УКРАЇНА

СВІТЛОДАРСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від __________№ ____
м.Світлодарськ

Про виконання Програми економічного і соціального розвитку
м.Світлодарська за 2020 рік
Розглянувши звіт про виконання Програми економічного і соціального розвитку
м.Світлодарська за 2020 рік, згідно статті 18 Закону України «Про державне прогнозування
та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», керуючись
підпунктом 1 пункту а) статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування», виконком
міської ради
ВИРІШИВ:
1. Звіт про виконання Програми економічного і соціального розвитку
м.Світлодарська за 2020 рік взяти до відома.
2. Відділу економіки, прогнозування та підтримки підприємництва (Мурзіна) подати
рішення міської ради «Звіт про виконання Програми економічного і соціального розвитку
м.Світлодарська за 2020 рік » на затвердження сесії міської ради.
3. Координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на начальника
відділу економіки, прогнозування та підтримки підприємництва Мурзіну Г.В., контроль на першого заступника міського голови Прожогу В.М.
Міський голова

А.Ф.БРЕХУНЕЦЬ

ПРОЄКТ

УКРАЇНА

СВІТЛОДАРСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
від___________ №__________
м.Світлодарськ

Звіт про виконання Програми
економічного і соціального розвитку
м.Світлодарська за 2020 року
На підставі рішення виконавчого комітету міської ради від ____________ №___
«Про виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Світлодарська за 2020
року», керуючись
статтею 18 Закону України «Про державне прогнозування та
розроблення програми економічного і соціального розвитку України», статтею 25 та
пунктом 22 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
Затвердити звіт про виконання Програми економічного і соціального розвитку
м.Світлодарська за 2020 рік (додається).

Міський голова

А.Ф.БРЕХУНЕЦЬ

Виконавець:
Начальник відділу економіки, прогнозування
та підтримки підприємництва

Г.В. Мурзіна

Погоджено:
Юрисконсульт,
спеціаліст І категорії

Н.М.Климович

Начальник відділу обліку та звітності

Ю.В. Шевченко

Перший заступник міського голови

В.М. Прожога

Секретар міської ради

В.П.Воронкевич

Голова постійної комісії з питань планування,
бюджету, екології, торгівлі, побуту, землекористування та житлово-комунального господарства

В.В.Воробйов

Голова постійної комісії з правопорядку,
гуманітарних і соціальних питань

С.С.Кашу

Голова постійної комісії з питань щодо
реалізації у місті державної регуляторної політики

С.В.Ващенко

Розіслати: відділ економіки,прогнозування та підтримки підприємництва, відділ обліку та
звітності

Звіт про виконання Програми економічного і соціального розвитку
м.Світлодарська за 2020 рік
Програма економічного і соціального розвитку м.Світлодарська на 2020 рік була
затверджена рішенням Світлодарської міської ради від 23.12.2019 №VІ/140-2 «Про
Програму економічного і соціального розвитку м.Світлодарська на 2020 рік».
Протягом 2020 року до Програми були внесені зміни:
- рішення Світлодарської міської ради від 24.02.2020 №№VІ/142-4 «Про внесення
змін до Програми економічного і соціального розвитку м.Світлодарська на 2020 рік»;
- рішення Світлодарської міської ради від 26.03.2020 №№VІ/144-3 «Про внесення
змін до Програми економічного і соціального розвитку м.Світлодарська на 2020 рік»;
- рішення Світлодарської міської ради від 28.05.2020 №№VІ/145-1 «Про внесення
змін до Програми економічного і соціального розвитку м.Світлодарська на 2020 рік;
- рішення Світлодарської міської ради від 17.07.2020 №№VІ/146-3 «Про внесення
змін до Програми економічного і соціального розвитку м.Світлодарська на 2020 рік»;
- рішення Світлодарської міської ради від 28.08.2020 №№VІ/147-3 «Про внесення
змін до Програми економічного і соціального розвитку м.Світлодарська на 2020 рік»;
- рішення Світлодарської міської ради від 29.10.2020 №№VІ/148-1 «Про внесення
змін до Програми економічного і соціального розвитку м.Світлодарська на 2020 рік».

Промисловий потенціал
Промисловість міста представлена галуззю електроенергетики, а саме
Вуглегірською ТЕС ПАТ «Центренерго», на якому працює переважна більшість
працездатного населення м.Світлодарська. В роботі знаходяться три енергоблоки 300МВт,
в резерві - два енергоблоки 800МВт, в довготривалому резерві з елементами консервації –
один енергоблок 800МВт.
За 2020 рік Вуглегірською ТЕС було вироблено 3708,969 млн.кВт-год промислової
продукції, що 5,26% менше від планового показника.
Протягом 2020 року було реалізовано продукції на суму 7820,212 млн.грн., що 2,01%
менше від планового показника.
Фонд оплати праці станом на 01.01.2021 року дорівнює 463676,700 тис.грн., що на
12,47% менше планового показника.
Середньооблікова чисельність штатних працівників на 01.01.2021 року складає 2310
особи, що на 50 осіб менше ніж було заплановано.
В рамках проведення заходів з енергозбереження була проведена заміна поверхні
нагріву подового та тилового екранів НРЧ котла ТПП- 312А ст.2 під час капітального
ремонту.
Бюджетна політика

Доходи. Виконання плану міського бюджету по доходах за 2020 рік склало 94,12%.
За 2020 рік надходження до загального фонду міського бюджету склали 31065,423
тис.грн., що складає 98,32% до затвердженого на період показника.
Найбільшим показником збільшення надходжень є міжбюджетні трансферти, які
складають 87,76% загального фонду міського бюджету.ового
До спеціального фонду міського бюджету надійшло 2302,846 тис.грн., що складає
61,39% від планового показника.
Видатки. Виконання плану міського бюджету по видатках за 2020 рік склало
91,58%.
По видатках загального фонду міський бюджет виконано на 96,75% (при плані
26564,833 тис.грн., спрямовано 25701,644 тис.грн.).

