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ВСТУП
Програма економічного і соціального розвитку м.Світлодарська на 2020 рік (далі
Програма) розроблена на основі пропозицій відділів міської ради,підприємств та закладів
міста, на виконання розпорядження міського голови від 10.10.2019 №28 «Про розробку
проєкту Програми еконмічного і соціального розвитку міста Світлодарськ на 2020 рік».
Нормативно-правовою основою для розроблення Програми є:
- Закон України «Про державне прогнозування та розроблення програм
економічного і соціального розвитку України»;
- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
- Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 №621 «Про розроблення
прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання
проекту державного бюджету».
Програма розроблена з урахуванням пріоритетних завдань, визначених Стратегією
розвитку Донецької області на період до 2020 року.
Метою Програми є стабілізація економічного розвитку, створення сприятливих умов
для розвитку малого та середнього бізнесу, підвищення конкурентоспроможності та
інвестиційної привабливості
міста, забезпечення належного функціонування
інфраструктурних об’єктів, поліпшення якості та доступності суспільних послуг,
підвищення соціальних стандартів життя та зростання економічного добробуту населення.
На основі аналізу економічного і соціального стану розвитку міста за підсумками 9
місяців 2019 року у Програмі визначено основні економічні та соціальні проблеми, цілі та
пріоритети розвитку, основні завдання та заходи економічної та соціальної політики на
2020 рік, а також очікувані результати її реалізації.
Програма є основою для формування та раціонального використання фінансових
ресурсів відповідно до визначених цілей і завдань економічного і соціального розвитку
міста.
Виконання заходів Програми здійснюватиметься в межах реальних фінансових
можливостей бюджетів усіх рівнів, інвестиційних коштів, коштів інших джерел не
заборонених законодавством України та власних коштів суб’єктів господарювання.
Зміни до Програми вносяться в разі потреби та можуть передбачати: включення до
затвердженої програми додаткових заходів і завдань; уточнення показників, обсягів і
джерел фінансування, переліку виконавців, строків виконання окремих заходів і завдань,
виключення із затвердженої Програми окремих заходів і завдань, щодо яких визнано
недоцільним подальше продовження робіт. Зміни до Програми затверджуються на сесії
Світлодарською міською радою.

1. АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
М. СВІТЛОДАРСЬКА
Світлодарськ - місто, яке входить до складу Бахмутського району Донецької області.
Розташоване на відстані 30 км від м.Бахмут. Площа населеного пункту – 218,8 га.
Зовнішні зв'язки міста Світлодарська здійснюються по автодорозі міжнародного
значення Київ – Харків –Довжанський.
На території міста послуги зв’язку надають мобільні оператори – МТС, Київстар та
Лайф. Вказані оператори окрім послуг телефонного зв’язку надають послугу підключення
до Інтернету. Поштові послуги в місті надає відділення поштового зв’язку Донецької філії
підприємства "Укрпошта".
Економіка міста представлена такими сферами як енергетика, торгівля, побутове
обслуговування, ресторанне господарство.

1.1. Тенденції економічного і соціального розвитку міста Світлодарськ
Промисловість
Вуглегірська ТЕС ПАТ «Центренерго» є місцеутворюючим підприємством, на якому
працює переважна більшість працездатного населення м.Світлодарська. В роботі
знаходяться три енергоблоки 300МВт, в резерві - два енергоблоки 800МВт, в
довготривалому резерві з елементими консервації – один енергоблок 800МВт.
Динамика виробництва промислової продукції
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За 9 місяців 2019 року Вуглегірською ТЕС було вироблено 3224,536 млн.кВт-год
промислової продукції, що 0,5 % більше від планового показника. На кінець року даний
показник очікується на рівні 4243,000 млн.кВт-год, що на 1,85% менше ніж аналогічний
показник за 2018 рік.
Протягом 9 місяців 2019 року Вуглегірська ТЕС реалізовала продукції на 5006,287
млн.грн. у відпускних цінах при плані 4826,668 млн.грн., перевиконання плану склало 3,7
%. Даний показник на 112,5 % більше від аналогічного показника за 2018 рік, який
дорівнює 5632,000 млн.грн.
Фонд оплати праці станом на 01.10.2019 року дорівнює 305801 тис.грн., що майже
не відрізняється від планового показника.

Розвиток підприємництва
Розвиток підприємництва є невідємною частиною соціально-економічного розвитку.
Суб’єкти підприємницької діяльності здійснюють внесок у поповнення бюджету,
виконують соціальну функцію, створюючи робочі місця та забезпечуючи торгівельне та
побутове обслуговування населення.
За останні роки спостерігається тенденція зростання кількості суб’єктів
підприємництва.
Для м. Світлодарська характерно розвиток мікро та малого підприємництва.
Протягом 9 місяців 2019 року було зареєстровано 23 фізичних особи-підприємця, що на 14
осіб більше ніж у минулому році.
Станом на 01.10.2019 року на території Світлодарської міської ради вправаджують
господарську діяльність:
- 18 фізичних осіб–підприємців І групи платників єдиного податку з фізичних осіб;
- 76 фізичних осіб–підприємців ІІ групи платників єдиного податку з фізичних осіб;
- 41 юридична особа.
За 9 місяців 2019 року до міського бюджету суб’єктами підприємницької діяльності
надійшло:
- від сплати єдиного податку юридичних осіб – 126,474 тис.грн., що на 3,46%
перевищує плановий показник;
- від сплати єдиного податку фізичних осіб – 1039,874 тис.грн., що на 4,52%
перевищує плановий показник;
- від сплати адміністративних штрафів та штрафних санкцій за порушення
законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів –
41,433 тис.грн.;
- від сплати акцизного податку з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної
торгівлі підакцизних товарів – 274,476 тис.грн., що на 3,69% менше від плану;
- від сплати податку на пальне (Акцизний податок з ввезених на митну територію
України підакцизних товарів (продукції)–14,744 тис.грн., що на 51,36% перевищує
плановий показник;
- пальне (Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів
(продукції)- 9,476 тис.грн., що на 5,5% перевищує плановий показник.
З метою вдосконалення правового регулювання господарських відносин, а також
адміністративних відносин між регуляторними органами або іншими органами державної
влади та
суб'єктами
господарювання,
недопущення
прийняття економічно
недоцільних та неефективних регуляторних актів, на території Світлодарської міської
ради здійснюється регуляторна політика.
Відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики
у сфері господарської діяльності», був затверджений План діяльності з підготовки проєктів
регуляторних актів Світлодарської міської ради та її виконавчих органів на 2019 рік, згідно
з яким протягом 9 місяців 2019 року було прийнято 3 регуляторних акта. Інформація
оприлюднена на офіційному сайті Світлодарської міської ради за посиланням
http://svitlodarsk-rada.dn.ua у розділі «Регуляторна політика».
Станом на 01.10.2019 року у загальному реєстрі діючих регуляторних актів
Світлодарської міської ради та її виконавчого комітету, налічується 13 діючих
регуляторних актів.
Набори даних «Перелік діючих регуляторних актів» та «План діяльності з
підготовки проєктів регуляторних актів» були оприлюднені на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних.
Протягом 9 місяців 2019 року, з метою розвитку підприємнцтва та створення
робочих місць, суб’єкти підприємницької діяльності приймали участь у тренінгах та
конкурсах на отримання грантів на розвиток бізнесу, які проводилися Міжнародним

Комітетом Червого Хреста, ГО «Взаємодія-Плюс», Данською та Норвежською Радами у
справах біженців, БО «БФ «Карітас Краматорськ», Посольством Республіки Болгарія в
Україні, іноземною неурядовою організацією ACTED, ПРООН, USAID.
Ринок внутрішньої торгівлі та побутового обслуговування
Світлодарськ має розвинену мережу торгівлі та побутового обслуговування, що
надає можливість забезпечувати населення продовольчими, промисловими товарами та
послугами.
Специфіка завезення товару в торговельну мережу здійснюється згідно попиту
покупців.
Структура ринку внутрішньої торгівлі, ресторанного
господарства та побутового обслуговування станом на
01.10.2019 р
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У сфері торгівлі діяльність здійснюють 109 фізичних осіб-підприємців, з яких 43
ФОП здійснюють торгівлю продовольчими товарами, 60 ФОП- непродовольчими товарами,
6 ФОП - змішаними товарами.
У сфері ресторанного господарства працює 3 кафе-бари на 122 посадкових місця,
закусочна на 48 посадкових місць, їдальня Вуглегірської ТЕС на 500 посадкових місць та
ресторан на 200 посадкових місць.
У сфері побутового обслуговування здійснюють діяльність 23 ФОП. Побутове
облуговування представлене наступними категоріями:
- послуги з ремонту взуття – 1ФОП;
- технічне обслуговування та ремонт автомобілів за індивідуальним замовленням 1ФОП;
- послуги з виконання фоторобіт – 1ФОП;
- послуги повязані з доглядом за тілом людини – 2 ФОП;
- послуги перукарень – 10 ФОП;
- ритуальні послуги – 1 ФОП;
- інші індивідуальні послуги – 7 ФОП, 1 ТОВ (пошив одягу, доставка пошти,
стоматологічні послуги тощо).
Динамика росту кількості об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та
побутового обслуговування є позитивною.

Динамика росту кількості об'єктів торгівлі, ресторанного
господарства та побутового обслуговування
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На території міста працює 5 аптеки та 1 аптечний пункт, АЗС з реалізації бензину А92 та дизельного палива.
У задоволенні потреб населення значне місце продовжує належати ринку. Загальна
площа ринку–737,3 м2, торгівельна площа -204,4 м2 Ринок розрахований на 30 стаціонарних
місць.
Станом на 01.10.2019 року відділом економіки, прогнозування та підтримки
підприємництва було видано 7 погоджень режиму роботи об’єктів торгівлі, ресторанного
господарства та сфери послуг.
З метою недопущення порушення громадського порядку особами, які мають ознаки
належності до будь-якого військового формування, а також попередження травматизму та
загибелі військовослужбовців і цивільного населення в результаті зловживання
алкогольними напоями, на території Світлодарської міської діє заборона на продаж
алкогольних та слабоалкогольних напоїв, вин столових та пива (крім безалкогольного)
військовослужбовцям.
Інвестиційна діяльність
Недостатність фінансового ресурсу міста, низька інвестиційна привабливість,
обмеженість внутрішніх інвестиційних ресурсів, невдосконалість законодавства стримують
економічний розвиток та не дають можливості реалізувати соціальні проекти, яких
потребує місто, тому для реалізації заходів потрібні додаткові капіталовкладення.
З метою залучення коштів на відновлення та ремонт об’єктів соціальної
інфраструктури були подані проєкти на участь у Надзвичайній кредитній програмі для
відновлення України Європейського інвестиційного банку та до Державного фонду
регіонального розвитку.
Проект «Капітальний ремонт дошкільного учбового закладу №10 «Веселка» в
м.Світлодарську, 54а, Донецької області» на суму 9018,257 тис.грн. став переможцем
конкурсу в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України, на підставі
внесення змін до Постанови КМУ від 25.11.2015 №1068 «Деякі питання використання
коштів для реалізації проектів у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення
України», якими буде затверджений обсяг субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на реалізацію проекту.
Проєкт «Реконструкція будівлі дитячого садка №1 по вул. Без назви, 20а
м.Світлодарськ Бахмутського району Донецької області під Центр надання
адміністративних послуг» на суму 22643,209 тис.грн. був схвалений міжвідомчою комісією

Державного фонду регіонального розвитку. Станом на 01.10.2019 року розпочато
реалізацію даного проєкту.
Окрім бюджетних програм місто дієво працює над залученням зовнішнього ресурсу
для розвитку громади. Донори та партнери міста: ADRA Ukraine, ПРООН, чеська
гуманітарна
організація
«Человек
в
беде»,
UNICEF,
БФ ПРЕМЬЕР
УРЖАНС ИНТЕРНАСЬОНАЛЬ, Міжнародний комітет Червоного Хреста.
Бюджетна політика
Найменування

Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом

Затверджено,
Факт за 9 міс.
тис.грн.
тис.грн.
Доходи міського бюджету

% виконання

20144,831
16206,933
4381,332
1984,051
24526,163
18190,985
Видатки міського бюджету
15419,265
14317,320
13411,524
2904,469
28830,789
17221,789

80,45
45,28
74,17
92,83
21,66
59,73

Доходи. За 9 місяців 2019 року надходження загального фонду міського бюджету
склали 16206,933 тис.грн., до розрахункових та затверджених показників 20144,831 тис.грн.
або 80,45% до уточнених планових показників. За аналогічний період 2018 року
надходження доходів складали 14600,688 тис. грн., до затверджених показників 14871,632
тис.грн., що склало 98,18%. У порівнянні з 9 місяцами 2018 року надходження збільшились
на 1606,245 тис.грн.
Найбільшим показником збільшення надходжень є міжбюджетні трансферти, які
складають 88,8% загального фонду міського бюджету.
Основним джерелом доходів міського бюджету, без урахування міжбюджетних
трансфертів, є податки і платежі.
У порівнянні з аналогічним періодом 2018 року відмічається збільшення надходжень
до бюджету міста за основними бюджетоутворюючими податками і платежами: по єдиному
податку – на 27,3%, надійшло 1166,347 тис. грн.; по акцизному податку –на 1,2%,
надійшло 352,361 тис. грн.. Надходження від орендної плати за користування майном, що
знаходиться у комунальній власності зменшилися на 12,4%, надійшло 146,856 тис.грн.
Склад доходів загального фонду міського бюджету
Внутрішні податки на
товари та послуги
(акцизний податок)
2,2%
Міжбюджетні
трансферти
88,8%

Місцеві податки
7,1%
Неподаткові
надходження
0,3%
Адміністративні
збори і платежі
1,5%

До спеціального фонду міського бюджету надійшло 1984,051 тис.грн., планові
бюджетні призначення – 4381,332 тис.грн., що складає 45,28%до річних планових

призначень. За аналогічний період 2018 року надходження доходів складали 647,635 тис.
грн., до затверджених показників 881,862 тис.грн., що склало 73,44%.

