КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
від 22.10.2015 № 57/VI-254
м. Краматорськ
Про внесення змін в додаток 1 до
рішення міської ради від 12.03.2015
№ 47/VІ - 48 «Про затвердження
заходів щодо виконання у 2015 році
Програми благоустрою міста на 20152019 роки, затвердженої рішенням
міської
ради
від
10.12.2014
№ 44/VІ - 267» (зі змінами)

Розглянувши клопотання Гончаренка С.В. – начальника управління житлового та
комунального господарства, головного розпорядника бюджетних коштів, про внесення змін
до заходів щодо виконання у 2015 році Програми благоустрою міста на 2015-2019 роки,
затвердженої рішенням міської ради від 10.12.2014 № 44/VІ - 267, з урахуванням фактичного
виконання бюджету, керуючись ст.15, 20 Закону України «Про благоустрій населених
пунктів», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
міська рада
ВИРІШИЛА:
Внести зміни в додаток 1 до рішення міської ради від 12.03.2015 № 47/VI - 48 «Про
затвердження заходів щодо виконання у 2015 році Програми благоустрою міста на 2015-2019
роки, затвердженої рішенням міської ради від 10.12.2014 № 44/VІ - 267» (зі змінами),
виклавши його в новій редакції (додається).

Секретар міської ради

К.О.Воробйова

Додаток 1
до рішення міської ради
22.10.2015 № 57/VI-254
ЗАХОДИ
щодо виконання у 2015 році Програми благоустрою міста на 2015-2019 роки,
затвердженої рішенням міської ради від 10.12.2014 № 44/VІ - 267
Джерело фінансування
за рахунок
загальний
міського
№
фонд
Найменування робіт
територіаль
з/п
міського
ного
бюджету,
дорожнього
грн
фонду, грн
1
2
3
4
Витрати з утримання та проведення ремонту об’єктів благоустрою міста
Вулично –дорожня мережа та споруди на ній
Балансоутримувач: Комунальне підприємство «ДРУАС»
Протяжність вулично –дорожньої мережі –137,9 км
Площа, яка прибирається влітку:
Механізованим способом – 366,0 тис. м2
Ручним способом – 179,7 тис. м2
Площа, яка прибирається взимку – 647,0 тис. м2
Споруди: автомобільні мости - 22 одиниць, шляхопроводи - 5 одиниці
Зливна каналізація: відкритого типу – 7471 п.м, закритого типу - 6325 п.м
Зливні колодязі – 173 одиниць, шибера – 18 одиниць.
Турнікети - 5425 п.м.
Підземні пішохідні переходи – 1 одиниці, інші об’єкти благоустрою.
Малі архітектурні споруди та споруди водопостачання на об’єктах благоустрою
Балансоутримувач: Комунальне підприємство «ДРУАС»
Фонтан -2 одиниці; дитячі ігрові майданчики-32 одиниці, насосна станція.
Площа зупинок громадського транспорту – 91 одиниці / 5,0 тис. м2
Об’єкти культурної та історичної спадщини-23 одиниці, інші об’єкти благоустрою.
Зелені насадження
Балансоутримувач: Комунальне підприємство «ДРУАС»
Загальна площа зелених насаджень, за якими постійно проводяться роботи з їх утримання та
ремонту – 169,1 га , кількість газону – 70,0 га
Кількість дерев -22692 одиниць
Кущі – 10589 одиниць
Троянди – 840 одиниць, живопліт – 4083 п. м.
Квітники: багаторічні – 3240 кв. м, однолітники – 4158 кв. м.
Вазони для квітів – 60 одиниць, інші об’єкти благоустрою.
1.
2.
3.
4.
5.

Ремонт та утримання вулиць та доріг комунальної
власності, споруджень на дорогах
Ремонт та утримання малих архітектурних форм і
споруджень
Утримання та ремонт насосної станції
Утримання та ремонт фонтанів
Утримання та ремонт пам’ятників культурної та
історичної спадщини міста

9191567,96
599760,00
300000,00
71000,00
40000,00

1

6.

7.