По спеціальному фонду видатки виконані на 74,45% (при плані 8011,187 тис.грн.,
спрямовано 5964,574 тис.грн.).
Розвиток підприємництва. Регуляторна політика
Станом на 01.01.2021 року у загальному реєстрі діючих регуляторних актів
Світлодарської міської ради та її виконавчого комітету, налічується 14 діючих
регуляторних актів.
Протягом 2020 року було підготовлено та оприлюднено на офіційному сайті
Світлодарської міської ради 2 звіти відстеження результативності діючих регуляторних
актів, були прийняті 3 рішення, які є регуляторними актами та пройшли відповідну
регуляторну процедуру.
Набори даних «План діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів
Світлодарської міської ради та її виконавчого комітету» та «Перелік діючих регуляторних
актів» оприлюднені на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних.
Станом на 01.01.2021 року на території Світлодарської міської ради зареєстровано
фізичних осіб-підприємців І групи – 22 особа, ІІ групи – 87 осіб, ІІІ групи – 23 осіб, 15 осіб
на загальній системі оподаткування.
За 2020 рік до міського бюджету від сплати податків суб’єктами підприємницької
діяльності надійшло:
- від сплати внутрішніх податків на товари та послуги – 620,882 тис.грн., що на
42,1% перевищує річний план;
- від сплати місцевих податків – 2623,487 тис.грн., що на 49% перевищує річний
план.
Розвиток ринку внутрішньої торгівлі та побутового обслуговування
Станом на 01.01.2021 року на території Світлодарської міської ради працюють 150
суб’єктів у сфері торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування, що на
14 суб’єктів більше ніж на початку року.
109 суб’єкти здійснюють діяльність у сфері торгівлі, з яких 47 здійснюють торгівлю
продовольчими товарами, 55 – непродовольчими товарами, 7 – змішаними товарами; 7
суб’єктів у сфері ресторанного господарства: 4 кафе-бари, перекусна, їдальня та ресторан
Вуглегірської ТЕС; 30 суб’єктів побутового обслуговування.
На території міста працюють 8 аптек та аптечних пунктів; АЗС з реалізації бензину
А92 та дизельного палива; ринок торговельною площею 204,4 м2 .
У сфері торговельного та побутового обслуговування працює загалом 174 осіб.
Протягом 2020 року на підставі звернень фізичних осіб-підприємців відділом
економіки, прогнозування та підтримки підприємництва було видано 28 погоджень режиму
роботи об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг.
Під час карантину заклади торгівлі працюють згідно з режимом роботи та
забезпечують населення харчовими продуктами у достатній кількості. З метою запобігання
поширенню корона вірусної хвороби COVID-19 на території м.Світлодарська працює
комісія по перевірці об’єктів продовольчої торгівлі, аптек, житлово-комунальних
господарств, транспорту щодо додержання обмежувальних заходів, протиепідемічного
режиму в період карантину на території міста.
Зайнятість населення
Загальне населення
Прибуло
Вибуло
)Кількість померлих
Кількість народжених
Природний приріст населення

Од.вимірювання На 01.01.2021 рік
осіб
11201
осіб
237
осіб
203
осіб
177
осіб
45
осіб
-132

У порівнянні с початком 2020 року чисельність населення зменшилася на 2,12%.
Структура населення
Населення
пенсійного віку
33%
Працездатне
населення
51%

Діти та підлітки (018 років)
16%

За оперативними даними станом на 01.01.2021 року чисельність мешканців
м.Світлодарська, що перебувають на обліку у Бахмутському міському центрі зайнятості
склала 18 осіб, чисельність працевлаштованих безробітних з-поміж мешканців
м.Світлодарська за 2020 рік дорівнює 25 осіб.
Протягом 2020 року Бахмутським міським центром зайнятості були проведені
наступні заходи щодо сприяння працевлаштуванню безробітних мешканців
м.Світлодарська:
- комплексні профорієнтаційні послуги із запровадженням інноваційних форм
роботи з метою підвищення мотивації до участі в активних заходах сприяння зайнятості
отримали 100% зареєстрованих безробітних громадян та 100% учнівської молоді, у тому
числі учнів 9-11 класів;
- в рамках Центру розвитку підприємництва проведено 5 заходів з метою
інформування населення про діючі проєкти підтримки малого та середнього бізнесу та
підприємницької ініціативи.
23 фізичної особи-підприємця та 1 роботодавець, мешканців м.Світлодарська,
одержали допомогу від Бахмутського міського центру зайнятості по частковому безробіттю
на період здійснення заходів щодо запобігання виникненню та поширенню коронавірусної
хвороби (COVID-19).
Сфери зайнятості населення
Установи та
організації міста
23%
Сфера енергетики
68%

