проект

УКРАЇНА
С Л О В ‘Я Н С Ь К А Р А Й О Н Н А Р А Д А
ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
від _____________ №______________
м. Слов’янськ

Про внесення змін та доповнень до заходів
Програми економічного і соціального розвитку
Слов’янського району на 2018 рік,
затвердженої рішенням районної ради
від 22.11.2017 №7/21-398
Керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР, розглянувши листи райдержадміністрації
від 03.08.2018 №01-70-495, від 06.08.2018 №01-44-498, від 06.08.2018 №01-70497, від 07.08.2018 №01-49-513, від 08.08.2018 №01-2075-50, Слов’янської
районної організації ветеранів від 07.08.2018 №30, від 07.08.2018 №30/1,
враховуючи висновок постійної депутатської комісії з питань соціального та
економічного розвитку, планування, бюджету і фінансів, управління спільною
власністю територіальних громад сіл, селищ району, регуляторної та
інвестиційної політики, торгівлі, послуг та розвитку, Слов’янська районна рада,ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни та доповнення до заходів щодо забезпечення виконання
завдань Програми економічного і соціального розвитку Слов’янського
району на 2018 рік, затвердженої рішенням районної ради від 22.11.2017
№7/21-398, а саме:
1.1. в розділі 3.1.13. «Розвиток міст і районів області» в завдання 1
«Удосконалення управління комунальним майном, що належить до
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста району,
приведення у відповідність до чинного законодавства документації,
облік та ефективне використання майна» додати пункт 3 /додаток 1/;
1.2. в розділі 3.1.28. «Розвиток інформаційного простору» додати завдання 9,
10 /додаток 2/;

в розділі 3.1.16. «Розвиток громадянського суспільства» в завданні
4.«Підтримувати ветеранські організації, створювати умови для
соціального захисту, реабілітації та адаптації в суспільстві осіб похилого
віку, ветеранів та учасників АТО, інвалідів, підвищувати рівень
матеріального забезпечення шляхом надання матеріальної допомоги,
створити додаткові умови для життєдіяльності ветеранів та інвалідів»:
1.3.1. пункт 1 викласти в новій редакції /додаток 3/;
1.3.2. додати пункт 5 /додаток 3/;
1.3.

1.4.

в розділі 3.1.7.«Житлове господарство та комунальна інфраструктура» в
завдання 2.«Підвищувати рівень облаштування сільської місцевості як
сфери життя, діяльності та побуту селян. Поліпшення інженерної
інфраструктури сільської місцевості (благоустрій населених пунктів,
водопровід, водовідведення, тощо)» додати пункти 18,19 /додаток4/.

1.5.

в розділі 3.1.18 «Підтримка сім’ї, дітей та молоді» в завданні
5.«Забезпечення оздоровленням та відпочинком дітей» пункт 2 викласти
в новій редакції /додаток 5/;

1.6.

в розділ 3.1.27. «Захист населення і території від надзвичайних ситуацій»
додати завдання 8 /додаток 6/.

Голова районної ради

К.Г.Черніков

Додаток 1
до рішення районної ради
від 22.11.2017 №7/21-398
в редакції рішення районної ради
від_____________ №___________
ШЛЯХИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ РАЙОНУ ТА ДОСЯГНЕННЯ ПОСТАВЛЕНИХ ЦІЛЕЙ
3.1. Заходи щодо забезпечення виконання завдань Програми
Завдання

№
з/п

Зміст заходу

Термін
виконан
ня

Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.

Всього

1

2

3

4

5

6

у тому числі за рахунок
коштів:
Державмісцевих
підприного
бюджетів
ємств
бюджету
облас- бюджету
ного
району
бюджету
7
8
9
10

Очікуваний
результат

інших найменування значення
джерел
показника
показника

11

12

3.1.13. Розвиток міст і районів області
1. Удосконалення
3. Оплата за виконання Протя Слов’янська
управління
проектних робіт по
гом районна рада
комунальним майном,
об’єкту
року
що належить до
«Реконструкція
спільної власності
будівлі для
територіальних громад
розміщення
сіл, селищ, міста
Прозорого
району, приведення у
соціального офісу» за
відповідність до
адресою: Донецька
чинного законодавства
область,
документації, облік та
м.Слов’янськ,
ефективне
вул.Банківська
використання майна
(Ю.Комунарів), 70»

244,3

244,3

Виконання
проектних
робіт

13

Додаток 2
до рішення районної ради
від 22.11.2017 №7/21-398
в редакції рішення районної ради
від_____________ №___________
ШЛЯХИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ РАЙОНУ ТА ДОСЯГНЕННЯ ПОСТАВЛЕНИХ ЦІЛЕЙ
3.1. Заходи щодо забезпечення виконання завдань Програми
Завдання

№
з/п

Зміст заходу

Термін
виконання

Викона
вець

Витрати на реалізацію, тис.грн.
Всього

1

2

9. Підвищення
ефективності роботи
апарату
райдержадміністрації

1

10. Впровадження
електронного
документообігу в
Слов’янській
райдержадміністрації

1

Очікуваний
результат

у тому числі за рахунок коштів:
Державмісцевих бюджетів
ного
бюджету
обласбюджету
ного
району
бюджету

