зоні АТО
56. Реалізація проекту місцевого розвитку

24. Придбання новорічних подарунків дітям-інвалідам,
дітям-сиротам, які не мають батьківської опіки; придбання
подарункових наборів до Дня святого Миколая

47. Виготовлення пам’ятних знаків ліквідаторам наслідків
аварії на ЧАЄС до вшанування 30-ї річниці Чорнобильської
катастрофи та пам’ятних знаків для Афганців до 27-ї
річниці воїнів-інтернаціоналів, а також виготовлення медалі
до Дня захисника Вітчизни
59. Поліпшення матеріальної бази благодійної організації
«Центр допомоги дітям «Отчий дім»

Секретар міської ради

УСЗН,
Терцентр

Протягом
року

УСЗН
УСЗН

515,3

515,3

Соціальна
підтримка
малозабезпечених громадян

Вшанування
дій

ветеранів бойових

5,6

5,6

126,6

126,6

Соціальна підтримка громадян

146,3

146,3

Соціальна підтримка
бойових дій

УСЗН,
35,0
Покровська
міська рада
Внести зміни у зміст абзаців 24,47 наступного з місту:
Грудень
Покровська
2016 року
міська рада,
Центр
84,4
реабілітації
дітейінвалідів,
ПМЦСССДМ
Протягом
УСЗН,
року
Покровська
міська рада
17,1

Доповнити новим абзацом 59 наступного змісту:
Протягом
УСЗН,
року
Покровська
50,0
міська рада

учасників

35,0

Соціальна підтримка дітей
обмеженими можливостями

з

84,4

Вшанування
відзнаками

пам’ятними

17,1

50,0

Покращення стану матеріальної
бази

І.В.Сущенко

Додаток № 3
до рішення міської ради
від 02.12.2016 № 7/25-2
Зміни до заходів по розділу 4.11. «Освіта»
Програми економічного і соціального розвитку міста Красноармійська на 2016 рік

Зміст заходу

Термін
виконання

Виконавец
ь

Всього

Витрати на реалізацію, тис. грн
у тому числі за рахунок коштів:
місцевих бюджетів
підп
державриного
обласного бюджету
ємст
бюджету бюджету
міста
в

Змінити обсяг фінансування абзаців 2,4,7,9,12 викласти у наступній редакції:
2. Забезпечення безкоштовним гарячим харчуванням учнів 1-4
2875,5
2672,8
202,7
класів та пільгових категорій дітей
4.Безкоштовний відпочинок дітей пільгових категорій у 6
121,1
121,1
пришкільних таборах
Відділ
7.Стипендія міської ради обдарованим дітям (15 чол.)
Протягом
48,6
34,2
14,4
року

9.Поповнення матеріально-технічної бази закладів освіти

освіти

7431,6

12.Фінансове забезпечення заходів з охорони праці:

200

151

7231,6
151

інших
джере
л

Очікуваний результат

Соціальна підтримка дітей
пільгових категорій
Матеріальна допомога
обдарованим дітям
Зміцнення матеріальнотехнічної бази закладів освіти
Посилення заходів з охорони
праці

Видалити абзац 5,6,11,12.2,12.5,12.6,21,23 наступного змісту:

5.Транспортні витрати на перевезення дітей пільгових
категорій до ДОЦ «Смарагдове містечко»
6.Реалізація цільової програми підтримки та розвитку дитячої
обдарованості «Надія Донеччини»
11.Оновлення парку комп’ютерної та оргтехніки в рамках
«Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021
роки»
12.2. перезарядка вогнегасників;
12.5. вимірювання опору контуру заземлення;
12.6. іспит діелектричних засобів;
21. Оплата транспортних витрат на доставку комп'ютерної
техніки та обладнання її ліцензійними програмами

Протягом
року

Відділ
освіти

9

9

-

13

13

-

3340

3340

-

132

132

-

104

104

-

6

6

-

34,8

34,8

-

Зміст заходу

23. Впорядкування роботи котельних: Освітлення, під'їзні
шляхи, навчання, теплолічільники

Секретар міської ради

Термін
виконання

Виконавец
ь

Всього

400

Витрати на реалізацію, тис. грн
у тому числі за рахунок коштів:
місцевих бюджетів
підп
державриного
обласного бюджету
ємст
бюджету бюджету
міста
в

інших
джере
л

Очікуваний результат

400

-

І.В.Сущенко