Сфера торгівлі,
ресторанного
господарства та
побутового
обслуговування
9%

За оперативними даними середній рівень заробітної плати працівників складає:
- у сфері енергетики-16727,00 грн.(зростання на 9,24% у порівнянні з початком 2020
року);
- в установах та організаціях міста -8549,00 грн. (зростання на 23,26% у порівнянні
з початком 2020 року);
- у сфері торгівлі, побутового обслуговування та ресторанного господарства – на
рівні мінімальної заробітної плати.
Інвестиційна діяльність
До Програми включений проєкт «Капітальний ремонт дошкільного учбового
закладу №10 «Веселка» в м.Світлодарську, 54а, Донецької області» на суму 9018,826
тис.грн., який планувалося реалізувати в рамках Надзвичайної кредитної програми для
відновлення України в межах реалізації Фінансової угоди між Україною та Європейським
інвестиційним банком, на підставі змін до постанови Кабінету Міністрів України від 25
листопада 2015 №1068 «Деякі питання використання коштів для реалізації проєктів у
рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України». У 2020 році даний
проект був реалізовано частково, за рахунок коштів державного бюджету на суму 1505,476
тис.грн., за рахунок коштів районного бюджету на суму 39,889 тис.грн. Планова повна
реалізація проекту – до 31 жовтня 2021 року.
Окрім бюджетних програм місто дієво працює над залученням зовнішнього ресурсу
для розвитку громади (ПРООН, Чеська гуманітарна організація «Людина в біді»).
Забезпечення діяльності органу місцевого самоврядування
Станом на 01.01.2021 року апарат міської ради складає – 27,25 одиниць.
Протягом 2020 року з місцевого бюджету виділені кошти на наступні заходи із
забезпечення діяльності виконкому Світлодарської міської ради:
- матеріально-технічне забезпечення діяльності – 181,078 тис.грн.;
- інформатизація – 66,031 тис.грн;
- поточний ремонт системи опалення у будівлі виконкому Світлодарської міської ради
у сумі 105,827 тис.грн.;
- поточний ремонт покрівлі будівлі виконкому Світлодарської міської ради у сумі
247,590 тис.грн.
За рахунок коштів міського бюджету у сумі 21,750 тис.грн. були придбані
подарункові набори та вітальні листівки для ветеранів при проведенні заходів до 75 річниці
Дня Перемоги над нацизмом у Другій світові війні.
З метою забезпечення висвітлення діяльності за напрямками роботи органів
місцевого самоврядування протягом 2020 року було розміщено на офіційному сайті
Світлодарської міської ради 438 публікацій, з них 108 новин.
На єдиному державному веб-порталі відкритих даних було оприлюднено 41 набір
відкритих даних.
Управління об’єктами комунальної власності
Станом на 01.01.2021 року в комунальній власності територіальної громади
м.Світлодарська знаходяться 60 житлових багатоповерхових будинків, три навчальновиховальних комплекси, будівля виконкому, будівля Будинку культури, дитяча та доросла
бібліотеки, комплекс будівель КП «Веста», приміщення Молодіжного центру «Імпульс», 19
нежитлових приміщень, 5 з яких вільні та можуть бути продані або передані в оренду.
На квартирному обліку знаходяться 41 сім’я, з яких 9 сімей користуються правом
першочергового одержання житла, знято з обліку – 12 сімей. Надано житло 4 сім’ям. Було
проведено реєстрацію прав власності на житло на 21 об’єктів житлового фонду.
Станом на 01.01.2021 року на території Світлодарської міської ради діє 18
договорів оренди майна комунальної власності. Від орендної плати за користування

цілісним майновим комплексом та іншим майном, що у комунальній власності отримано
199,597 тис.грн., що відповідає річному плану.
Станом на 01.01.2021 року оформлено відумерлу спадщину на 2 квартири, які будуть
надані громадянам, що перебувають на квартирному обліку та потребують поліпшення
житлових умов.
Від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності до міського бюджету
надійшло 22,965 грн.
Земельні ресурси
Протягом 2020 року для обслуговування будівель торгівлі було надано в оренду 5
земельних ділянок, припинено 4 договори оренди землі, поновлено 1 договір оренди землі,
укладено 2 договори оренди землі, передано у власність 3 земельні ділянки.
Станом на 01.01.2021 року в оренді перебуває 32 земельних ділянки, чинними є 28
договорів оренди землі, у постійному користуванні перебуває 17 земельних ділянок.
У власності фізичних осіб перебуває 2 земельні ділянки з цільовим призначенням
для будівництва та обслуговування будівель торгівлі.
У власності фізичних осіб перебуває 202 земельні ділянки з цільовим призначенням
для ведення особистого селянського господарства.
У власності та на правах користування фізичних осіб перебуває понад 300 земельних
ділянок з цільовим призначенням для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель та споруд.
Затверджена технічна документація із землеустрою для проведення інвентаризації
землі, що перебувають на праві постійного користування ПАТ «Центренерго».
До міського бюджету від оренди земельних ділянок надійшло 395,197 тис.грн., від
сплати земельного податку – 61,235 тис.грн.
Житлове господарство і комунальна інфраструктура
Станом на 01.10.2020 року КП «Веста» обслуговує 58 житлових будинків загальною
площею 246,139 тис.м2 . На підприємстві працює 104 осіб.
Протягом 9 місяців 2020 року за рахунок тарифу з обслуговування будинків та при
будинкових територій було виконано поточний ремонт внутрішньобудинкових мереж
водопостачання, опалення та водовідведення на суму 158,620 тис.грн.
За кошти районного бюджету були реалізовані заходи на загальну суму 863,663
тис.грн.
За кошти міського бюджету були реалізовані заходи на загальну суму 62,034 тис.грн.
Заборгованість мешканців міста за надані послуги по утриманню будинків,
прибудинкової території та вивіз ТБО станом на 01.10.2020 року становить 13235,522
тис.грн.(рівень сплати за 9 місяців 2020 року -83%, що на 2% більше ніж у ІІ кварталі 2020
року).
З метою забезпечення готовності житлового фонду до осінньо-зимового періоду
2020-2021 років, Вуглегірською ТЕС були виконані роботи на загальну суму 2839,930
тис.грн.( ремонт магістральних та вуличних тепломереж, ремонт міжквартальних
водопровідних мереж і водовідведення та ремонт гуртожитку).
Соціальна політика
Соціальний захист дітей
Станом на 01.01.2021 року проведено 5 засідання опікунської ради.
На обліку в опікунській раді знаходяться:
- діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, щодо яких встановлена
опіка (піклування), з них влаштовані у сім’ї опікунів (піклувальників) – 17 дітей,
перебувають на повному державному утриманні – 6 дітей;
- діти, які опинилися у складних життєвих обставинах – 21 дитина;

