УКРАЇНА
Красноармійська міська рада
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
міського голови

від 04.08.2011 № 195 рг
м. Красноармійськ

Про план заходів на 2012-2015 роки
щодо реалізації Стратегії економічного і
соціального розвитку Донецької області
на період до 2015 року по місту Красноармійську
З метою виконання розпорядження голови облдержадміністрації від
30.06.2011 року №360 «Про План заходів на 2012-2015 роки щодо реалізації
Стратегії економічного і соціального розвитку Донецької області на період др.
2015 року», керуючись статтями 42, 59, 73 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»:
1. Затвердити План заходів на 2012-2015 роки щодо реалізації Стратегії
економічного і соціального розвитку Донецької області на період до 2015 року по
місту Красноармійську (далі – План заходів), що додається.
2. Відповідальним виконавцям інформацію про стан виконання Плану
заходів надавати управлінню економіки та пріоритетного розвитку щороку до
15 січня.
3.

Управлінню

економіки

та

пріоритетного

розвитку

узагальнену

інформацію про стан виконання плану заходів надавати головному управлінню
економіки облдержадміністрації щороку до 01 лютого.
4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського
голови, начальника фінансового управління Штутман В.В.
В.о.міського голови

Г.О.Гаврильченко

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження в.о.міського голови
04.08.2011 № 195 рг

ПЛАН
заходів на 2012-2015 роки щодо реалізації Стратегії економічного і соціального розвитку
Донецької області на період до 2015 року по місту Красноармійську

№
за/
п

1.

Стратегічний
напрям
(завдання),
визначений
регіональною
стратегією
розвитку
Розвиток
людського
ресурсу

Зміст заходу

Реалізація інвестиційних проектів з технічного
переоснащення та капітального ремонту житлових
будинків. Забезпечення оснащення наявного
житлового фонду будинковими засобами обліку та
регулювання споживання води і теплової енергії
Здійснення заходів щодо організації ефективного
управління житловим фондом

Реалізація заходів регіональної Програми «Питна вода
України» для населених пунктів Донецької області на
2008-2020 роки, затвердженої рішенням від 14.05.2010
№ 5/28-875
(Реалізація заходів регіональної Програми
реформування та розвитку водопровідноканалізаційного господарства Донецької області на

Термін
виконання
(роки)

Відповідальний
виконавець

Очікуваний результат

2012-2014

КП «КЦЕЗ»,
житловокомунальний відділ
міської ради,

Покращення технічного стану
житлових будинків.
Зменшення ресурсоспоживання у
житловому фонді

2012-2014

КП «КЦЕЗ»,
житловокомунальний відділ
міської ради,

Поліпшення якості управління
житлом

2012-2014

КП Красноармійськводоканал»,
житловокомунальний відділ
міської ради.

Поліпшення якості послуг з
водопостачання і
водовідведення.
Підвищення надійності систем
водопостачання і водовідведення

№
за/
п

Стратегічний
напрям
(завдання),
визначений
регіональною
стратегією
розвитку

Зміст заходу

2010-2014 роки і на період до 2020 року від 14.05.2010
№5/28-875)
Виконання завдань регіональної Програми
модернізації комунальної теплоенергетики Донецької
області на 2010-2014 роки, затвердженої рішенням
обласної ради від 14.05.2010 №5/28-875

2.

Термін
виконання
(роки)

2012-2014

Реалізація заходів Програми поводження з відходами
в Донецькій області на 2011-2015 роки, затвердженої
рішенням обласної ради від 09.06.2011 №6/4-086

2012-2015

Благоустрій територій населених пунктів

2012-2014

Трансформація
Підвищення рівня платіжної дисципліни суб’єктів
доходів у капітал господарювання, в тому числі за рахунок детінізації та
і залучення
зменшення обсягу податкового боргу
інвестицій в
економіку міста
Ведення бази даних інвестиційних проектів
підприємств, установ та організацій міст і районів
області, вільних земельних ділянок
несільськогосподарського призначення, які можуть