Динамика доходів міського бюджету
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Видатки. По видатках загального фонду міський бюджет виконано на 92,85 % (при
уточненому плані 15419,265 тис.грн., спрямовано 14317,320 тис.грн.). По спеціальному
фонду видатки виконані на 21,66 % (при уточненому річному плані 13411,524 тис.грн.,
спрямовано 2904,469 тис. грн.).
Основну частку обсягу видатків загального фонду міського бюджету спрямовано на
утримання бюджетних установ та здійснення заходів в освіті та культурі.
Склад видатків загального фонду міського бюджету

Культура та містецтво
24,7%
ЖКГ та благоустрій
8,6%
Дошкільна освіта
48,9%

Інші програми та заходи
0,4%
Забезпечення діяльності
міської ради
19,0%

Кредиторська заборгованість по загальному фонду міського бюджету станом на
01.10.2019 року відсутня. Кредиторська заборгованість по видаткам по спеціальному
фонду міського бюджету станом на 01.10.2019 року відсутня, по доходам спеціального
фонду міського бюджету становить 32,505 тис.грн. Дебіторська заборгованість по
загальному фонду міського бюджету станом на 01.10.2019 року відсутня. Дебіторська
заборгованість по видаткам по спеціальному фонду міського бюджету станом на
01.10.2019 року – 10,325 тис.грн.

Житлово-комунальне господарство
Централізованим опаленням та холодним і горячим водопостачанням обладнано 58
будинків, газопостачанням-54 будинки, електроплити мають 4 будинки. В будинках
розташовано 23 ліфти, 20 сміттєпроводів, 100 електрощитових, 10234 вентиляційних
каналів. Загальна прибудинкова територія складає 263,536 тис.м2. Площа газонів на
території міста складає 164 тис.м2. Вулиці міста мають асфальтоване покриття загальною
площею 87,507 тис.м2 внутрішньо квартальних доріг, які потребують ремонту. Загальна
площа зелених насаджень складає 20,27 га. У східній частині міста розташоване кладовище
загальною площею – 4,90 га.
Надання житлово-комунальних послуг у місті здійснюють два підприємства:
1. Вуглегірська ТЕС надає послуги з теплопостачання, водопостачання та
водовідведення.
Централізоване водопостачання питною водою здійснюється від каналу Сіверський
Донець - Донбас через фільтрувально-питний комплекс.
Протяжність магістральних мереж водопостачання складає - 22,75 км.
Протяжність мереж каналізації складає 28,97 км.
Джерелом централізованого теплопостачання є бойлерна Вуглегірської ТЕС.
Централізованим теплопостачанням охоплена вся територія міста крім житла приватного
сектору. Протяжність мереж складає 27,88 км.
Станом на 01.10.2019 року Вуглегірською ТЕС ПАТ «Центренерго» за власні кошти
були виконані роботи на території м.Світлодарськ на загальну суму 2455,120 тис.:грн., а
саме:
- перевірка витратомірних шайб на магістральних трубопроводах м.Світлодарськ;
- ремонт магістральних та вуличних тепломереж в кількості 60 м.п. на суму 935,220
тис.грн., що на 20% перевіщую запланований показник.;
- ремонт міжквартальних водопровідних мереж міста в кількості 50 м.п та
водовідведення в кількості 50 м.п на загальну суму 1507,45 тис.грн., що дорівнює
плановому показнику;
- ремонт гуртожитку на суму 12,450 тис.грн.
2. КП «ВЕСТА» здійснює проведення технічного обслуговування, поточний ремонт
та підготовку житлового фонду до осінньо-зимового періоду будинків та прибудинкових
територій, вивіз і складування твердих побутових відходів.
Підприємство обслуговує 58 житлових будинків загальною площею 246,139 тис.м2 ,
в яких мешкає 9408 жителів. Станом на 01.10.2019 року на підприємстві працює 103
чоловіка.
За 9 місяців 2019 року за рахунок коштів підприємства було виконано робіт на суму
396,166 тис.грн., а саме:
- поточний ремонт внутрішньобудинкових мереж водопостачання, опалення та
водовідведення на суму 196,167 тис.грн.;
- поточний ремонт покрівлі за кошти підприємства в будинках №14(п.6), 19 (п.5),
19а (п.1,4), 24 (п.1,4,5,6), 48 (п.1,3), 47, 54(п.4), в обсязі 841,41 м2 , на суму 199,999 тис.грн.
та проведено обстеження відповідно до скарг мешканців на протікання покрівлі.
Проведено ремонт та скління віконних переплетень в під’їздах у кількості 8 м2,
ремонт вхідних дверних полотен у кількості 5 шт.
За рахунок коштів місцевого бюджету було виконано капітальний ремонт ліфтів в
будинках №42(п.1,2), №68 (п.1), №47 на загальну суму 1281,483 тис.грн.
За 9 місяців 2019 року на благоустрій міста було витрачено 116,655 тис.грн.
загального фонду та 83,000 тис.грн. спеціального фонду міського бюджету та проведені
наступні роботи:
- ліквідація стихійних звалищ на території міста на суму 29,688 тис. грн. (КП
«Веста»);

- викос карантинних трав на території міста на суму 59,998 тис.грн (КП «Веста»);
- зрізування дерев у важкодоступних місцях: на суму 26,977 тис.грн. (ДПРЗ-23);
- придбання комплексного дитячого майданчику на суму 83,000 тис.грн.
Електропостачання в місті Світлодарську здійснює Бахмутський ЦОК.
Електропостачання міста здійснюється 18 трансформаторними підстанціями та 3
комплектно-трансформаторними підстанціями. протяжність мережі складає 49,51 км.
Газопостачання міста займається Світлодарська дільниця Артемівського УГГ.
Газопостачання у місті Світлодарську здійснюється від 2 ГРП та 2 ШРП і системи
магістральних газопроводів. Газопостачанням охоплені майже вся територія міста.
Загальна довжина розподільних газопроводів складає 34,83 км.
Зовнішнім освітленням охоплена майже вся територія міста. Протяжність мереж
зовнішнього освітлення складає 13,81 км.
Знешкодження ТПВ м. Світлодарська здійснюється на полігоні площею 4,00 га, який
розташований за межами міста..
Санітарно-гігієнічний стан в місті задовільний, рівень забруднення атмосферного
повітря не перевищує допустимого значення
Незавершене будівництво
У місті Світлодарськ станом на 01.10.2019 р. року існує два об’єкти незавершеного
будівництва які є власністю ПАТ «Центренерго», а саме:
Об’єкт незавершеного будівництва - житловий будинок №129:
- п’яти поверховий 80 квартирний житловий будинок;
- рік припинення будівництва – 2002;
- джерело фінансування – кошти Вуглегірської ТЕС;
- готовність будівництва – 73%;
Об’єкт незавершеного будівництва - спортивний комплекс:
На даний час в статусі об’єкту незавершеного будівництва Спортивний комплекс
перебувають будівля універсальний зал та спортивне ядро з футбольним полем:
- рік припинення будівництва – 2002;
- джерело фінансування – кошти Вуглегірської ТЕС;
- готовність будівництва – 71%;
Об’єкт незавершеного будівництва – кладовище міста Світлодарськ.
Об’єкти комунальної власності
Станом на 01.10.2019 року в комунальній власності територіальної громади
м.Світлодарська знаходяться 60 житлових багатоповерхових будинків (1 - двох поверховий,
3 - чотирнадцяти поверхових, 8 - дев'яти поверхових, 48 - п'яти поверхових), три навчальновиховальних комплекса, будівля виконкому, будівля Будинку культури, дитяча та доросла
бібліотеки, бібліотечний фонд, дитячий майданчик, спортивний майданчик та інші об’єкти
інфраструктури міста.
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Світлодарською міською радою ведеться квартирний облік громадян, які
потребують поліпшення житлових умов. На квартирному обліку знаходяться 56 сімей, з
яких користуються правом першочергового одержання житла 9 сімей, позачергового – 5
сімей. Станом на 01.10.2019 року 4 сім’ї отримали житло. Було проведено реєстрацію прав
власності на житло на 9 об’єктів житлового фонду.
В комунальній власності мається 4 вільних нежитлових приміщення, які можуть
бути продані або передані в оренду.
Станом на 01.10.2019 року на території Світлодарської міської ради діє 19
договорів оренди майна комунальної власності. Від оренди об’єктів права комунальної
власності до місцевого бюджету отримано 146,856 тис.грн., що складає 95,52% від
запланованого показника. У порівнянні з аналогічним періодом 2018 року цей показник
зменшився на 12,38%.
Заборгованість за користування комунального майна на території Світлодарської
міської ради станом на 01.10.2019 року склала 315,322 тис. грн.
Земельні ресурси
Протягом 9 місяців 2019 року було відведено11 земельних ділянок комунальної
властності у постійне користування загальною площею 16,4182 га.
Станом на 01.10.2019 року на території м.Світлодарськ діє 29 договорів оренди
земельної ділянки загальною площею 3,5927 га.
З метою проведення інвентарізації земель м.Світлодарська, був укладений договір на
послуги розробки та складання технічноі документації з інвентарізації земель
м.Світлодарська на суму 307,000 тис.грн.
Демографічна ситуція та зайнятість населення
Всього:
Кількість народжених
Кількість померлих
Коефіцієнт природного
приросту населення ((РС)/Н*1000)
Міграційний приріст
Тимчасово переміщені
особи з окупованих
територій

Од.вимір.
чол.
чол.
чол.
%

01.10.2016
12100
26
120
-7,76

01.10.2017
12156
33
99
-5,4

01.10.2018
12100
40
130
-7,46

01.10.2019
11471
29
116
-7,6

осіб
чол.