- особи з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування з 18 до
23 років – 7 осіб;
- недієздатні особи/особи цивільна дієздатність яких обмежена, над якими
встановлена опіка – 10 осіб.
У зв’язку із неналежним виконанням батьківських обов’язків щодо дітей, протягом
2020 року, було прийнято рішення про надання 7 дітям статусу дитини, позбавленої
батьківського піклування. На 2 дітей була припинена опіка та діти передані для подальшого
виховання в сім’ю матері.
Станом на 01.01.2021 року 135 дітей, які мають статус дитини, яка постраждала
внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів, та 136 дітей з числа внутрішньо переміщених
осіб забезпечені безкоштовним харчування у закладах шкільної та дошкільної освіти.
З метою захисту житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування проводиться перевірка стану утримання та збереження житла, яке
належить на праві приватної власності та на праві користування дітям пільгової категорії –
4 квартири.
Станом на 01.01.2021 року на території м.Світлодарська 19 дітей отримує послуги з
комплексної реабілітації від КУ "Бахмутський районний центр комплексної реабілітації
дітей з інвалідністю".
До святкування Дня усиновлення закладами було проведено 4 заходи.
Підтримка сім’ї, дітей та молоді
Станом на 01.01.2021 року в місті проживає 40 багатодітних сімей, в яких 3 і більше
дітей.
Під соціальним супроводом знаходяться 20 сімей, на соціальному обслуговуванні –
392 сім’ї: 28 одиноких матерей (батьків); 22 ВПО; 6 сімей, члени яких перебували у
конфлікті з законом; 11 сімей, де один чи кілька членів мають інвалідність; 3 сім’ї, де є
алко/наркозалежні члени родини; 6 сімей опікунів/піклувальників; 1 постраждалі від
жорстокого поводження та насильства; 116 сімей, яким призначена державна допомога при
народженні дитини; 5 сімей, в яких є ризик соціального сирітства; 38 осіб похилого віку та
інші.
Протягом 2020 року центром було проведені:
- інформаційні та виховні заходи щодо сімейних форм виховання, роботи мобільних
психологів та благодійних фондів, шанобливого ставлення до батьків, однолітків, ведення
здорового способу життя, імунізації, соціально-небезпечних хвороб, проявів насилля,
торгівлі людьми, паління, правопорушень, булінгу, безпечного Інтернету;
- в рамках співпраці з благодійною організацією «Людина в біді» тренінги
«Попередження та профілактика гендерно обумовленого насильства», «Робота з громадою.
Соціальні ролі в громаді», цикл «Розвиток компетентностей»;
- в рамках співпраці з Польською гуманітарною акцією тренінгові програма
«Позитивне батьківство. Батьківство без стресу»;
- видача гуманітарна допомога у вигляді памперсів для дітей до двох років та
канцелярії до школи для дітей від 6 до 10 років.
Соціальний захист населення та соціальне забезпечення
Станом на 01.01.2021 року 515 мешканців м. Світлодарська отримали державну
соціальну допомогу від УПСЗН Бахмутської районної державної адміністрації на загальну
суму 4435.337 тис.грн.
Станом на 01.10.2020 року на території Світлодарської міської ради проживають
1010 внутрішньо переміщена особа, 312 сімей отримали щомісячну адресну допомогу для
покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, на
загальну суму 3702,312 тис.грн. Частина з них потребує працевлаштування та надання
соціального житла.
Субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг,
придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива отримали 760
сімей на загальну суму 842,080 тис.грн.

9 дітей були оздоровлені за кошти субвенцій з обласного бюджету місцевим
бюджетам, районного бюджету, бюджетів інших регіонів.
На обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на
пільги, станом на 01.01.2021 року перебуває 1782 мешканці м.Світлодарська. Нараховані
пільги в грошовій формі за 2020 рік на загальну суму 1437,782 тис.грн. , їх отримали 315
осіб, а саме: особи з інвалідністю внаслідок війни – 27 осіб, учасники бойових дій – 72
особи, діти війни - 92 особи, багатодітні сім’ї – 10 сімей, особи, які постраждали від аварії
на ЧАЕС – 84 особи, інші категорії – 5 осіб.
Станом на 01.10.2020 року у відділення денного перебування комунальної установи
«Бахмутський районний територіальний центр», обслуговуються 69 підопічний (одинокі
літні люди та інваліди).
Протягом 2020 року з місцевого бюджету надавалася матеріальна допомога на
поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка
зобов’язалась поховати померлого, у сумі 3,500 тис. грн.
В рамках реалізації заходів Стратегії Державної політики з питань здорового та
активного довголіття населення протягом 2020 року на базі КЗ «Світлодарський Палац
культури» та Молодіжного центру «Імпульс» були проведені:
- 13 тренінгів: 5 тренінгів «Позитивне батьківство. Батьківство без стресу», 5
тренінгів «Формування інклюзивного середовища в освітніх закладах і громадах» для для
соціальних працівників та педагогів від Польської гуманітарної організації; 2 тренінги
«Робота з громадою. Соціальні ролі в громаді» та «Особливості роботи з жертвами
домашнього насильства» від Міжнародної Чеської організації «Людина в біді»; 1 гренінг
«Внутрішній світ жінки»;
- 4 благодійні зустрічі: 2 зустрічі Голови Бахмутської райдержадміністрації Тетяни
Єрохіної з родинами міста, які опинилися у скрутних життєвих обставинах, та прийомними
сім’ями, вручення подарунків від Дитячого Фонду ООН, ЮНИСЕФ, Одеської митниці;
зустріч до Дня Святого Миколая, вручення подарунків дітям; зустріч незахищених верств
населення з представниками фонду «Єдність за майбутнє, вручення допомоги;
- 8 консультацій: 4 консультації психологів Міжнародної Чеської організації
«Людина в біді» «Розвиток компетенцій. Позитивна активність»; 4 консультації психологів
Благодійного фонду «Посмішка дитини»;
- правозахисний форум Донбасу у форматі онлайн.
З березня по грудень 2020 року у Палаці культури працював Центр психологічної
підтримки населення АДРА Україна.
Пенсійне забезпечення
Станом на 01.01.2021 року на обліку у Бахмутсько-Лиманському об’єднаному
управлінні Пенсійного фонду України Донецької області перебуває 3461 мешканець
м.Світлодарська.
Протягом 2020 року мешканці м.Світлодарська отримали пенсії на загальну суму
101394, 723 тис.грн. Середній розмір пенсії складає 4256,50 грн.
Громадське суспільство
Протягом 2020 року ГО "Точка доступу" було проведено 3 тренінги зі стимулювання
участі громадян у місцевому самоврядуванні; Чеською гуманітарною організацією
"Людина в біді", в рамках проєкту "Багатоцільова допомога в рамках надзвичайної ситуації
та раннього відновлення вразливим верствам населення, які постраждали внаслідок
конфлікту на сході України" - 3 зустрічі, ПРООН - 2 онлайн-тренінги для ГО з написання
грантів для громадських організацій.
В рамках співпраці громади та ПРООН було проведено 6 засідань робочої групи, в
ході яких обговорювалися нагальні проблеми громади.
З метою створення у місті умов для розвитку громадського суспільства, консолідації
зусиль місцевих об’єднань громадян у розв’язанні проблемних питань міста, налагодження
ефективності взаємодії виконкому міської ради з громадськістю було затверджено
положення про громадську раду при виконкомі Світлодарської міської ради.