підприємств

інших
джерел

найменування показника

значення
показника

12

13

3
4
5
6
7
8
9
10
11
3.1.28. Розвиток інформаційного простору. Забезпечення доступу до неупереджених джерел інформації
Придбання
комп’ютерної та
оргтехніки:
- системний
блок – 2 од.;
- монітор – 2
од.;
- миша – 2 од.;
- клавіатура –
2 од.;
- багатофункці
ональний
пристрій – 2 од.
Придбання
спеціалізованого
обладнання для
роботи апарату
райдержадмініст
рації та
структурних
підрозділів
райдержадміністрації

2018

Райдержадміністрація

55,0

55,0

Виконання технічних
умов щодо впровадження
інформаційних систем

2018

Райдержадміністрація,
структурні
підрозділи
райдержадміністрації

75,0

75,0

- забезпечення
підвищення ефективності
прийняття управлінських
рішень;
- оптимізація потоків
документаційної
інформації в паперовому
й електронному вигляді;
-створення єдиного
інформаційного простору

2

Придбання
спеціалізованого
обладнання для
роботи апарату
райдержадмініст
рації та
структурних
підрозділів
райдержадмініст
рації

2018

Райдержадміністрація,
структурні
підрозділи
райдержадміністрації

416,0

416,0

3

Придбання
послуг з
впровадження,
налаштування,
віддаленого
доступу,
навчання,
тренінгів,
імпорту даних із
попередніх баз,
віддаленого
консультування
для апарату
райдержадмініст
рації та
структурних
підрозділів

2018

Райдержадміністрація,
структурні
підрозділи
райдержадміністрації

264,4

264,4

для ведення, обробки,
аналізу, зберігання
документів;
- забезпечення
багатофункціонального
доступу до
інформаційної бази дані
системи документообігу
- забезпечення
підвищення ефективності
прийняття управлінських
рішень;
- оптимізація потоків
документаційної
інформації в паперовому
й електронному вигляді;
-створення єдиного
інформаційного простору
для ведення, обробки,
аналізу, зберігання
документів;
забезпечення
багатофункціонального
доступу
до
інформаційної бази дані
системи документообігу
Впровадження системи
електронного
документообігу,
оперативна доставка
документів керівникам і
надання їм необхідної
інформації для прийняття
рішень;
- значне підвищення
виконавчої дисципліни

Додаток 3
до рішення районної ради
від 22.11.2017 №7/21-398
в редакції рішення районної ради
від_____________ №___________
ШЛЯХИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ РАЙОНУ ТА ДОСЯГНЕННЯ ПОСТАВЛЕНИХ ЦІЛЕЙ
3.1. Заходи щодо забезпечення виконання завдань Програми
Завдання

№
з/п

Зміст заходу

Термін Виконавець
виконан
ня

Витрати на реалізацію, тис.грн.

Всього

1

2

3

4

5

6

у тому числі за рахунок
коштів:
Держав- місцевих бюджетів
ного
бюджету
облас- бюджету
ного
району
бюджету

7

8

9

Очікуваний
результат

підприємств

інших
джерел

найменування
показника

значення
показника

10

11

12

13

3.1. 16. «Розвиток громадянського суспільства»
4. Підтримувати
1. Підтримка статутної
ветеранські організації,
діяльності
створювати умови для
Слов’янської районної
соціального захисту,
організації ветеранів
реабілітації та адаптації в
суспільстві осіб похилого
віку, ветеранів та
учасників АТО, інвалідів, 5. Оплата поштових
послуг при проведенні
підвищувати рівень
виплати матеріальної
матеріального
забезпечення шляхом
допомоги
надання матеріальної
малозабезпеченим
допомоги, створити
громадянам
додаткові умови для
життєдіяльності
ветеранів та інвалідів

Протя- Слов’янська
гом року районна

135,3

135, 3

4,5

4,5

1
організація

організація
ветеранів
квітень- Слов’янська
вересень районна
2018 організація

ветеранів

Матеріальна
допомога
малозабезпеченим громадянам
району – 300
чол., на загальну
суму
120,0тис.грн.

Додаток 4
до рішення районної ради
від 22.11.2017 №7/21-398
в редакції рішення районної ради
від_____________ №___________
ШЛЯХИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ РАЙОНУ ТА ДОСЯГНЕННЯ ПОСТАВЛЕНИХ ЦІЛЕЙ
3.1. Заходи щодо забезпечення виконання завдань Програми
Завдання

№
з/п

Зміст заходу

Термін
виконан
ня

Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.