Постійно

2012-2015

Відповідальний
виконавець

Очікуваний результат

КП«Красноармійськтепломережа»,
житловокомунальний відділ
міської ради
КП «КЦЕЗ»,
КП «Управління
міського
господарства»,
житловокомунальний відділ
міської ради
КП «Управління
міського
господарства»,
житловокомунальний відділ
міської ради
Красноармійська
об’єднана державна
податкова інспекція

Покращення якості послуг з
теплопостачання.
Перехід на використання
альтернативних видів палива

Управління
економіки та
пріоритетного
розвитку міської

Забезпечення вільного доступу
ділових кіл до інформації про
інвестиційні можливості міста

Створення умов для очищення
населених пунктів від
забруднення відходами.
Покращення якості
обслуговування населених
пунктів
Поліпшення умов життя
населення

Підвищення спроможності
місцевих бюджетів

№
за/
п

Стратегічний
напрям
(завдання),
визначений
регіональною
стратегією
розвитку

Зміст заходу

пропонуватися для реалізації інвестпроектів
Підготовка презентаційних матеріалів про
інвестиційний потенціал міста, пріоритетні
інвестиційні проекти для розповсюдження на
виставках та форумах серед потенціальних інвесторів
3.

4.

Малий бізнес як
елемент
структурної
перебудови
економіки та
формування
середнього класу

Механізми

Термін
виконання
(роки)

Щороку

Забезпечення реалізації Регіональної стратегії
розвитку малого і середнього бізнесу в Донецькій
області до 2016 року

2011-2015

Виявлення адміністративних бар’єрів та дерегуляція
підприємницької діяльності на місцевому рівні

Постійно

Створення площадок для постійної взаємодії бізнесу,
влади та громадськості

Постійно

Забезпечення інформаційно-консультаційної,
Постійно
освітньої кадрової підтримки суб’єктів малого
підприємництва, заохочення їх до підприємницької
діяльності
Розробка і реалізація щорічних Програм економічного
Щороку

Відповідальний
виконавець

ради
Управління
економіки та
пріоритетного
розвитку міської
ради
Відділ реєстрації та
сприяння розвитку
підприємництва
міської ради

Відділ реєстрації та
сприяння розвитку
підприємництва
міської ради
Відділ реєстрації та
сприяння розвитку
підприємництва
міської ради,
Відділ внутрішньої
політики міської
ради
Відділ реєстрації та
сприяння розвитку
підприємництва
міської ради
Управління

Очікуваний результат

Поширення інформації про
інвестиційний потенціал
території

Ефективний розвиток малого
бізнесу, підвищення добробуту
населення

Створення сприятливих умов для
ведення бізнесу, удосконалення
регуляторного середовища
Надання розвитку малого
бізнесу статусу реального
пріоритету

Підвищення рівня знань та
соціальної відповідальності
малого бізнесу
Поліпшення

якості

життя

№
за/
п

Стратегічний
напрям
(завдання),
визначений
регіональною
стратегією
розвитку
реалізації
Стратегії

Зміст заходу

Термін
виконання
(роки)

і соціального розвитку міста Красноармійська

Відповідальний
виконавець

Очікуваний результат

економіки
та
пріоритетного
розвитку
міської
ради

населення
за
рахунок
структурних змін економіки,
підвищення
конкурентоспроможності регіону
Створення сприятливих умов для
містобудівного розвитку міста,
упорядкування використання
природних ресурсів, збереження і
розвитку історико-культурного
потенціалу та природно
рекреаційних ресурсів
Забезпечення професійними
кадрами місцевих органів
виконавчої влади та органів
місцевого самоврядування

Впровадження схеми планування території міста

2012-2015

Управління
містобудування та
архітектури
Красноармійської
міської ради

Реалізація регіональної Програми з розвитку та
управління персоналом на 2011-2015 роки

2011-2015

Кадрова служба
виконкому міської
ради

Керуючий справами виконкому
міської ради

Н.П.Ярова