Представники влади та громадськості міста увійшли до Коаліції прифронтових
громад «На лінії зіткнення» та беруть участь у робочих зустрічах щодо розвитку та
консолідації сил та розв’язання болючих питань прифронтових громад.
Протягом 2020 року кількість громадських організацій збільшилося на 2. Станом на
01.01.2021 року в місті працює 8 громадських організацій.
- Громадська організація «ЮЕЙ ГРУП» працює з молоддю на базі молодіжного
центру «VPN zone». Протягом 9 місяців 2020 року було проведено 3 тренінги для молоді.
В період карантину був проведений онлайн-концерт (90 глядачів) На постійній основі
працює клуб для підлітків «Марвел-клуб» (12 зустрічей), проходять музичні заняття (42
занять). В партнерських відносинах з ГО «Слов’янське серце» був реалізований проєкт
проти гендерного насильства. Разом з організацією «Карітас Краматорськ» була проведена
тренінгові програма «Розвиток громадської відповідальності молоді».
Організація стала ініціатором розробки проєкту Положення про громадські слухання,
бере активну участь у засіданнях Робочої групи з громадської безпеки та соціальної
згуртованості в громаді. В складі коаліції «На лінії зіткнення» вирішує нагальні проблеми
міста.
- Світлодарська міська громадська організація «Діти війни та трудового фронту»
працює з людьми похилого віку. Протягом 2020 року організація співпрацювала з
гуманітарними організаціями «Допоможемо» (2100 продуктових наборів), «Карітас» (650
продуктових наборів, 450 наборів ліків), Польською гуманітарною акцією (грошова
допомога на суму 1170,000 тис.грн., засоби пересування, памперси), Норвезькою та
Данською організаціями (юридична та психологічна допомога), організовували дозвілля
членів організації, брали активну участь у житті міста, готували проєкти на участь
конкурсах на отримання грантів (отримано 2 гранти);
- громадська організація «Ветерани України міста Світлодарськ» працює з людьми
похилого віку. Протягом 2020 року брали участь у міських заходах до Різдва, Масляної, у
видачі гуманітарної допомоги від «Допоможемо», у програмі «Наша біль-наша пам’ять» до
Дня Перемоги, організовували дозвілля членів організації підтримували самотніх ветеранів;
- громадська організація «Союз-Чорнобиль міста Світлодарська»
працює з
учасниками ліквідації аварії на ЧАЕС. Протягом 2020 року члени організації підготували
та провели мітинг-реквієм біля пам’ятного знаку, день вшанування учасників ліквідації
аварії, підтримували важкохворих, самотніх та немобільних учасників ліквідації наслідків
аварії на ЧАЄС, працювали над проєктом «Добра справа», брали участь у конкурсі на
отримання фінансової підтримки для організації;
- громадська організація «Світлодарське товариство захисту тварин і рослин»
протягом 2020 року провели вакцинацію від небажаної вагітності 12 собакам, обробили від
блох та кліщів 30 собак, узяли на поруки 7 собак, на перетримку 4 собаки та 5 кішок. На
постійній основі членами організації ведеться робота з прибирання зон відпочинку міста;
- громадська організація Українського Союзу ветеранів Афганістану працює з
ветеранами Афганістану;
- громадська організація «Майбутнє Світлодарська» протягом 2020 року втілили
ідею по прикрашанню міста світлодіодною гірляндою, сумісно с ЦДЮТ брали участь в у
конкурсі на отримання гранту «Психоемоційна підтримка населення», отримали кошти на
капітальний ремонт актової зали ЦДЮТ.
Організація бере активну участь у засіданнях Робочої групи з громадської безпеки та
соціальної згуртованості в громаді;
- громадська організація «Відновлення та реконструкція рідного краю»,
новостворена організація, яка планує займатися розвитком громади.
Освіта
Світлодарський дошкільний навчальний заклад №1 «Ластівка» Світлодарської
міської ради Донецької області.