2
Утримання, ремонт та догляд за зеленими насадженнями
уздовж вулиць і доріг, в парках, скверах, на алеях,
бульварах, в садах, інших об’єктах благоустрою
загального користування, санітарно – захисних зонах, на
при будинкових територіях
Погашення бюджетної заборгованості, що виникла під
час здійснення видатків за рахунок коштів міського
бюджету у 2014 році
Разом

3

4

2287020,00

300432,04
12789780,00

Вуличне освітлення та зовнішні електромережі
(електричне обладнання, у тому числі лінії електропередач напругою до 1000 В, апаратура
диспетчерського зв’язку, автоматика та телемеханіка)
Балансоутримувач :КП електромереж зовнішнього освітлення «Міськсвітло»
Протяжність кабельних мереж зовнішнього освітлення - 82,094 км, дротів повітряних мереж
зовнішнього освітлення – 364,663км
Кількість світлоточок – 8554 одиниць,
в тому числі з ртутними лампами - 3738 одиниць
з натрієвими лампами – 4673 одиниць
з металогалогеновими лампами – 51 одиниця
з компактними люмінісцентними лампами -92 одиниці
Кількість опор - 5644 одиниць, в тому числі залізобетонних - 5287 одиниці,
металевих – 357 одиниці
Прожектори – 47 одиниць. Прилади диференційного обліку електричної енергії –131
одиниць
Автоматизована система дистанційного управління зовнішнім освітленням 1 одиниця
Витрати на електроенергію для зовнішнього освітлення
1.
2394600,00
міста
Поточне обслуговування та ремонт ліній зовнішнього
2.
2159000,00
освітлення міста
Поточний ремонт ліній зовнішнього освітлення
3.
500000,00
внутрішньо квартальних територій
Поточний р емонт зовнішнього освітлення та
4.
900000,00
підключення до приборів обліку на вулицях селищ
Разом
5953600,00
Кладовища та елементи благоустрою на них та інші витрати
(поховання безрідних, одиноких громадян, транспортування
невідомих померлих на судмедекспертизу)
Балансоутримувач : Спеціалізоване комунальне підприємство «Ритуальна служба»
Кількість кладовищ – 11 одиниць, площа, на якій планується здійснювати благоустрій
164,5га
Пам’ятникі, розташовані на території кладовищ – 23 одиниць
Утримання міських кладовищ (заробітна платня
наглядачів, оплата комунальних послуг, придбання
1. необхідних матеріалів, прибирання територій кладовищ
811600,00
від сміття, утримання та ремонт елементів благоустрою
на кладовищах та інше)

1
2.

3.

2
Утримання та поточний ремонт пам’ятників
Витрати на поховання одиноких громадян, осіб без
певного місця проживання, знайдених невпізнаних
трупів, осіб, від поховання яких відмовились рідні, та
транспортування невідомих померлих на
судмедекспертизу
Разом

3

4

20400,00

716000,00

1548000,00

Інші об’єкти та елементи благоустрою та прибирання міста
( регулювання чисельності тварин у населених пунктах, прибирання
самовільних звалищ та прибирання територій кладовищ від сміття)
Балансоутримувач: КАТП 052810
(міське звалище, споруди по утилізації тварин)
1.
2.
3.

Витрати на прибирання стихійних звалищ на території
міста
Витрати на регулювання чисельності безпритульних
тварин
Витрати на прибирання територій кладовищ від сміття
Разом

182180,00
150000,00
60000,00
392180,00

Організація безпеки дорожнього руху
Виконавець: Північне відділення ДП МВС України «Донбас – Інформ - Ресурси»
Світлофорні об’єкти - 28 одиниць, інші технічні засоби регулювання дорожнього руху

1.
2.
3.

Утримання та поточний ремонт технічних засобів
регулювання дорожнього руху, світлофорних об’єктів,
дорожніх знаків, НПО тощо
Нанесення ліній дорожньої розмітки
Погашення бюджетної заборгованості, що виникла під
час здійснення видатків за рахунок коштів міського
бюджету у 2014 році
Разом

Усього видатки на утримання та проведення ремонту
об’єктів благоустрою міста

Секретар міської ради

650000,00

152477,93

300000,00
48964,25
950000,00

201442,18

21633560,00

201442,18

К.О. Воробйова