-55
221

142
455

2
739

-42
940
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12%

молодь 15-35 років
35%

Інформація стосовно кількості мешканців м.Світлодарська, що перебувають на
обліку в Бахмутському міському центрі зайнятості відсутня, у зв’язку з тим, що
статистична звітність центру зайнятості формується із загальних показників роботи без
виділення даних за територіальними ознаками.
За оперативними даними станом на 01.10.2019 рік чисельність мешканців
м.Світлодарськ, що перебували обліку склала 15 осіб, чисельність працевлаштованих
безробітних з числа мешканців м.Світлодарськ з початку 2019 року дорівнює 17 осіб..
.
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Динамика середньої заробітної плати по м.Світлодарську
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Підтримка сім’ї, дітей та молоді
Територію Світлодарської міської ради обслуговує 2 спеціалиста Бахмутського
районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.
Станом на 01.10.2019 року під соціальним супроводом знаходяться 20 сімей, на
соціальному облуговуванні – 572 сім’ї, соціальні послуги отримують 41 одинокі
матері(батьки), 58 ВПО, 1 сім’я, члени якої перебували у конфлікті з законом, 22 сім’ї, де
один чи кілька членів мають інвалідність, 16 сімей опікунів/піклувальників, 7 сімей, в яких
є ризик соціального сирітства, 80 осіб похилого віку та інші.
Протягом 9 місяців 2019 року центром були проведені наступні заходи:
- поширення інформації щодо сімейних форм виховання, роботи мобільних
психологів та благодійних фондів;
- пропоганда шановливого ставлення до батків, однолітків, ведення здорового
способу життя, імунізації;
- профілактика соціально-небезпечних хвороб, проявів насилля, торгівлі людьми,
тютюнопаління;
- інформування дітей про права та обов’язки «Жодного дня без посмішки»;
- виховні беседи «Безпечний відпочинок у лісі та на водоймах», «Абетка
виживання», «Правила поведінки під час бойових дій»;
- акціЇ: «Станьте патронатним вихователем» (31 учасник), «Даруй любов- не ВПЧ»
(17 учасників), «Готуюсь до навчання» (28 сімей СЖО)
Соціальний захист та соціальне забезпечення
При виконкомі Світлодарської міської ради працює Опікунська рада. Станом на
01.10.2019 року проведено 5 засідань опікунської ради.
На обліку в опікунській раді знаходяться діти:
- діти-сироти – 4 дітей;
- які опинилися у складних життєвих обставинах -15 дітей, 2 дітей було знято з
обліку у зв’язку з припиненням підстав для взяття на облік;
- які залишилися без батьківського піклування, до яких встановлена опіка
(піклування) -15 дітей.
У зв’язку із неналежним виконанням батьківських обов’язків по відношенню до
дітей, з початку 2019 року 6 дітей було вилучено із сімей, 1 дитина-сирота влаштована до
державного закладу на повне державне утримання.
З метою захисту житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування реалізовуються наступні заходи:
- встановлення на квартирний облік громадян з числа дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування (5 осіб);

- надання житла громадяам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування (двокімнатна квартира - 1 особі);
- закріплення житлової площі та призначення відповідальної особи за збереження
житла до досягнення дитиною повноліття (2 особам);
- перевірка стану утримання та збереження житла, яке належить на праві приватної
власності та на праві користування дітям пільгової категорії – 5 квартир.
До Дня усиновлення на території Світлодарської міської ради були проведені 4
заходи, вяких прийняли участь 136 учасників.
В місті проживає 37 багатодітних сімей, в яких 3 і більше дітей.
У навчальних закладах пільгові категорії дітей отримують безкоштовне харчування:
-Світлодарська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Бахмутської районної ради
Донецької області – 5 дітей;
-Світлодарський
навчально-виховальний
комплекс
«Дошкільний
закладзагальноосвітня школа І ступеня-гімназія» Бахмутської районної ради Донецької області,
НВК – 5 дітей;
- ДНЗ №1 «Ластівка» - 11 дітей;
- ДНЗ №10 «Веселка» - 12 детей;
- ДНЗ №11 «Берізка» - 5 дітей.
Згідно «Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», 25 дітей було
оздоровлено за державні кошти.
Станом на 01.10.2019 року на території м.Світлодарськ 29 дітей отримують послуги
з комплексної реабілітації від КУ "Бахмутський районний центр комплексної реабілітації
дітей з інвалідністю". В центрі надають послуги з психолого-педагогічної корекції,
фізкультурно-спортивної реабілітації, навчають соціальним навичкам, адаптації у
суспільстві, надають консультації батькам. Робота проводиться в групах та ідивідуально.
На території м.Світлодарська веде прийом мешканців спеціаліст УПСЗН Бахмутської
районної державної адміністрації. Станом на 01.10.2019 року 1549 мешканців м.
Світлодарська отримали державні соціальні допомоги, субсідії, пільги та компенсації від
УПСЗН Бахмутської районної державної адміністрації, а саме:
державна допомога сім’ям з дітьми – 237 осіб на суму 391,152 тис.грн.,
держана соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям – 25 осіб на суму 56,080
тис.грн.,
державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам – 66осіб
на суму 137,183 тис.грн.,
державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, та особам з
інвалідністю – 24 осіб на суму 46,719 тис.грн.,
компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги- 3 особи на суму
702,45 грн,
виплати, пов’язаних із соціальним захистом громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильскої катастрофи – 92 осіб на суму 32,340 тис.грн.,
покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних
послуг(ВПО) – 258 сімей на суму 371,964 тис.грн.,
допомога на догляд за психічнохворим – 2 особи на суму 5808,00 грн.,
субсидії на оплату житлово-комунальних послуг – 842 осіб.
На обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на
пільги, пребуває 1908 осіб, які зареєстровані на території Світлодарської міської ради, в
тому числі ветерани війни-159 осіб, учасники бойових дій АТО-32 особи.
На територій Світлодарської міської ради проживають 940 внутрішньо переміщених
осіб, чисельність яких у порівнянні з минулим роком зросла на 201 особу.. Частина з них
потребує працевлаштування та надання соціального житла.
1 раз на тиждень місті працює агентський пункт обслуговування громадян від
Бахмутсько-Лиманському ОУПФУ.

Станом на 01.10.2019 року на обліку у Бахмутсько-Лиманському об’єднаному
управлінні Пенсійного фонду України Донецької області перебуває 3572 мешканців
м.Світлодарська, а саме:
- пенсіонери за віком – 2850 чол.,
- інваліди І групи – 25 чол.,
- інваліди ІІ групи – 122 чол.,
- інваліди ІІІ групи – 479 чол.,
- отримувачі пенсій по втраті годувальника – 226 чол.,
- за вислугою років – 72 чол.
За 9 місяців 2019 року мешканці м.Світлодарськ отримали пенсії на загальну суму
124,001 тис.грн.Середній розмір пенсії складає 3806,30 грн.
Протягом 9 місяців 2019 року з місцевого бюджету надавалася матеріальна
допомога на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або
особі, яка зобов’язалась поховати померлого, згідно рішення міської ради від 10.12.2013 №
VI/59-3 у сумі 2,500 тис. грн.
З січня 2019 року на території Світлодарської міської ради працює відділення
денного перебування комунальної установи «Бахмутський районний територіальний
центр», яке відвідують 61 подопічний (одинокі літні люди та інваліди).. Щодня близько 40
чоловік мають змогу отримати медичні поради та консультації, займатися спортом,
змістовно проводити своє дозвілля.
Гуманітарну допомогу населенню у вигляді ваучерів, продуктових та гігієнічних
наборів, ліків, грошових виплат надають українські та міжнародні організації:
«Поможемо», ПРОООН, «Людина в біді», Міжнародний комітет Червоного хреста, «Save
the children», «Карітас», «Посмішка дитини», «Норвезька рада у справах біженців»,
«Проліска» та інші. Також надаються безоплатні психологічні тренінги, юридичні
консультації, допомога у пошуку роботи, проводяться свята для дітей.
Розвиток громадського суспільства
Громада приймає участь у Програмі з відновлення та розбудови миру ПРООН в
Україні. Протягом 9 місяців 2019 року було проведено засідання Форуму місцевого
розвитку м.Світлодарська, проведено 6 засідань робочої групи з громадської безпеки та
соціальної згуртованості, розроблений профіль громади, громадськими організаціями
реалізовується 3 проєкти в межах Програми ООН із відновлення та розбудови миру.
Станом на 01.10.2019 року в місті працює 6 громадських організацій:
- Громадська організація «ЮЕЙ ГРУП» працює з підлітками та молоддю на базі
молодіжного центру «VPN zone». Протягом 9 місяців 2019 року був реалызований проєкт в
партнерських відносинах з Інститутом лідерства та управління Українського католицького
інституту та Фундацією Мотт. В рамках проєкту було проведено 11 тематичних тренінгів
для розвитку, які відвідали 62 підлітка, фестиваль вуличної музики, акустичний концерт
львівського виконавця «Славко з Лугової», турнір з настольного тенісу, поїздка на
фестиваль мистецтв. Організація стала асоційованим членом Відокремленого підрозділу
Національної молодіжної ради України в Донецькій області. З початку року ГО
організувала безкоштовні поїздки в табори для 20 дітей Організація приймала участь у
проєкті «Студія живої історії», з метою відновлення пам’яті про рок рух у м.Світлодарську.
На постійній основі працюють творча студія, кінопоказ, тематичні вечірки, музичні
заняття, клуб для підлітків.
- Світлодарська міська громадська організація «Діти війни та трудового фронту»
надає допомогу людям похилого віку. Протягом 9 місяців 2019 року в результаті співпраці з
благодійними організаціями «Допоможемо», «Карітас», Норвежська та Даньска ради у
справах біженців, Польська гуманітарна акція, БО «HelpAge», 750 пенсіонерів отримали
грошову допомогу у сумі 3,000 тис.грн, 232 підлокітні милиці, 52 палиці, 16 ходунків, 6
інвалідних візків. Також уразливі категорії отримали продуктові та гігієничті набори,
побутовий інвентар, медичні препарати, юридичну та психологічну допомогу. Членами

організації були проведені роботи по благоустрою прилеглої території у парковій зоні,
організовані поїздки в «Святі гори», солоні озера, «Старусіну ферму», Криву луку.
Організація виграла грант та реалізовує проєкт «Фестиваль дитячої творчості «Діти
Донбасу за мир» в межах Програми ООН із відновлення та розбудови миру за фінансової
підтримки Європейського Союзу та урядів Данії, Швеції та Швейцарії За гарну
волонтерську роботу Президент України відзначив нагородою голову організації;
- громадська організація «Ветерани України міста Сітлодарськ» працює з людьми
похилого віку. Протягом 9 місяців 2019 року приймали участь у міських заходах до
Масляної, Дня Перемоги, проводили роботи з благоустрою міста, провели ремонт
обладнання для поливу земельних ділянок пенсіонерів. ГО отримала грант на суму 174,000
тис.грн. та реалізувала проєкт «Безпечні зони відпочинку – безпека громади» від
громадської організації «Ініціативний центр сприяння активності та розвитку громадського
почину «Єднання» в рамках участі у конкурсі проектів в межах Програми малих грантів
для підтримки проектів, спрямованих на зміцнення громадської безпеки у цільових
громадах Донецької та Луганської областей. В рамках програми були встановлені 4
вуличних світильника на сонячних батареях, лавки, урни, 50 напівсфер;
-громадська організація «Союз-Чорнобиль міста Світлодарська» включає в себе 55
осіб. Протягом 9 місяців 2019 року провели прибирання території навколо пам’ятного
знаку, провели реквієм та зустріч із школярами ЗОШ, приурочену до Дня пам’яті про
Чорнобильську катастрофу. У червні 2019 року для учасників ліквідації наслідків ЧАЄС
була організавана екскурсія у Свято-Успенську Святогірську Лавру.
- громадська організація «Світлодарське товариство захисту тварин і рослин»
протягом 2019 року займається проєкту з регулювання чисельності бродячих і
безпритульних тварин гуманним способом на території міста. Отримали грант у сумі 87,000
тис.грн. та кошти з міського бюджету у сумі 30,000 тис.грн.на проведення стерилізації
безпритульних тварин міста Світлодарськ в межах Програми малих грантів для підтримки
проектів, спрямованих на зміцнення громадської безпеки у цільових громадах Донецької та
Луганської областей.
- громадська організація Українського Союзу ветеранів Афганістану.
Освіта
У місті Світлодарськ працює два заклади шкільної освіти, Центр дитячої та
юнацької творчості Бахмутської районної ради та 3 дошкільних навчальних заклади
Світлодарської міської ради.
Протягом 9 місяців 2019 року на заклади дошкільної освіти було витрачено
6653,447 тис.грн. з загального фонду та 1526,563 тис.грн. спеціального фонду міського
бюджету.
Назва закладу освіту

ДНЗ № 1 «Ластівка»
ДНЗ №10«Веселка»
ДНЗ № 11 «Берізка»
ЗОШ
НВК
ЦДЮТ

Кількість
дітей

76
75
82
381
500
380

Наповнюваність
закладу

69,1%
37,5%
49,7%
27,6%
47,5%
-

Кількість працівників
педперсонал

техперсонал

13
15
13
49
57
11

23
16
21
29
44
6

Світлодарська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Бахмутської районної
ради