Станом на 01.01.2021 року заклад відвідують 71 дитина, з яких 16 дітей пільгової
категорії отримують безкоштовне харчування, працює спецгрупа (ЗПР).
В закладі працює 31 працівник.
Станом на 01.01.2021 року закладом проведено 4 заходи.
Протягом 2020 року за кошти районного бюджету були виконані заходи:
- придбання протипожежного інвентарю на суму 45,861 тис.грн.;
- поточний ремонт будівлі (часткова заміна віконних блоків) на суму 192,699
тис.грн.
Протягом 2020 року в рамках співпраці з гуманітарними організаціями закладом
була отримана гуманітарна допомога:
- від благодійного фонду «Прем’єр Уржанс Інтернасьональ» фільтр зворотного
осмосу на суму 8,093 тис.грн.;
- від Благодійної організації «Благодійний фонд «Швейцарський фонд з протимінної
діяльності ФСД в Україні» меблі, мультимедійний пристрій, сухий басейн на загальну
суму 98,800 тис.грн.
Для проведення протиепідеміологічних та санітарних заходів з метою боротьби з
COVID-19 французькою міжнародною організацією солідарності «Triangle Generation
Humanitaire (TGH)» були надані засоби гігієни на загальну суму 8,000 тис. грн.
Світлодарський дошкільний навчальний заклад №10 «Веселка» Світлодарської
міської ради Донецької області
Станом на 01.01.2021 року заклад відвідують 81 дитина, з яких 31 – пільгових
категорій, працюють 31 працівник, закладом проведено 70 заходів.
Закладом реалізовується інвестиційний проєкт «Капітальний ремонт дошкільного
навчального закладу №10 «Веселка» в м.Світлодарську, 54а, Донецької області». Станом на
01.01.2021 рік закладом було використано 1505,477 тис.грн. державного бюджету та 39,889
тис.грн. районного бюджету.
За кошти районного бюджету були реалізовані наступні заходи:
- поточний ремонт систем холодного та гарячого водопостачання, системи
водовідведення на суму 157,900 тис.грн.;
- усунення порушень у сфері протипожежної безпеки на суму 226,850 тис.грн.
Протягом 2020 року в рамках співпраці з гуманітарними організаціями закладом
була отримана гуманітарна допомога:
- від Благодійної організації «Благодійний фонд «Швейцарський фонд з протимінної
діяльності ФСД в Україні» плита кухонна, машина пральна, холодильник, прасувальний
прес на загальну суму 62,399 тис.грн.
Для проведення протиепідеміологічних та санітарних заходів з метою боротьби з
COVID-19 заклад отримав:
- від ВПІНО «Філія ACTED» 15 л антисептика на загальну суму 2,160 тис.грн.;
- від французької міжнародної організації солідарності «Triangle Generation
Humanitaire (TGH)» засоби гігієни на загальну суму 8,000 тис. грн..;
- від Міжнародного Комітету Червоного Хреста антисептичні засоби, маски тощо на
загальну суму 5,170 тис.грн.
Світлодарський дошкільний навчальний заклад №11 «Берізка» Світлодарської
міської ради Донецької області
Станом на 01.01.2021 року заклад відвідують 77 дітей, з яких 31 – пільгових
категорій, яким організовано безкоштовне харчування.
В закладі працюють 34 працівники, закладом проведено 5 заходів.
Протягом 2020 року за рахунок коштів районного бюджету були виконані заходи на
загальну суму 206,861 тис.грн., а саме поточний ремонт системи опалення на суму 196,992
тис.грн, придбання протипожежного обладнання на суму 9,880 тис.грн.
Протягом 2020 року в рамках співпраці з гуманітарними організаціями закладом
була отримана гуманітарна допомога:

- від Міжнародного Комітету Червоного Хреста ударостійка плівка на суму 14,592
тис.грн.;
- від Запорізького обласного благодійного фонду «Посмішка дитини» канцтовари на
суму 0,591 тис.грн;
- від Благодійної організації «Благодійний фонд «Швейцарський фонд з протимінної
діяльності ФСД в Україні» пилосос, м’ясорубка, плита електрична, пральна машина,
холодильник на загальну суму 85,717 тис.грн.
Для проведення протиепідеміологічних та санітарних заходів з метою боротьби з
COVID-19 заклад отримав:
- від ВПІНО «Філія ACTED» маски та антисептики на суму 3,169 тис.грн;
- від французької міжнародної організації солідарності «Triangle Generation
Humanitaire (TGH)» засоби гігієни на загальну суму 8,000 тис. грн.
Світлодарська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Бахмутської районної ради
Донецької області
Станом на 01.01.2021 року у закладі навчаються 406 учнів, 117 учнів пільгової
категорії отримують безкоштовне харчування, 7 учнів – на індивідуальному навчанні.
Протягом 2020 року в олімпіадах прийняли участь 70 учнів, у конкурсах – 16 учнів,
41 учень зайняли призові міста.
У 2020 році заклад випустив учнів 9 класів – 33, учнів 11 класів – 28 (з них з
золотою медаллю – 3 учні).
В закладі працюють 42 педагогічних працівники, 26 технічних працівників
Протягом 2020 року в рамках співпраці з гуманітарними організаціями закладом
була отримана гуманітарна допомога:
- від Польської гуманітарної акції та Організації «Посмішка дитини» канцтовари;
- від благодійної організації «Благодійний фонд з протимінної діяльності ФСД в
Україні» обладнання та меблі для медичного кабінету на суму 39,649 тис.грн.;
- від французької міжнародної організації солідарності «Triangle Generation
Humanitaire (TGH)» засоби гігієни на загальну суму 10,000 тис. грн.;
- від Міжнародного благодійного фонду «Руки друзів» питна вода на суму 19,526
тис.грн.;
- від Благодійного Фонду «АДРА в Україна» встановлення системи очищення води,
канцелярські товари;
- від UNICЕF ноутбуки (2 шт.), обладнання для медичного кабінету, тренажери.
Світлодарський навчально-виховний комплекс «Дошкільний навчальний закладзагальноосвітня школа І ступеня-гімназія» Бахмутської районної ради
Станом на 01.01.2021 року загальна кількість учнів НВК – 426, вихованців – 49, 7
учнів знаходяться на індивідуальному навчанні, 233 учні та 16 вихованців пільгових
категорій отримують безкоштовне харчування.
Протягом 2020 року в олімпіадах на шкільному етапі взяли участь 232 учні, на
районному етапі – 43 учні, з них призові міста отримали 43 учні.
В закладі працюють 62 педагогічних працівники, 45 технічних працівників.
Протягом 2020 року за кошти районного та обласного бюджетів були замінені 10
вікон на металопластикові, 3 двері на протипожежні, встановлено освітлення території
закладу.
Протягом 2020 року в рамках співпраці з гуманітарними організаціями закладом
була отримана гуманітарна допомога:
- від французької міжнародної організації солідарності «Triangle Generation
Humanitaire (TGH)» засоби гігієни;
- від Міжнародного благодійного фонду «Руки друзів» питна вода;
- від ВПІНО «Філія ACTED» в рамках проєкту «Запобігання поширенню та
реагування на COVID-19 в районах на Сході України, постраждалих від конфлікту»
антисептичні засоби.