Всього

1

2

3

4

5

6

у тому числі за рахунок
коштів:
Державмісцевих
підприного
бюджетів
ємств
бюджету
облас- бюджету
ного
району
бюджету
7
8
9
10

Очікуваний
результат

інших найменування значення
джерел
показника
показника

11

12

3.1.7. Житлове господарство та комунальна інфраструктура
2. Підвищувати рівень 18 Реконструкція
протягом Виконавчий
облаштування сільської
водонапірної башти
року комітет
місцевості як сфери
«Рожновського» V=25
Билбасівської
життя, діяльності та
м3 по вул.Дружби, 97а
селищної ради
побуту
селян.
смт Билбасівка,
Поліпшення інженерної
Слов’янського району
інфраструктури
Донецької області
сільської
місцевості 19 Капітальний ремонт протягом Виконавчий
(благоустрій населених
року комітет
водонапірної башти
пунктів,
водопровід,
«Рожновського» V=25
Билбасівської
водовідведення, тощо)
по вул.Молодіжна в
селищної ради
с.Торець Слов’янського
району Донецької
області

132, 31

132,31

Покращення
стану
водопостачання
населенню

121,26

121, 26

Покращення
стану
водопостачання
населенню

13

Додаток 5
до рішення районної ради
від 22.11.2017 №7/21-398
в редакції рішення районної ради
від_____________ №___________
ШЛЯХИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ РАЙОНУ ТА ДОСЯГНЕННЯ ПОСТАВЛЕНИХ ЦІЛЕЙ
3.1. Заходи щодо забезпечення виконання завдань Програми
Завдання

№
з/п

Зміст заходу

Термін
виконання

Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.
Всього

1
5. Забезпечення
оздоровленням та
відпочинком дітей

2

3

2 Заходи щодо
часткового
фінансування вартості
путівок дитячим
закладам оздоровлення
за послуги з
оздоровлення дітей, які
виховуються в сім’ях з
дітьми

4
2018

Очікуваний
результат

у тому числі за рахунок коштів:
Держав- місцевих бюджетів
ного
бюджету
обласБюджет
ного
міст і
бюджету районів

5
6
7
8
3.1.18. Підтримка сім’ї, дітей та молоді
Відділ у справах
132,1
50,0
сім’ї, молоді та
спорту
райдержадміністрації
Департамент сім’ї,
молоді та спорту
облдержадміністрації

підприємств

інших
джерел

найменування
показника

значення
показника

9

10

11

12

13

75,1

-

7,0

кількість
оздоровлених
дітей

22

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
на проект рішення районної ради
«Про внесення змін та доповнень до заходів Програми економічного і соціального
розвитку Слов’янського району на 2018 рік, затвердженої рішенням районної ради від
22.11.2017 №7/21-398»
Шановні депутати!
В 2017
році була замовлена проектно-кошторисна документація за проектом
«Реконструкція будівлі під розміщення Прозорого соціального офісу» за адресою: Донецька
обл., м.Слов’янськ, вул.Банківська, 70. Вартість робіт – 350,0тис.грн. В минулому році ми
планували таку суму, але була перерахована лише передплата в сумі 105,7 тис.грн.
Пропонується передбачити залишок суми - 244,3 за вищезазначені роботи /додаток 1/.
Враховуючи, що 20.06.2017 була ухвалена Програма впровадження електронного
документообігу в райдержадміністрації (7/26-511), пропонується додати відповідні заходи до
Програми економічного і соціального розвитку на загальну суму 755,4тис.грн /додаток 2/.
У зв’язку з виробничою необхідністю забезпечення працівників відділу управління
персоналом та організаційної роботи райдержадміністрації та працівників юридичного відділу
райдержадміністрації комп’ютерним обладнанням та оргтехнікою, пропонується внести
відповідні заходи до Програми економічного і соціального розвитку в сумі 55,0тис.грн
/додаток 2/.
У зв’язку з проведенням 1 жовтня 2018 року Міжнародного дня людей похилого віку в
районі та проведенням виплат матеріальної допомоги
малозабезпеченим громадянам
пропонується передбачити кошти в сумі 4,5тис.грн для оплати поштових послуг при проведенні
виплати матеріальної допомоги (300 громадянам на загальну суму 120,0тис.грн) , а такод
передбачити додатково 9,1 тис.грн на заробітну плату секретаря Слов’янської районної
організації ветеранів /додаток 3/.
Для реалізації проектів «Реконструкція водонапірної башти «Рожновського» V=25 м3 по
вул.Дружби, 97а смт Билбасівка, Слов’янського району Донецької області» та «Капітальний
ремонт водонапірної башти «Рожновського» V=25 по вул.Молодіжна в с.Торець Слов’янського
району Донецької області» необхідно передбачити кошти на коригування проектнокошторисної документації та отримання експертного звіту в сумі 132,31 тис.грн та
121,26тис.грн. Пропонується додати зазначені заходи до Програми /додаток 4/.
Для виділення коштів на оздоровлення дітей за методом часткового відшкодування
вартості путівок пропонується збільшити суму, яка виділяється із районного бюджету на 25,1
тис.грн, і становити вона буде 75,1тис.грн, тому необхідно внести відповідні зміни до програми
/додаток 5/.
Проект у вас є, прошу підтримати.

Начальник відділу економіки
райдержадміністрації

О.С.Авдіянц