Станом на 01.10.2019 року в школі навчається 381 учнів (21 клас). З них учнів І
ступеня – 161, ІІ ступеня – 168, ІІІ ступеня – 52 учня, 9 – на індивідуальному навчанні.
Протягом 2018-2019 навчального року випустилося 42 випускників 11 класів, 37
випускників 9 класів.
На районному етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади учні школи зайняли 33
призових місця (І місце- 8 учнів, ІІ місце- 12 учнів, ІІІ місце- 13 учнів), на Всеукраїнському
єтапі – ІІ місце- 1 учень.
За результатами освітніх конкурсів та інтернет-олімпіад, 240 учнів отримали
дипломи І ступеня, 173 учня – дипломи ІІ ступеня, 231 учень – дипломи ІІІ ступеня, 13
учнів отримали золоті сертифікати, 5 учнів отримали результат – відмінно.
5 учнів прийняли участь у XIX науково-практичній конференції учнівської молоді
«Гагарінські читання».
Вчителі школи протягом 9 місяців 2019 року прийняли участь у 7 тренінгах, 22
вебінарах, 13 вчителів пройшли онлайн курси, 6 пройшли курси підвищення кваліфікації.
При навчальному закладі 14 днів працював літній пришкільний табір, в якому
відпочивало близько 100 учнів. Харчування дітей було організовано у шкільній їдальні
У січні 2019 року закладом було отримано меблі, обладнання для харчоблоку, посуд
на загальну суму 294008,00 грн. від представництва ІВКБ ООН у справах біженців
відповідно до Угоди пожертви майна.
У травні 2019 року були отримані гігієнічні набори від Міжнародного благодійного
фонду «Руки друзів» на суму 13524,00 грн.
Станом на 01.10.2019 року в будівлі школи було відремонтовано та введено до
експлуатації малу спортивну та актову зали на суму 2 млн.грн. (МКЧК), проведено
частковий ремонт покрівлі будівлі школи на суму 820,000 тис.грн.(районний бюджет), в
харчоблоку стіни вимощені плиткою (районний бюджет) та поновлено обладнання.
За кошти Міжнародної організації «Червоний хрест» було придбане обладнання
для бомбосховища.
Світлодарський навчально-виховний комплекс «Дошкільний закладзагальноосвітня школа І ступеня-гімназія» Бахмутської районної ради
Станом на 01.10.2019 року НВК відвідують 432 учня та 68 вихованців, 5 учнів
знаходяться на індивідуальному навчанні.. Випускників 2019 року – 21 учень.
У закладі ведеться робота з обдарованими учнями на підставі програми
«Обдаровані діти». Банк обдарованих дітей гімназії налічує 142 учня, до районного банку
занесено 8 учнів.
Учні прийняли участь у Всеукраїнських учнівських олімпіадах та зайняли 39
призових місць у другому етапі (і місце-16 учів, ІІ місце-18 учнів, ІІІ місце-5 учнів), 3 учня
стали переможцями у ІІІ етапі.
За 9 місяців 2019 року НВК співпрацювала з ГО «Проліска», МКЧХ, Урядом Японії
по програмі «КУСАНОНЕ» (конкурс грантів), ПРООН (візит лідерів учнівського
самоврядування до м.Маріуполь, участь у молодіжному форумі «Мирополіс»),
Українською благодійною організацією UKRAINE GLOBAL SCHOLARS (участь у
конкурсі грантів, проєкт «Метелик»).
Світлодарський Центр дитячої та юнацької творчості Бахмутської районної
ради
Направляє свою діяльність на виявлення талановитих і обдарованих дітей та їх
особистого розвитку, з впровадженням реалізації національно-патриотичного виховання
особистості.
Станом на 01.10.2019 року в закладі працює 11 гуртків (26 груп). Гуртки поділені на
наступні відділи: художньої творчості – 3 гуртки(12 груп), декоративно-ужиткового
мистецтва – 4 гуртки (9 груп), духовно-моральний – 4 гуртки (5 групи), хореографічний
колектив – 7 груп.
Протягом 14 днів при закладі працював літній майданчик «Веселка», в якому
відпочили 20 учнів 1-5 класів.

Заклад прийняв участь у конкурсі проєктів Чеської гуманітарної організації
«Людина в біді» та отримав грант у сумі 11,775 тис.грн. на придбання ноутбуку, мишки
комп’ютерної, акустичної системи та флипчарту.
За кошти районного бюджету були проведені роботи по заміні опалювальної
системи та ремонту фасаду на суму 100,000 тис.грн, придбана акустична система на суму
15,900 тис.грн.
Дошкільний навчальний заклад №1 «Ластівка» Світлодарської міської ради
Станом на 01.10.2019 року в закладі працює груп - 4, із них: 1гр.- ясельного віку, 2
гр.- дошкільного віку, 1 гр.- спец.група (ЗПР). Пільгове харчування отримують 11 дітей.
У січні 2019 року благодійною організацією «Благодійний фонд «Прем’єр Уржанс
Інтернасьональ» сумісно з Дитячим фондом ООН закінчено капітальний ремонт системи
теплопостачання на суму 1147313,59 грн., замінені вікна на пластикові у молодшій групі на
суму 54634,00 грн, у черні – надані миючі засоби та інвентар для прибирання на суму 8,027
тис.грн.
Благодійним фондом «Триангель» були виділені кошти на придбання миючих та
гігієнічних засобівна суму 6,810 тис.грн.
Станом на 01.07.2019 року закладом проведено 3 заходи районного рівня, 4 заходи
міського рівня, 1 захід обласного рівня.
Заходи включені до Програми економічного і соціального розвитку м.С вітлодарська
на 2019 рік не були реалізовані у зв’язку з відсутністю фінансування.
Дошкільний навчальний заклад №10 «Веселка» Світлодарської міської ради
Станом на 01.10.2019 року в закладі працює 4 групи. Пільгове харчування
отримують 12 дітей.
Протягом 9 місяців 2019 року була отримана благодійна допомога на суму 8,327
тис.грн. (від батьків – на суму 1,517 тис.грн., ФОП Соловйов В.Л. – на суму 6, 810 тис.грн.
Заходи включені до Програми економічного і соціального розвитку м.Світлодарська на
2019 рік не були реалізовані у зв’язку з відсутністю фінансування.
Заходи включені до Програми економічного і соціального розвитку м.світлодарська
на 2019 рік не були реалізовані у зв’язку з відсутністю фінансування.
Дошкільний навчальний заклад №11 «Берізка» Світлодарської міської ради
Станом на 01.10.2019 року в закладі працює 4 групи Пільгове харчування отримують
3 дитини.
Протягом 9 місяців 2019 року було з міського бюджету профінансовано підвищення
кваліфікації 2 робітників закладу на суму 3,527 тис.грн.
У І півріччі 2019 року благодійна організація «Людина в біді» передала матеріал на
відновлення санвузлів та ремонту туалетних кімнат на суму 98766,00 грн. Підрозділом
Асоціації «Триангель Женерасьон Юманітер» була надана допомога закладу увигляді
засобів гігієни на суму 6,810 тис.грн.

Динамика кількості дітей у шкільних та дошкільних
навчальних закладах
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Охорона здоров’я
На території Світлодарської міської ради працюють два заклади охорони здоров’я
Бахмутської районної ради.
Комунальний заклад «Світлодарська міська лікарня»
Кількість працівників станом на 01.10.2019 року 203 чоловіка, укомплектованість
штату – 94%.
Станом на 01.10.2019 року заклад обслуговує населення м.Світлодарська та
прилеглих населених пунктів у кількості 25552 чоловік, з них 316 дітей, 607 підлітків,
21784 дорослих.
Показник
Поліклінічне відділення , відвідувань
Диспансерний облік, осіб
Денний стаціонар, осіб
Стаціонар, осіб
Операцій, шт

01.10.2017
рік
49739
1897
505
2453
501

Значення показника
01.10.2018
01.10.2019
рік
рік
49739
46042
2031
2500
446
496
2523
2199
519
366

Протягом 9 місяців 2019 року з міського бюджету були виділені кошти у сумі 61,088
тис.грн. на погашення заборгованості по відшкодуванню пільгових пенсій по
Світлодарській міській лікарні №2 м.Дебальцево та сплати боргу (недоїмки) з єдиного
внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.
2. Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної
допомоги Бахмутської районної ради» Світлодарська амбулаторія м.Світлодарськ має
потужність 87 чол./день.
Станом на 01.10.2019 року на території Світлодарьскої міської ради працює 4
сімейних лікаря, з якими підписали декларації про вибір лікаря, який надає первинну
медичну допомогу, 10831 пацієнтів.
Обстеження на ВІЛ-інфекцію та вірусні гепатити В і С можно пройти безкоштовно
та конфедіційно в амбулаторії.
В кабінеті щеплення амбулаторії проводиться вакцинація за кошти державного
бюджету від кору, паротиту, краснухи, кашлюку, дифтерії, правця, гепатиту В, поліомеліту,
туберкульозу.

Амбулаторія приймає участь в урядовій програмі «Доступні ліки» та реімбурсації
препаратів інсуліну.
Культура
На території міста Світлодарськ працює 3 заклади культури Світлодарської міської
ради та 1 заклад мистецтва Бахмутської районної ради.
На забезпечення закладів культури і мистецтва протягом 9 місяців 2019 року було
витрачено: 4216,255 тис.грн. загального фонду та 13,423 тис.грн.спеціального фонду
міського бюджету.
Комунальний заклад «Світлодарський міський палац культури» включає
кіноконцертний зал, 2 танцювальних зали, спортивний зал, бібліотеку, приміщення для
гуркової роботи. В закладі працює 24 клубних формувань, колективів художньої
самодіяльності,об’єдань, спортивних секцій, в яких задіяні 368 учасників.
Станом на 01.10.2019 року закладом було проведено 343 заходи, які відвідали 27044
дітей та дорослих.
На базі Світлодарського міського палацу культури працює молодіжний центр
«ІМПУЛЬС».
Протягом 9 місяців 2019 року заклад приймав активну участь у організації заходів
присвячених державним та міським святам: 74-річниці Перемоги над нацизмом у Другій
світовій війні, Міжнародного дня захисту дітей, Дня міста.
В результаті співпраці з Чеською гуманітарною організацією «Людина в біді» був
проведений ремонт гурткових кімнат №306, 128 на загальну суму 52,013 тис.грн.
З метою проведення капітального ремонту закладом був укладений договір на
виконання робіт з виготовлення проєктно-кошторисної документації «Капітальний ремонт
частини будівлі КЗ «Світлодарський міський палац культури» за адресою: проспект Миру,3
м.Світлодарськ Бахмутського району Донецької області (врахування потреб МГН)».
На території міста працює 2 бібліотеки: дитяча бібліотека м.Світлодарська та
Світлодарська міська бібліотека для дорослих
Станом на 01.10.2019 бібіліотечний фонд бібліотек склав 46969 екземплярів. Дитячу
бібліотеку відвідали 1442 читача, бібліотеку для дорослих – 2056 читачів.
Протягом 9 місяців 2019 року дитяча бібліотека співпрацює з громадською
організацією «Молодіжна альтернатива» Представництва Європейського Союзу в Україні.
В рамках співпраці бібліотека отримала спеціальні інформаційні матеріали та літературу у
кількості 43 примірника про Європейський Союз та його відносини з Україною та доступ
до онлайн-платформи Euroguiz.org.ua
Початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад «Світлодарська
музична школа» Бахмутської районної ради
Станом на 01.10.2019 року в закладі навчається 70 учнів на 2 відділах: фортепіанний
та оркестровий, що складає 46,7% наповнюваності. Учні школи приймали участь у співанні
колядок, святі «Масляна йде», у концертах до 8 березня, до Дня Перемоги, Дня міста, Дня
вчителя, Міжнародного дня музики, Дня знань «Шкільний дзвоник запрошує»,
Протягом 9 місяців 2019 року закладом були проведені творчі звіти класу викладача
з фаху сольного співу, фортепіано та оркестрового відділу «Святковий вечір – «Ми даруємо
посмішки», звітний ювілейний концерт школи, Концерт для учнів молодших класів
«Композитори-класики-дітям», концерт «Урочисте вручення свідоцтв та підведення
підсумків 2018-2019 н.р.», концерти для літніх таборів «Літо в мажорі».
Проятом 9 місяців 2019 року з районного бюджету були виділені кошти на
оформлення технічної документації з землеустрою та правовстановлюючих документів на
право власності та користування земельною ділянкою ПСМНЗ «Світлодарська музична
школа» у сумі 12,300 тис.грн., на придбання музичного обладнання на суму 27,531 тис.грн.,
на виготовлення проектно-кошторисної документації на проєкт «Капітальний ремонт
будівлі ПСМНЗ «Світлодарська музична школа» на суму 254,495 тис.грн.