Протягом 2020 року заклад співпрацював з представниками Червоного Хреста в
Україні, Польської гуманітарної організації, Благодійного Фонду «АДРА в Україні».
Також учні закладу взяли участь у молодіжному форумі «Мирополіс» у межах
Програми ООН з відновлення та розбудови миру.
Світлодарський центр дитячої та юнацької творчості Бахмутської районної
ради
Станом на 01.01.2021 року в закладі працює 11 гуртків (24 групи), які відвідують
343 вихованці. В закладі працює 17 працівників.
Протягом 2020 року було проведено 95 заходів, з яких 12 – навчальних, 54
національно-патріотичних, 29 – розважальних.
За кошти районного бюджету протягом були реалізовані наступні заходи:
- ремонт двох санвузлів на суму 199,000 тис.грн.;
- придбання 2 протипожежних дверей на суму 45,140 тис.грн.
В рамках підтримки простору, дружнього до дитини, заклад прийняв участь у
проєкті та отримав грант від Чеської гуманітарної організації в сумі 8,000 тис. дол,
(відремонтовано актову залу ЦДЮТ).
Культура
Комунальний заклад «Світлодарський міський палац культури»
Станом на 01.01.2021 року в закладі працює 25 клубних формувань, колективів
художньої самодіяльності, об’єднань, спортивних секцій в яких займаються 374 відвідувачі,
закладом було проведено 188 заходів. В закладі працює 48 осіб (в тому числі 7 осіб у
Молодіжному центрі).
Протягом 2020 року було проведено 317 заходів, які відвідали 28154 дорослих та
дітей. 102 заходи із загальної кількості були проведені Молодіжним центром, їх відвідало
3634 осіб.
За кошти місцевого бюджету були проведені наступні заходи:
- ремонт санвузлів з урахуванням потреб МГН на суму 512,078 тис.грн. (капітальний
ремонт 506,820 тис.грн., технічний нагляд 5,258 тис.грн.);
- придбання світлового обладнання для сцени КЗ "Світлодарський міський палац
культури" у кількості 1 комплект на суму 300,000 тис.грн.
Від гуманітарних та благодійних організацій була отримана допомога:
- від Чеської гуманітарної організації «Людина в біді» на суму 69,845 тис.грн.
отримані будівельні матеріали, знаряддя для занять танцями, акустична, аудіо та відео
апаратура та виконані роботи: заміна вікон, підлогового покриття, світильників,
фарбування дверей, стін, часткова заміна дзеркал танцювальної зали;
- від «Благодійної організації «Благодійний фонд «Адвентистське Агенство
допомоги та розвитку в Україні» на суму 270,281 тис.грн. отримано акустична система,
меблі, лабіринт, мультимедійна система, сухий басейн, тенісний стіл; виконані ремонтні
роботи частини приміщення, туалетів, кабінету;
- від Відділення Польської Гуманітарної Акції в Україні на суму 4,068 тис.грн.
отримані канцелярські товари.
Комунальний заклад «Школа мистецтв м.Світлодарська»
Станом на 01.01.2021 року в закладі навчається 106 учнів (69 учнів в
м.Світлодарську, 37 учнів у Новолуганській філії) на 2 відділах: фортепіанний та
оркестровий, працює 18 педагогів
Учні школи протягом року взяли участь у концертах до свята Масляної, 8 березня,
Дня вчителя, Міжнародного дня музики, до Дня української писемності та мови,
Новорічному відео концерті «Казковий світ чарівних звуків», академічних концертах для
батьків.
Світлодарська міська бібліотека для дорослих

Станом на 01.01.2021 року бібліотечний фонд складає 26319 примірників, в закладі
працює 5 осіб. Протягом 2020 року бібліотеку відвідали 1798 читачів. Бібліотекою було
проведено 92 заходи, в яких взяли участь 337 відвідувачів.
Протягом 2020 року були придбані періодичні видання та меблі на загальну суму
20,430 тис.грн.
Дитяча бібліотека м.Світлодарська
Станом на 01.01.2021 року має бібліотечний фонд 16028 примірників, в закладі
працює 5 осіб. Протягом 2020 року бібліотеку відвідали 9955 читачів. Бібліотекою було
проведено 49 заходів, у яких взяли участь 547 відвідувача. Бібліотека отримала гуманітарну
допомогу книгами – 110 шт.
Спорт
На базі спортивного оздоровчого комплексу Вуглегірської ТЕС працює 8 секцій
басейн, клуб «Атлант», клуб кудо «Бусідо», які станом на 01.01.2021 року відвідують 265
осіб: баскетбол -16 осіб, волейбол – 23 особи, карате – 42 особи, плавання – 43 особи,
футбол – 46 осіб, боротьба -30 осіб, пауер ліфтинг – 65 осіб.
Протягом 2020 року було проведено 58 спортивних заходів, на організацію яких
були витрачені кошти Вуглегірської ТЕС в сумі 75,000 тис.грн.
В КЗ «Світлодарський міський палац культури» працює 5 спортивних секцій: 4 –
боротьба, 1 – спортивні танці, в яких займаються 77 осіб. Для людей похилого віку працює
оздоровчий клуб «Спорт це життя», який відвідують 47 осіб.
Охорона здоров’я
Комунальне некомерційне підприємство «Світлодарська багатопрофільна
лікарня планового лікування Бахмутської районної ради»
Станом на 01.01.2021 рік кількість працівників складає 203 осіб, укомплектованість
штату – 91%.
Станом на 01.01.2021 року заклад обслуговує населення м.Світлодарська та
прилеглих населених пунктів у кількості 25557 осіб, з яких діти - 2911 осіб, підлітки - 670
осіб, дорослі - 21976 осіб.
В лікарні працюють хірургічне, гінекологічне, травматологічне, отоларингологічне,
терапевтичне, неврологічне, інфекційне відділення з загальною кількістю ліжок 100 шт.
Протягом 2020 року у відділеннях на стаціонарі було проліковано 2199 осіб, зроблено 321
операція, померло – 34 осіб.
В денному стаціонарі працюють відділення неврологія та хірургія, в яких протягом
2020 року проліковано 384 особи. На диспансерному обліку знаходяться 1994 особи. В
поліклінічному відділенні 29811 відвідувань.
Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної
допомоги Бахмутської районної ради» Світлодарська амбулаторія
Амбулаторія розташована в будівлі поліклінічного відділення Світлодарської
міської лікарні, орендується. Денний стаціонар амбулаторії розрахований на 25 ліжок.
Станом на 01.01.2021 рік число штатних посад складає 18,5 штатних одиниць, з них
лікарів – 4,5 ст., молодших медичних спеціалістів – 8,5 ст., інший персонал з молодшим
мед. персоналом – 5,5 ст. Укомплектованість лікарями – 89%, молодшим медичним
персоналом - 94%.
Станом на 01.01.2021 року на території Світлодарської міської ради працює 4
сімейних лікарі, з якими підписали декларації про вибір лікаря, який надає первинну
медичну допомогу, 10831 пацієнт.
Протягом 2020 року періодичним медоглядом охоплено 95% від запланованих
профоглядів.
виявлено 21 випадків онкопатологій, що на 10 випадків більше ніж у 2019 році.