Фізична культура та спорт
Станом на 01.10.2019 року на території міста працює спортивно-оздоровчий
комплекс Вуглегірської ТЕС, який включає 2 басейни, 2 спортзали, сауну та тренажерний
клуб «Атлант», центр бойових мистецтв бусідо та кемпо-клуб «Легіон», більярдний клуб
«Піраміда».
Протягом 9 місяців 2019 року на території міста пройшла Спартакіада Вуглегірської
ТЕС за 11 видами спорту. В залік Спартакіади відбулися змагання з плавання, легкої
атлетики, відкрита першість ВТЕС з баскетболу, відкрита першість зі спортивного
багатоборства пам’яті Юрія Шептекити за підтримки Світлодарського Союзу ветеранів
Афганістану та спортивного клубу «Легіон», першість ВТЕС з легкої атлетики «Естафета
пам’яті» до Дня Перемоги, Кубок ВТЕС з шахів, Кубок з тенісу на честь Дня міста..
На базі клубу «Піраміда» вперше пройшов чемпіонат з більярду серед жінок та
чоловіків за підтримки ФОП Мелащенко О.І.
У змаганні XV Всеукраїнської спартакіади працівників енергетики та
електротехнічної промисловості прийняли участь 10 чоловік.
Юні спортсмени міста клубу «Легіон» прийняли участь у Відкритому чемпіонаті
світу з Кемпо та Кобудо, де вибороли 6 призових місць та звання Чемпіона світу серед
юніорів.
Охорона навколишнього природного середовища
Вуглегірська ТЕС входить до затвердженого переліку підприємств, які мають
стратегічне значення для економіки і безпеки держави (постанова КМУ №1734 від
23.12.2004 року). Крім того, згідно свідоцтва наданого територіальним управлінням
Держнаглядохоронпраці України по Донецькій області, Вуглегірська ТЕС є об’єктом
підвищеної небезпеки.
З метою реалізації заходу «Впровадження автоматизованої системи моніторінгу
довкілля, а саме: обладнання автоматизованої системи моніторінгу компактними станціями
якості повітря на межі санітарно-захисних зон підприємств забруднювачів атмосферного
повітря Донецької області», в рамках якого у м.Світлодарську було встановлено компактну
станцію якості атмосферного повітря на межі санітарно-захисної зони Вуглегірської ТЕС
була створена міська комісія з питань екологічної безпеки при виконкомі Світлодарської
міської ради.
В рамках реалізації завдань з охорони навколишнього середовища протягом 9
місяців 2019 року Вуглегірською ТЕС за власні кошти був частково виконаний поточний
ремонт електрофільтрів бл.ст №3 на суму 932,500 тис. грн. Відсоток виконання заходу
складає 6,9%.
За 9 місяців 2019 року до міського бюджету надійшло від викидів забруднюючих
речовин - 68,03 грн., від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи
на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини - 35,97 грн.
Захист прав і свобод громодян, забезпечення законності та правопорядку
На території м.Світлодарська місті запрацювала поліцейська станція Бахмутського
відділу поліції. Станом на 01.09.2019 року територію міста обслуговують 3 дільничних
інспекторів поліції та 2 оперуповноважених, працює зведений загін.
З початку року до поліції Світлодарська звернулося 1053 громадян, в 232 випадках
люди повідомляли про злочини кримінального характеру. 38,6% громадян задоволені
роботою поліції, 35% довіряють поліції.
За період 9 місяців 2019 року на території м.Світлодарська скоєно 33 кримінальних
правопорушень: 20 крадіжок, 1 тяжке тілесне, 1 грабіж, 1 шахрайство, 5 операцій ізі

зброєю, 5 оперцій з наркотиками, всі розкриті. Складено 15 протоколів з метою
забезпечення захисту дітей.
Протягом 9 місяців 2019 року поліцейськими було проведено 37 зустрічей з
населенням громади, вручені інформаціно-роз’яснювальні пам'ятки, в закладах освіти
проведено 15 лекцій та бесід.
На території міста рівень загрози початку бойових дій оцінюється як високий.
Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій
Захист населення м.Світлодарська від надвичайних ситуацій забезпечує ДПРЗ-23 ГУ
ДСНС України у Донецькій області, в якому станом на 01.10.2019 року працює 56 осіб.
Укомплектованість штату складає 51%. З метою забезпечення безперебійного та якісного
функціонування, Світлодарською міською радою було прийнято рішення від 29.01.2019 №
VI/131-6 «Про передачу в оренду майна комунальної власності територіальної громади м.
Світлодарськ нежитлового вбудованого приміщення у будинку №93а 23 ДПРЗ ГУ ДСНС
України у Донецькій області» на 2019 бюджетний рік.
Протягом 9 місяців 2019 року ДПРЗ-23 залучався до гасіння 13 пожеж, які виникли
на території Світлодарської міської ради, що на 17 пожеж менше ніж за аналогічний період
2019 року, врятовано матеріальних цінностей на суму 17,000 тис.грн., здійснено 6 віїздів
для надання допомоги населенню.
Основними причинами виникнення пожеж залишаються необережне поводження з
вогнем, порушення правил пожежної безпеки при експлуатації електромереж та
електрообладнання.
У квітні та травні 2019 року організовано проведення перевірки технічного стану
джерел вуличного протипожежного водопостачання міста.
Протягом 9 місяців 2019 року здійснювалось навчання населення діям у
надзвичайних ситуаціях, а також проводились тактико-спеціальні заняття з гасіння пожеж
на об’єктах з масовим перебуванням людей, із залученням обслуговуючого персоналу цих
об’єктів.

1.2. Актуальні проблеми розвитку міста
№
з/п
1

2

3

4

5

6

Проблемне питання

Обґрунтування актуальності проблемного
Шляхи вирішення
питання
(заходи програми)
Недоотримання доходів загального фонду Незадовільний рівень наповнення міського Виділення додаткової дотації з державного
міського бюджету у зв`язку наданням бюджету, як наслідок – невиконання заходів бюджету місцевим бюджетам на компенсацію
державою податкових пільг без надання Програми
втрат доходів місцевих бюджетів
відповідної
компенсації
міському
бюджету
Зниження інвестиційної привабливості Неможливість розвитку економіки міста у Повернення податкових пільг, участь у
території
зв’язку з нестабільною політичною ситуацією державних
та
міжнародних
програмах
та проведенням ООС
інвестиційного розвитку
Низький рівень зайнятості населення, Відсутність у місті підприємств, падіння Сприяння
самозайнятості
населення,
відсутність робочих місць
економічного розвитку у зв’язку з проведенням забезпечення якісного транспортного зв’язку,
ООС, незадовільне транспортне забезпечення розвиток
підприємницького
середовища,
для працевлаштування в інших населених сприяння участі у грантових програмах
пунктах району
Необхідність
реконструкції
об’єктів Потребують капітального ремонту пасажирські Реалізація заходів у сфері комунального
комунального господарства та міської ліфти, цоколі та ганки житлових будинків, господарства
та міської інфраструктури,
інфраструктури
покрівлі будинків, поточного ремонту - дороги посилення
претензійно-позовної
роботи
комунальної власності, внутрішньобудинкові постачальниками
комунальних
послуг
з
мережі
водопостачання,
опалення, повернення боргів
водовідведення, відсутні сучасні дитячі та
спортивні майданчики
Необхідність ремонту будівель закладів Відсутність необхідних умов для навчання та Залучення коштів на зовнішній та внутрішній
освіти та культури
розвитку
дітей,
відсутність
систем ремонт будівель закладів освіти та культури,
протипожежної сигналізації та обладнання у забезпечення закладів системи протипожежної
приміщеннях. Ремонту потребують заклади сигналізації та обладнанням, покращення
шкільної, позашкільної освіти, дошкільні матеріально-технічної бази
навчальні заклади, Палац культури
Відсутність коштів на організацію Зменшення кількість проведених масових Залучення коштів з різних джерел для
спортивно-масової
роботи,
участі спортивних заходів, їх рівень організації, фінансування
спортивно-масової
роботи,
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спортсменів у змаганнях, придбання загальна кількість учасників. Зменшення
спортивного інвентарю і обладнання для кількості представників міста – на змаганнях
навчальних закладів
обласного, всеукраїнського та міжнародного
рівня. Втрата спортсменами можливості для
самореалізації
в
спорті.
Недостатність
спортивного інвентарю і обладнання під час
проведення навчального процесу з фізичної
культури і спорту
Низький рівень соціальної активності Відсутність
молодіжних
організацій,
населення, слабке залучення молоді до організованого дозвілля молоді, поширення
суспільно-політичної
та
соціально- наркоманії та алкоголізму,
економічної діяльності
Збільшення кількісті дітей-сиріт та дітей, Низький рівень свідомого та відповідального
ставлення
до
батьківства,
повноцінного
позбавлених батьківського піклування
виховання та розвитку дітей, недостатній рівень
педагогічної
культури
батьків,
їх
відповідальності за здоров’я, утримання та
виховання дітей

пропоганда серед населення
активного способу життя

здорового

та

Формування молодіжної організації у місті,
проведення круглих столів, семінарів, лекторіїв,
фокус-груп на базі Молодіжному центрі міста
Проведення роботи щодо забезпечення захисту
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, проведення роботи з батьками щодо
відповідального ставлення до батьківства

2. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО
РОЗВИТКУ МІСТА СВІТЛОДАРСЬК У 2020 РОЦІ
На основі аналізу поточної соціально-економічної ситуації у відповідних сферах
діяльності
міста
були
визначені
стратегічні
пріоритети
та
цілі
для досягнення динамічного, збалансованого соціально-економічного розвитку міста.
Головна мета
– створення умов для відновлення економічного зростання,
підвищення якості та безпеки життя громадян шляхом заохочення розвитку сучасної
інфраструктури, підтримки ініціативи малого та середнього бізнесу, надання якісних
публічних послуг населенню, створення умов для залучення інвестицій.
Основні цілі економічного та соціального розвитку міста базуються на цілях
стратегії розвитку Донецької області:
1. Економічний розвиток та підвищення рівня зайнятості населення.
2. Підвищення спроможності органу місцевого самоврядування.
3. створення сучасного комфортного та доступного міського середовища.
4. Розбудова безпечного суспільства.
Головними завданнями щодо економічного і соціального розвитку міста визначено:
- сприяння підвищенню економічної активності, забезпеченню зайнятості населення;
- створення умов для розвитку підприємництва, всебічне сприяння суб'єктам
господарювання, які реалізують або мають намір реалізувати інвестиційні проекти,
спрямовані на створення нових робочих місць;
- залучення інвестиційних ресурсів для розвитку та відновлення інфраструктури
міста;
- підвищення ефективності використання комунальної власності, діяльності
комунальних підприємств, раціональне використання земельних ресурсів;
- підвищення рівня інформаційної прозорості та відкритості діяльності
Світлодарської міської влади та її виконавчих органів;
- створення умов для підвищення якості життя та зростання рівня доходів населення,
забезпечення соціального захисту малозабезпечених, соціально незахищених громадян та
внутрішньо переміщених осіб;
- створення сучасного комфортного та доступного міського середовища - покращення
умов проживання та забезпечення надійного функціонування систем життєзабезпечення
шляхом реалізації проектів з ремонту житлового фонду, модернізації та розбудови
інженерної інфраструктури міста;
- забезпечення доступності і якості освіти та медичного обслуговування;
- популяризація здорового способу життя та розвиток спорту;
- розбудова безпечного суспільства - сприяння впровадженню природоохоронних
заходів, спрямованих на поліпшення екологічної ситуації в місті, впровадження
проекологічних технологій на підприємствах-забруднювачах, підвищення екологічної
культури населення; забезпечення захисту населення від надзвичайних ситуацій,
забезпечення в місті правопорядку.

ЗАХОДИ ЩОДО ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ПРОГРАМИ НА 2020 РІК

Зміст заходу

Термін
виконання

Виконавець

Всього

Витрати на реалізацію, тис.грн.
у тому числі за рахунок коштів:
місцевих бюджетів
міський,
Державселищни підприобласног
ного
районни
й,
ємств
о
бюджету
й
сільськи
бюджету
й
бюджет

інших
джерел

найменування
показника

значення
показника

2.1. Еконмічний розвиток та підвищення зайнятості населення
2..1. 1. Розвиток зовнішньоекономічної діяльності, міжнародної і міжрегіональної співпраці
Участь представників
бізнесу, органів місцевого
самоврядування у
національних та
регіональних форумах,
конференціях, виставковій
діяльності
Участь у районних заходах
до Дня Європи

Протягом
року

Світлодарська
міська рада
суб'єкти малого
підприємництва

кількість
заходів, в яких
прийнята
участь, од.

2

Протягом
року

Світлодарська
міська рада
суб'єкти,
малого
підприємництва

кількість
учасників, од.
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Всього
2.1.2. Інвестиційна діяльність

Участь у семінарах,
нарадах, тренінгах по
залученню коштів
донорських організацій,
міжнародної технічної
допомоги, яка надається з
боку ООН, Світового
Банку, Європейського
інвестиційного банку або
інших фінансових установ,
ЄС та урядів інших країн
Моніторинг пропозицій та
конкурсів проектів,
спрямованих на місцевий
економічний розвиток,
сприяння участі у
конкурсах інвестиційних
проєктів

Протягом
року

Протягом
року

Світлодарська
міська рада,
заклади освіти
та культури

при наявності
заходів, %
відвідування

100

Світлодарська
міська рада,
заклади освіти
та культури

прийнята
участь у
грантових
програмах та
конкурсах (за
умови
відповідності),
%

100

Всього
2.1.3. Розвиток підприємницького середовища
Розробка, оприлюднення та
обговорення проектів
регуляторних актів.
Проведення якісного та
повного аналізу
регуляторного впливу
розроблених регуляторних
актів

Протягом
року

Розробники
регуляторних
актів

забезпечення
реалізації
державної
регуляторної
політики

Системне відстеження
результативності
регуляторних актів,
оприлюднення звітів про їх
відстеження
Співпраця з міжнародними
організаціями, грантовими
установами та фондами з
питань надання фінансових
ресурсів суб'єктам малого
підприємництва

Протягом
року

Розробники
регуляторних
актів

забезпечення
реалізації
державної
регуляторної
політики

Протягом
року

Бахмутська
райдержадмініс
трація,
Світлодарська
міська рада,
суб'єкти малого
підприємництва

проінформова
ність суб'єктів
малого
підприємницт
ва, %

100

Всього
2.1.4. Розвиток ринку внутрішньої торгівлі та побутового обслуговування
Розширення мережу
підприємств роздрібної
торгівлі та сфери послуг
Проведення реконструкції,
модернізації, технічного
переоснащення, приведення
у відповідність вимогам
сучасного дизайну:
підприємств торгівлі та
ресторанного господарства
Всього

Протягом
року

Протягом
року

Суб'єкти
підприємницьк
ої діяльності

Суб'єкти
підприємницьк
ої діяльності

50,000

50,000

50,000

50,000

100,000

100,000

2.1.5. Ринок праці. Зайнятість населення

відкриття:
магазини, од.
робочих місць

підприємства
ресторанного
господарства
та
підприємств
торгівлі, од.

2
3

1

Проведення комплексної
профорієнтаційної роботи
щодо формування
свідомого підходу до
вибору професії з учнями
закладів загальної середньої
освіти (ЗЗСО), батьками,
працівниками закладів
освіти (проведення бесід,
класних годин,
консультацій, соціологічних
опитувань,
відеоконференцій, круглих
столів, професіографічних
екскурсій,
профорієнтаційних уроків
(семінарів), ярмарків
професій тощо)

Протягом
року

Забезпечення професійної
підготовки, перепідготовки
та підвищення кваліфікації
зареєстрованих
безробітних, в тому числі
внутрішньо переміщених
осіб та учасників
антитерористичної операції,
на замовлення роботодавців
або для самозайнятості з
урахуванням потреб
регіонального ринку праці

Протягом
року

Бахмутський
міський центр
зайнятості

охоплення
профорієнтаці
йними
послугами:
безробітних,
%
учнівської
молоді (утому
числі 9,11
класи), %

100
100

Бахмутський
міський центр
зайнятості

проведення
заходів, од.

10,000

Організація ділових
зустрічей, семінарів,
тренінгів, ярмарків вакансій
та послуг служби
зайнятості, міні-ярмарків
вакансій (презентації
роботодавців), засідань
Круглого столу, Днів
відкритих дверей на
виробництві, тощо
Всього

Протягом
року

Бахмутський
міський центр
зайнятості

кількість
заходів, од.

4

2.2. Підвищення спроможності органу місцевого самоврядування
2.2.1. Розвиток органу місцевого самоврядування
Капітальний ремонт
основної будівлі виконкому
Світлодарської міської
ради, яка розташована за
адресою: 84792 Донецька
область, Бахмутський
район, м.Світлодарськ,
проспект Миру, 5

Протягом
року

Світлодарська
міська рада

Всього

10055,005

10055,00
5

10055,005

10055,00
5

загальна
площа, м2

2611

кількість
прєктів, од.

1

2.2.2. Територіальне планування
Розроблення генерального
плану
Всього

Протягом
року

Світлодарська
міська рада

2.2.3. Розвиток громадського суспільства
Сприяння участі
представників інститутів
громадянського суспільства
в семінарах, тренінгах за
тематикою громадянської
та правової культури,
механізму громадської
участі в реалізації засад
державної політики на
місцевому рівні, участі в
грантових програмах і
проектах з метою залучення
інвестицій для вирішення
питань місцевого значення

Протягом
року

Світлодарська
міська рада,
інститути
громадянського
суспільства (за
згодою)

кількість
проведених
семінарів,
тренінгів, од.

8

кількість
розміщених
інформаційни
х матеріалів,
шт.

200

Всього
2.2.4. Розвиток інформаційного простору
Забезпечення висвітлення
діяльності за напрямками
роботи органів місцевого
самоврядування на
офіційному сайті
Світлодарської міської ради
Оприлюднення публічної
інформації щодо діяльності
органів місцевого
самоврядування у засобах
масової інформації та з
використанням інтернетресурсів
Всього

Протягом
року

Протягом
року

виконком
Світлодарської
міської ради

виконком
Світлодарської
міської ради

регуляторні
акти, рішення,
повідомлення,
об'яви тощо

2.2.5. Матеріально-технічне забезпечення діяльності

5,000

кількість
судових
зборів, од.
розмір одного
судового
збору, грн.

2
2 102

12

Сплата судового збору та
інших судових платежів

Протягом
року

Світлодарська
міська рада

Сприяння виконанню
делегованих повноважень
Світлодарської міської ради

Протягом
року

Світлодарська
міська рада

7,000

7,000

витратні
матеріали,
кількість
місяців

Утримання та поточний
ремонт автомобільного
транспорту Світлодарської
міської ради

Протягом
року

Світлодарська
міська рада

5,000

5,000

кількість
місяців

12

Придбання паливномастильних матеріалів для
автомобільного транспорту
Світлодарської міської ради

Протягом
року

Світлодарська
міська рада

54,000

54,000

кількість
літрів

150л*12
міс.

Проведення технічної
діагностики вогнегасників

Протягом
року

Світлодарська
міська рада

0,400

0,400

кількість, шт.

7

кількість
місяців

12

Всього

5,000

71,400

71,400
2.2.6. Інформатизація

Обслуговування офіційного
сайту Світлодарської
міської ради

Протягом
року

Світлодарська
міська рада

1,701

1,701

Оплата телекомунікаційних
послуг (оплата послуг
телефонного зв'язку та
послуг мережі Інтернет)

Протягом
року

Світлодарська
міська рада

32,400

32,400

кількість
місяців

12

Технічне обслуговування
оргтехніки (ремонт та
заправка картриджів)

Протягом
року

Світлодарська
міська рада

9,000

9,000

кількість
картриджів,
шт.

17

Обслуговування
програмного забезпечення
"Місцеві бюджети"

Протягом
року

Світлодарська
міська рада

2,500

2,500

кількість
місяців

12

Постачання примірника та
пакетів оновлень
комп'ютерної програми
"М.Е.Док" модуль
"Звітність" на рік

Протягом
року

Світлодарська
міська рада

3,500

3,500

кількість
місяців

12

49,101

49,101

кількість
місяців

12

Всього

2.2.7. Зберігання архівних фондів
Утримання трудового
архіву Бахмутського
району(субвенції місцевих
рад)
Всього

Протягом
року

Світлодарська
міська рада,
Трудовий архів
Бахмутського
району

7,305

7,305

7,305

7,305

2.3. Створення сучасного комфортного та доступного міського середовища
2.3.1. Освіта

Капітальний ремонт
дошкільного навчального
закладу №10 «Веселка» в
м.Світлодарськ, 54а,
Донецької області
Підвищення кваліфікації,
переподготовка кадрів
закладами післядипломної
освіти ДНЗ №10"Веселка"
Розробка проектнокошторисної документації
за проектом "Капітальний
ремонт будівлі
Світлодарського
дошкільного навчального
закладу №1 "Ластівка"
Світлодарської міської ради
Донецької області", шляхом
надання субвенції м.
Світлодарськ
Розробка проектнокошторисної документації
за проектом "Капітальний
ремонт будівлі з
виконанням
термомодернізації
Світлодарського
дошкільного навчального
закладу №11 "Берізка"
Світлодарської міської ради
Донецької області , шляхом
надання субвенції м.
Світлодарськ

Протягом
року

Світлодарська
міська рада,
згідно договору
підряду

9018,257

9018,257
(ЄІБ)

площа, м2

4256,4

кількість
працівників,
осіб

2

Протягом
року

Світлодорська
міська рада,
ДНЗ "Веселка"

4,000

Протягом
року

Фінансове
управління
райдержадмініс
трації,
Світлодарська
міська рада

202,291

202,291

площа, м2

1722,1

Протягом
року

Фінансове
управління
райдержадмініс
трації,
Світлодарська
міська рада

214,484

214,484

площа, м2

1990,0

4,000

Придбання
протипожежного
обладнання для дошкільних
навчальних закладів
Світлодарської міської ради
Донецької області, шляхом
надання субвенції
м. Світлодарськ
Розробка проектнокошторисної документації
за проектом "Капітальний
ремонт покрівлі вбудованоприбудованого приміщення
буд.47-г в м.Світлодарськ
Донецької області" (ЦДЮТ)
, шляхом надання субвенції
м. Світлодарськ
Придбання
протипожежного
обладнання для
Світлодарського центру
Дитячої та юнацької
творчості , шляхом надання
субвенції
м. Світлодарськ

Протягом
року

Фінансове
управління
райдержадмініс
трації,
Світлодарська
міська рада

56,037

56,037

ДНЗ №1
"Ластівка",
тис.грн.;
ДНЗ №11
"Берізка",
тис.грн.

Протягом
року

Фінансове
управління
райдержадмініс
трації,
Світлодарська
міська рада

80,000

80,000

згідно норм
чинного
законодавства

Протягом
року

Фінансове
управління
райдержадмініс
трації,
Світлодарська
міська рада

45,140

вогнегасники,
тис.грн.;
протипожежні
двері, тис.грн.

16,560
28,580

контингент,
осіб

500

Всього

45,140

9620,209

9018,257

597,952

46,155
9,882

4,000

2.3.2. Фізична культура та спорт
Організація та проведення
спортивних змагань,
фізкультурно-масових
заходів міського рівня

Протягом
року

КЗ
«Світлодарськи
й міський
Палац

Організація фізичного
виховання та фізкультурнооздоровчої діяльності
населення

Протягом
року

культури»,
Вуглегірської
ТЕС
КЗ
«Світлодарськи
й міський
Палац
культури»,
Вуглегірської
ТЕС, заклади
освіти

контингент,
осіб

2000

Протягом
року

Світлодарська
міська рада,КЗ
«Світлодарськи
й міський
Палац
культури"

кількість
заходів

10

Протягом
року

Світлодарська
міська рада,КЗ
«Світлодарськи
й міський
Палац
культури"

розвиток та
збереження
народних
традицій

Протягом
року

Світлодарська
міська рада,КЗ
«Світлодарськи
й міський
Палац
культури"

покращення
організації
дозвілля
населення

Всього
2.3..3. Культура
Проведення святкових
заходів присвячених
державним, міжнародним,
професійним святам, а
також значним подіям в
житті міста
Проведення заходів щодо
збереження народних
обрядів, традицій,
релігійних свят (Різдво
Христове, Масляна, Івана
Купала, Великодня,
Покрова, св. Миколая тощо)
Проведення фестивалів,
конкурсів з урахуванням
інтересів, запитів і потреб
населення

Проведення тематичних
заходів у бібліотеках

Протягом
року

Дитяча
бібліотека
м.Світлодарськ
а,
Світлодарська
міська
бібліотека для
дорослих

кількість
заходів, од.:
дитяча
бібліотека
бібліотека для
дорослих

52
27

Всього
2.3.4. Соціальний захист населення
Матеріальна допомога на
поховання деяких категорій
осібвиконавцю
волевиявлення померлого
або особі, яка зобов'язалася
поховати померлого

Комплексна реабілітація
дітей з інвалідністю у
м.Світлодарськ

Соціальне обслуговування
людей похилого віку та осіб
з обмеженими фізичними
можливостями у
м.Світлодарськ

зго рішення
міської ради
від 10.12.2013
№VI/593(500грн.*12
місяців)

Протягом
року

виконком
Світлодарської
міської ради

Протягом
року

КУ"Бахмутськи
й районний
центр
комплексної
реабілітації
дітей з
інвалідністю"

контингент,
дітей

29

Протягом
року

КУ"Бахмутськи
й районний
територіальний
центр
соціального
обслуговування
(надання
соціальних
послуг)"

контингент,
осіб

100

6,000

6,000

Всього

6,000

6,000

2.3.5. Підтримка сім'ї, дітей та молоді
Забезпечення раннього
виявлення, обліку та
здійснення соціального
супроводу за утриманням і
вихованням дітей у сім’ях,
які опинились у складних
життєвих обставинах
Проведення соціально –
профілактичної роботи з
сім'ями, молоддю та дітьми
в громаді з питань проявів
насильства та жорстокого
поводження, булінгу серед
дітей шкільного віку,
імунізації, ВІЛ/СНІДу та
інших соціальнонебезпечних хвороб,
протидії торгівлі людьми та
ін.

Оздоровлення дітей
м.Світлодарськ згідно
Закону України "Про
оздоровлення та відпочинок
дітей"

Протягом
року

Світлодарська
міська рада,
відділ у справах
дітей та
соціальної
політики,
Бахмутський
РЦСССДМ

зменшення
кількості
дітей, які
опинились у
складних
життєвих
обставинах,%

5

Протягом
року

Світлодарська
міська рада,
відділ у справах
дітей та
соціальної
політики,
Бахмутський
РЦСССДМ

заходів, од.
учасників,
осіб

48
1260

Протягом
року

Управління
праці та
соціального
захисту
населення
Бахмутської
райдержадмініс
трації, заклади
освіти та
культури

кількість дітей

325

Всього
2.3.6. Захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Проведення святкових
заходів з нагоди Дня
усиновлення (проведення
святкових, розважальних
заходів, придбання
подарунків)

Протягом
року

Світлодарська
міська рада,
відділ у справах
дітей та
соціальної
політики,
заклади освіти і
культури

кількість
заходів, шт
опікунів/піклу
вальників,
осіб

4
18

площа, м2

9675

Всього
2.3.7. Дорожньо-транспортний комплекс
Світлодарська
міська рада, КП
"Веста"

Ремонт та утримання доріг
комунальної власності
Всього

4606,61

4606,61

4606,61

4606,61

2.3.8. Житлове господарствоі комунальна інфраструктура
Поточний ремонт покрівлі з
ремонтом зливостоків

Протягом
року

КП "Веста"

231,000

231,000

Поточний ремонт
міжпанельних швів

Протягом
року

КП "Веста"

110,300

110,300

Поточний ремонт
внутрішньобудинкових
мереж водопостачання,
опалення , водовідведення

Протягом
року

КП "Веста"

Капітальний ремонт
покрівель будинків (за
рахунок субвенції з
районного бюджету), у
тому числі розробка ПКД

Протягом
року

Фінансове
управління
райдержадмініс
трації,
Світлодарська
міська рада, КП
"Веста"

Поточний ремонт
трубопроводів
водовідведення у м.
Світлодарськ (за рахунок
субвенції з районного
бюджету)

Протягом
року

КП "Веста",
згідно договору
підряду

Поточний ремонт
трубопроводу
теплопостачання у м.
Світлодарськ (за рахунок
субвенції з районного
бюджету)

Протягом
року

Фінансове
управління
райдержадмініс
трації,
Світлодарська
міська рада, КП
"Веста"

Капітальний ремонт
пасажирського ліфта
будинку №9

Протягом
року

КП "Веста",
згідно договору
підряду

211,000

211,000

3389,642

3389,642

буд.№17, тис
грн.
буд.№18,
тис.грн.
буд.№19,
тис.грн.
буд.№20,
тис.грн.
буд.№68(п.2),
тис.грн.

9,011

9,011

до буд.№29

1010,184

від буд.66 до
буд.63
від буд.23 до
буд.24
від ТК-89 до
буд.16
буд.23

142,377
261,196
292,888
313,723

кількість
ліфтів,од.

1

1010,184

1052,221
528,210
781,306
777,856
250,049

Придбання комплексного
дитячого майданчику

Протягом
року

Світлодарська
міська рада

Всього

Ведення реєстру ВПО, які
тимчасово мешкають
натериторії Світлодарської
міської ради, для
визначення нагальних
потреб, надання
інформаційної допомоги

кількість
майданчиків
4961,137

Протягом
року

4408,837

3 шт.

552,300

2.3.9 Заходи, пов’язані з наслідками проведення АТО (ООС)
Світлодарська
міська рада,
відділ
реєстрації
місця
проживання,
відділ у справах
дітей та
соціальної
політики

кількість
ВПО, осіб

Всього
2.4. Розбудова безпечного суспільства
2.4.1. Охорона природного навколишнього середовища
Проведення
природоохоронних заходів
атмосферного повітря

Протягом
року

Вуглегірська
ТЕС

4175,200

4175,200

Проведення
природоохоронних заходів
водних ресурсів

Протягом
року

Вуглегірська
ТЕС

772,000

772,000

згідно
Прогрмами
природоохоро
нних
заходівВуглегі
рської ТЕС
згідно
Прогрмами
природоохоро
нних
заходівВуглегі

1000

рської ТЕС

Проведення
природоохоронних заходів
земельних ресурсів

Протягом
року

Вуглегірська
ТЕС

37012,500

Боротьба з карантинними
травами

Протягом
року

КП "Веста"

69,197

Дослідження грунту та
повітря на території
полігону ТПВ
м.Світлодарська

Протягом
року

КП "Веста"

10,000

Протягом
року

Фінансове
управління
Бахмутської
райдержадмініс
трації,
Світлодарська
міська рада

Придбання обладнання для
збору твердих побутових
відходів, а саме
контейнерів(п.68 ПКМУ
№1147)
Всього

936,000

42974,897

37012,50
0

69,197

10,000

936,000

1005,197

згідно
Прогрмами
природоохоро
нних
заходівВуглегі
рської ТЕС
площа, м2

48050,8

кількість
досліджень

1

кількість
контейнерів

120

41969,700

2.4.2. Захист прав і свобод громадян, забезпечення законності та правопорядку
Зниження рівня злочинності
шляхом проведення
профілактичної,
роз'янювальної роботи
серед підлітків, молоді та
дорослого населення, у
тому числі раніше
засуджених осіб

Протягом
року

Бахмутський
відділ
Національної
поліції в
Донецькій
області

профілактика
правопорушен
ь

Здійснення роботи з
виявлення фактів
незаконного зберігання
вогнепальної зброї,
боєприпасів і вибухових
речовин та каналів їх
незаконного надходження
на територію
м.Світлодарська
Проведення практичних
заходів щодо розкриття
навмисних вбивств та
інших тяжких злочинів
Здійснення операцій по
виявленню та притягненню
до кримінальної
відповідальності осіб, що
займаються незаконним
перевезенням та
розповсюдженням
наркотиків

Протягом
року

Бахмутський
відділ
Національної
поліції в
Донецькій
області

боротьба з
проявами
сепаратизму
та незаконним
обігом зброї

Протягом
року

Бахмутський
відділ
Національної
поліції в
Донецькій
області

зниження
рівня
злочинності

Протягом
року

Бахмутський
відділ
Національної
поліції в
Донецькій
області

боротьба з
незаконним
обігом
наркотиків

2.4.3. Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій
Проведення широкої
роз'яснювальної роботи
серед населення щодо
попередження пожеж,
дотримання вимог
пожежної безпеки у побуті,
правил поводження під час
виявлення
вибухонебезпечних
предметів

Протягом
року

Світлодарська
міська рада,
ДПРЗ–23 ГУ
ДСНС України
у Донецькій
області

зниження
кількості
пожеж на
території
міста

Участь у проведенні
Всеукраїнської громадської
акції «Запобігти. Врятувати.
Допомогти» та
Всеукраїнської акції
«Герой-рятувальник року»

Протягом
року

Світлодарська
міська рада,
ДПРЗ–23 ГУ
ДСНС України
у Донецькій
області

Здійснення комплексних
заходів, спрямованих на
попередження загибелі
людей на водних об’єктах

Протягом
року

Світлодарська
міська рада,
ДПРЗ–23 ГУ
ДСНС України
у Донецькій
області

Організація проведення
Тижня знань з основ
безпеки життєдіяльності у
дошкільних,
загальноосвітніх закладах

Протягом
року

ДПРЗ–23 ГУ
ДСНС України
у Донецькій
області

Всього

реалізація
політики у
сфері захисту
населення та
територій від
надзвичайних
ситуацій
зниження
кількості
випадків
загибелі
людей на
водних
об'єктах
реалізація
політики у
сфері захисту
населення та
територій від
надзвичайних
ситуацій

3. ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ ЕКОНОМІЧНОГО І
СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ МІСТА СВІТЛОДАРСЬК НА 2020 РІК
3.1. Бюджетна діяльність
Доходи. На 2020 рік заплановані доходи міського бюджету у сумі 24677,431 тис.грн.,
в тому числі доходи загального фонду міського бюджету – 24098,070 тис.грн. та доходи
спеціального фонду міського бюджету – 579,361 тис.грн. Загальна сума трансфертів складає
21583,770тис.грн., що дорівнює 89,6% від загальної суми міського бюджету.

Найменування згідно з Класифікацією доходів
бюджету

Всього,
тис.грн.

Загальний
фонд
тис.грн.

Спеціальний
фонд тис.грн.

Податкові надходження
Податки на доходи, податки на прибуток, податки
на збільшення ринкової вартості
Внутрішні податки на товари та послуги
Місцеві податки
Неподаткові надходження
Доходи від власності та підприємницької діяльності
Частини чистого прибутку (доходу) державних або
комунальних унітарних підприємств та їх
об’єднань, що вилучається до відповідного
бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції
(частки, паї) господарських товариств, у статуних
капіталах яких є державна або комунальна
власність
Інші надходження

2200,900

2200,900

0

3,000

3,000

0

437,100
1760,800
892,761
35,000

437,100
1760,800
313,400
35,000

0
0
579,361
0

15,000

15,000

0

20,000

20.000

0

278,400

278,400

0

43,400

43,400

200,000

200,000

0

35,000

35,000

0

579,361
3093,661
21583,770

0
2514,300
21583,770

579,361
579,361
0

2500,000

2500,000

0

19083,770

19083,770

0

24677,431

24098,070

579,361

Адміністративні збори та платежі, доходи від
некомерційної господарської діяльності
Плата за надання адміністративних послуг
Надходження від орендної плати за користування
цілісним майновим комплексом та іншим
державним майном
Державне мито
Власні надходження бюджетних установ
Всього доходів (без урахування трансфертів)
Офіційні трансферти
Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим
бюджетам
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим
бюджетам
ВСЬОГО ДОХОДІВ

Видатки міського бюджету заплановані у сумі 24677,431тис.грн., в тому числі видатки
загального фонду міського бюджету – 23601,295тис.грн. та видатки спеціального фонду
міського бюджету – 1076,136 тис.грн.

Найменування головного розпорядника,
відповідального виконавця, бюджетної програми
згідно з ТПКВКМБ

Загальний
фонд
тис.грн.

Спеціаль
ний фонд

Виконавчий комітет Світлодарської міської
ради (відповідальний виконавець)

23601,295

1076,136

24677,431

Організаційне, інформаційно-аналітичне та
матеріально-технічне забезпечення діяльності
обласної ради, районної ради, районної у місті
ради (у разі її створення), міської, селищної,
сільської рад

5000,995

1076,136

5000,995

Надання дошкільної освіти

10909,600

940,716

11850,316

Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів
закладами післядипломної освіти

4,000

0

4,000

Інші заходи у сфері соціального захисту і
соціального забезпечення

6,000

0

6,000

Забезпечення діяльності бібліотек

930,288

0,420

930,708

Забезпечення діяльності палаців i будинків
культури, клубів, центрів дозвілля та iнших
клубних закладів

5723,912

55,000

5778,912

0

80,000

80,000

1019,195

0

1019,195

7,305

0

7,305

Експлуатація та технічне обслуговування
житлового фонду
Інша діяльність, пов’язана з експлуатацією
об’єктів житлово-комунального господарства
Субвенція з місцевого бюджету на утримання
об'єктів спільного користування чи ліквідацію
негативних наслідків діяльності об'єктів спільного
користування

Разом тис.грн.

тис.грн.

Фінансування видатків міського бюджету здійснюється в межах фактичних надходжень
доходів із застосуванням режиму економії.

3.2. Фінансове забезпечення заходів Програми економічного і соціального розвитку міста Світлодарська
2020 рік
(тис.грн).
Витрати на реалізацію
у тому числі за рахунок коштів:
Напрями реалізації заходів

Розвиток ринку внутрішньої
торгівлі та побутового
обслуговування
Розвиток органу місцевого
самоврядування
Матеріально-технічне
забезпечення діяльності

всього

місцевих бюджетів

державного
бюджету
0

районного
бюджету

бюджет
міста

підприємств

інших джерел

100,000

0,000

0,000

0,000

0,000

100,000

0,000

10 055,005

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

10 055,005

71,400

0,000

0,000

0,000

71,400

0,000

0,000

Інформатизація

49,101

0,000

0,000

0,000

49,101

0,000

0,000

Зберігання архівних фондів

7,305

0,000

0,000

0,000

7,305

0,000

0,000

Освіта
Соціальний захист населення

9 620,209

9 018,257

0,000

597,952

4,000

0,000

0,000

6,000

0,000

0,000

0,000

6,000

0,000

0,000

дорожньо-транспортний
комплекс
Житлове господарство та
комунальна інфраструктура
Охорона навколишнього

4 606,610

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4 606,610

4 961,137

0,000

0,000

4 408,837

0,000

552,300

0,000

42 974,897

0,000

0,000

0,000

1 005,197

41 969,700

0,000

природного середовища
ВСЬОГО:

72 451,664

Міський голова
Розроблений:
Начальник відділу економіки, прогнозування
та підтримки підприємництва

9 018,257

0,000

5 006,789

1 143,003

А.Ф. БРЕХУНЕЦЬ

Г.В.Мурзіна

42 622,000

14 661,615

Додаток 1
до Програми економічного і
соціального розвитку
м.Світлодарська на 2020 рік
ОСНОВНІ ПРОГНОЗНІ ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
МІСТА СВІТЛОДАРСЬК НА 2020 РІК

2019 рік
Показники

Демографічна ситуація
Чисельність постійного населення на кінець року ( з урахув ОТГ)
Кількість померлих
Кількість народжених
Коєфіцієнт природного приросту населення
Чисельність осіб з інвалідністю
Кількість зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб
Фінансові самодостатність
Доходи місцевого бюджету без трансфертів, з них:
Офіційні трансферти
Видатки місцевого бюджету, з них:
Промисловий потенціал
Обсяг реалізованої промислової продукції (електроенергія)
Виробництво основних видів промислової продукції
Середньооблікова чисельність персонала
Показники діяльності суб`єктів малого підприємництва
Кількість зареєстрованих фізичних осіб-підприємців
Кількість зареєстрованих суб'єктів підприємницької діяльності, в тому числі
юридичних осіб
числі фізичних осіб - підприємців
Роздрібна торгівля та побутове обслуговування
Кількість підприємств роздрібної торгівлі
Кількість підприємств ресторанного господарства

2020 рік

Одиниця
виміру

факт 2018

2019 рік
(очік)

% до факту
2018 року

програма

програма до
факту 2019 року,
%

осіб
осіб
осіб
осіб
осіб
осіб

12100
130
40
-7,5
х
739

11 470
116
29
-7,6
716
940

94,8
89,2
72,5
101,9
х
127,2

11 600
100
40
-5,2
700
800

101,1
86,2
137,9
68,4
97,8
85,1

тис.грн.
тис.грн.
тис.грн.

2249,45
17 326,83
26 690,61

2 524,214
17 276,028
19 800,242

112,2
99,7
74,2

3 093,661
21 583,770
24 677,431

122,6
124,9
124,6

млн.грн.
млн.кВт-год
осіб

7 387,97
4 323,07
2 356

9 626,000
4 466,000
2 400

130,3
103,3
101,9

10 782,36
4 466,00
2 360,00

112,0
100,0
98,3

одиниць

87

93

106,9

98

105,4

одиниць
одиниць

36
87

41
93

113,9
106,9

42
98

102,4
105,4

одиниць
одиниць

106
7

109
6

102,8
85,7

110
6

100,9
100,0

1

2019 рік
Показники

Кількість підприємств побутового обслуговування

2020 рік

Одиниця
виміру

факт 2018

2019 рік
(очік)

% до факту
2018 року

програма

програма до
факту 2019 року,
%

одиниць

21

23

109,5

25

108,7

2

2019 рік
Показники

Зайнятість населення
Чисельність безробітних, які отримували послуги служби зайнятості
Чисельність осіб, забезпечених роботою за сприянням служби зайнятості
Середньомісячна заробітна плата
Заборгованість з виплати заробітної плати
Пенсійне забезпечення та соціальна допомога населенню
Кількість одержувачів пенсій (середньорічна)
Середньомісячний розмір виплати на 1 пенсіонера
Якість та доступність публічних послуг
Кількість лікарів загальної практики - сімейних лікарів
Кількість лікарів загальної практики - сімейних лікарів на 1000 осіб наявного
населення на кінець року
Середня наповнюваність групи дошкільного навчального закладу
Частка дітей дошкільного віку охоплена дошкільними навчальними закладами, у
загальній кількості дітей дошкільного віку
Середня наповнюваність класів загальноосвітньої школи
Частка дітей, охоплених позашкільною освітою, у загальній кількості дітей
шкільного віку
Житлово-комунальне господарство
Кількість підприємств що надають житлово-комунальні послуги
Рівень оплати житлово-комунальних послуг населенням

2020 рік

Одиниця
виміру

факт 2018

2019 рік
(очік)

% до факту
2018 року

програма

програма до
факту 2019 року,
%

осіб
осіб
грн.
грн.

42
33
5761,00
0

32
17
7 868,00
0

76,2
51,5
136,6
х

60
55
8 900,00
0

187,5
323,5
113,1
х

осіб
грн.

3562
3037,01

3 580
3 850,00

100,5
126,8

3 600
4 200,00

100,6
109,1

осіб

3

3

100,0

3

100,0

осіб

0,25

0,26

104,0

0,26

100,0

осіб

15

17

113,3

18

105,9

%

х

55,4

х

60,0

108,3

осіб

18

18

100,0

19

105,6

%

30

30

100,0

35

116,7

одиниць
%

2
95,8

2
95,8

х
100,0

2
96

х
100,2

Міський голова

А.Ф. БРЕХУНЕЦЬ

Розроблений:
Начальник відділу економіки,прогнозування
та підтримки підприємництва

Г.В.Мурзіна

3

2019 рік
Показники

Одиниця
виміру

4

факт 2018

2019 рік
(очік)

% до факту
2018 року

2020 рік
програма

програма до
факту 2019 року,
%

2019 рік
Показники

Одиниця
виміру

5

факт 2018

2019 рік
(очік)

% до факту
2018 року

2020 рік
програма

програма до
факту 2019 року,
%

Додаток 2
до Програми економічного і
соціального розвитку
м.Світлодарська на 2020 рік

Перелік інвестиційних проектів, реалізація яких передбачено у 2020 році
Фінансування з державного бюджету, тис.грн.

№ з/п

Повна назва проекту згідно
експертного звіту

1

2

Виконавець

Наявність
позитивного
експертного звіту,
дата та номер

Кошторисна
вартість
проекту,
тис.грн.

3

4

Капітальний ремонт
дошкільного
навчального закладу
1
№10 «Веселка» в м.
Світлодарську, 54а,
Донецької області

Світлодарська
міська рада

Експертній звіт
від 23.07.2018
№05-0196-18

Капітальний ремонт
покрівель будинків(за
рахунок субвенції з
2
районного бюджету), у
тому числі розробка
ПКД

Світлодарська
міська рада

-

9018,257

Всьогго

5

9018,257

Надзвичайна
кредитна
програма для
Державний
відновлення
фонд
України
регіонального
Європейського
розвитку
інвестиційного
банку (ІІ
транш)

6

-

інші кошти
державного
бюджету,
включаючи
цільові
субвенції з
державного
бюджету на
розвиток
територій

Фінансування з місцевих бюджетів, тис.грн.

обласного
бюджету

районний бюджет

Інші джерела
бюджет
фінансування *
місцевих рад

Результативність реалізації проекту
(характеристика, потужність
відповідних об'єктів)

7

9

9018,257

Поверховість будівлі - 2 поверхи,
загальна площа - 4256,4м2,,
потужність - 185дітей Зниження
експлуатаційних витрат на утримання
будівлі, продовження терміну
експлуатації, зниження споживання
теплової енергії

3389,642

буд.№17,18,19,20,68 Продовження
терміну експлуатації, створення
комфортних умов проживання
населення

Капітальний ремонт
покрівлі вбудованоприбудованого
3
приміщення буд.47-г в
м.Світлодарськ
Донецької області

Світлодарська
міська рада

-

-

Поверховість будівлі - 1 поверх,
загальна площа - 1291,56 м2,.
Продовження терміну експлуатації,
створення необхідних умов для
роботи закладу

Капітальний ремонт
основної будівлі
виконкому
Світлодарської міської
ради, яка розташована
4
за адресою: 84792
Донецька область,
Бахмутський район,
м.Світлодарськ,
проспект Миру, 5

Світлодарська
міська рада

Поверховість будівлі - 2 поверхи,
2,
загальна площа - 1291,56 м ,
Зниження експлуатаційних витрат на
утримання будівлі, продовження
терміну експлуатації, зниження
споживання теплової енергії

Експертний звіт від
31.08.2018 №10- 10055,005
0778-18

Міський голова
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Розроблений :
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3.2. Перелік проектів регіонального розвитку, реалізація яких пропону

Потреба у фінансуванні на 2018 рік, т
у тому числі:
кошти державного бюджету
Номер та
назва
технічног
о
завдання
Плану
заходів з
Коштори
реалізації
сна
у 2018Назва проектувартість
2020
проекту,
роках
тис.грн.
Стратегії
розвитку
Донецько
ї області
на період
до 2020
року*

№ з/п

1

2

1

3
Реконстр
укція
будівлі
дитячого
садка №1
по вул.
Без
назви,
20а
м.Світло
дарськ
Бахмутсь
кого
районуДо
нецької
області
під центр
надання
адміністр
ативних
послуг

4

Всього

5

Державн
ий фонд
регіональ
ного
розвитку

субвенція субвенція
на
на
здійсненн формуван
я заходів
ня
щодо
інфрастр
соціально- уктури
економіч об'єднани
ного
х
розвитку територіа
окремих льних
територій громад

6

7

Надзвича
йна
кредитна
програма
для
відновле
ння
України
Європейс
ького
інвестиці
йного
банку (І
транш)

8

9

18037,5

20041,7 20041,7

-

-

-

Капіталь 592,391
ний
ремонт
покрівлі
Світлода
рського
ДНЗ
№11
«Берізка
»
2

3

Капіталь 1272,67
ний
ремонт
системи
опаленн
я
Світлода
рського
ДНЗ
№11
«Берізка
»

* затверджений розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрац
** зазначити, які саме

ку, реалізація яких пропонується у 2018 році

ба у фінансуванні на 2018 рік, тис.грн.
у тому числі:
вного бюджету
кошти місцевих бюджетів

Надзвича
йна
кредитна
програма
для
відновле
ння
України
Європейс
ького
інвестиці
йного
банку (ІІ
транш)

Програма
підтримк
и
сектораль
ної
політики Підтримк
обласний
а
бюджет
регіональ
ної
поілтики
України
Європейс
ького
Союзу

10

-

11

-

12

районний
(міський,
селищни
й,
сільський
) бюджет

13

2004,17

залишки
коштів
Результа
місцевих
бюджетів
тивність
населени
реалізаці
х пунктів
ї
Донецько
проекту
ї області,
(характе
Інші
на
джерела ристика,
території
фінансув потужні
яких
ання**
сть
органи
відповід
державно
них
ї влади
об'єктів)
тимчасов
о не
здійснюю
ть свої
повноваж
ення
14

15

16

592,391

1272,67

військово-цивільної адміністрації від 27.01.2017 № 90