В напрямку боротьби з туберкульозом протягом 2020 року було здійснено 11
виїздів пересувного флюорографа, проведено обстеження 439 особам. План обстеження по
ФЛГ виконано на 183%.
На ВІЛ було обстежено 294 особи що становить 32,3% від запланованого показника.
В кабінеті щеплення амбулаторії проводилася вакцинація за кошти державного
бюджету від кору, паротиту, краснухи, кашлюку, дифтерії, правця, гепатиту В,
поліомієліту, туберкульозу.
Протягом 2020 року в денному стаціонарі проліковано 230,6 хворого на 10000
населення, вдома – 243,2 хворого на 10000 населення.
Амбулаторія бере участь в урядовій програмі «Доступні ліки» та реімбурсації
інсуліну.
За 2020 року працівниками амбулаторії було проведено 176 бесід та 14 лекцій серед
населення та молоді з питань формування здорового способу життя, профілактики
туберкульозу, травматизму, СНІДу, онкологічних захворювань, цукрового діабету, паління,
алкоголізму, наркоманії, грипу та ГРВІ.
Особи хворі на цукровий діабет забезпечені інсуліном у повному обсязі. Онкохворі
та хворі окремими захворюваннями забезпечені пільговими медикаментами у повному
обсязі.
Охорона навколишнього середовища
Протягом 2020 року Вуглегірською ТЕС за власні кошти були реалізовані наступні
заходи:
- з охорони атмосферного повітря на суму 36280.460 тис.грн.;
- з охорони водних ресурсів на суму 15,000 тис.грн.;
- з охорони і раціонального використання земельних ресурсів на суму 10028,754
тис.грн.
В рамках впровадження автоматизованої системи моніторингу довкілля, у
м.Світлодарську працює компактна станція якості атмосферного повітря на межі санітарнозахисної зони Вуглегірської ТЕС.
За результатами аналізу атмосферного повітря, здійсненого лабораторією
промсанітарії Вуглегірської ТЕС, станом на 01.09.2020 року перевищення гранично
допустимої концентрації забруднювальних речовин в атмосфері не спостерігається (1,0-1,1
мг/м3 при нормі 5,0 мг/м3 ).
За кошти підприємства КП «Веста» були проведені дослідження грунту та повітря
на території полігону ТПВ м.Світлодарська на загальну суму 9,015 тис.грн. За результатами
досліджень вмісту забруднюючих речовин в атмосферному повітрі на межі С33, 500 м від
полігону м.Світлодарська вміст ангідриду сірчастого, азоту діоксин, вуглецю оксид та
сірководню не перевищує максимально разові ГДК. За результатами досліджень ґрунту 500
м на схід від полігону ТВП БРКП в 1 г не знайдено, ентерококів в 1 г не знайдено,
патогенних ентеробактерій не знайдено.
З метою впровадження комплексу заходів для розв’язання проблем поводження з
твердими побутовими відходами було придбано 105 контейнерів для збору ТПВ на
загальну суму 803,580 тис.грн.
В рамках заходів з охорони навколишнього середовища був проведений викос
карантинних трав на суму 37,806 тис.грн.
Протягом 2020 року на полігон ТПВ м.Світлодарська було вивезено 8820 м3 твердих
побутових відходів.
Від викидів забруднювальних речовин протягом 2020 року до місцевого бюджету
надійшло 80,85 грн.
Захист прав і свобод громадян, забезпечення законності та правопорядку
Станом на 01.01.2021 року територію обслуговують 1 дільничний інспектор, 3
оперуповноважених.

Протягом 2020 року зареєстровано 52 (-7) кримінальних правопорушень, з яких 29
– розкрито (55,8%), а саме: навмисних вбивств – (0), тяжких тілесних ушкоджень – 2 (-1)
(розкрито-2), розбійних нападів – 0 (0), грабежів – 0 (-2), крадіжок – 20 (-4) (розкрито – 11,
55%); незаконних заволодінь транспортними засобами – 2 (+1) (розкрито – 2, 100%),
шахрайство – 2 (-1) (розкрито-0, 0%), хуліганство – 0 (0), незаконних операцій з
наркотичними речовинами –4 (-2) (розкрито-1, 25%), незаконного обігу зброї 0 (-5), інші
види – 22
Спостерігається зниження злочинності по видах злочинів: тяжкі тілесні ушкодження
– 2 (-1) (розкрито – 2, 100%), грабежі – 0 (-2), крадіжки – 20 (-4) (розкрито -11, 55%),
шахрайство – 2 (-1) (розкрито – 0, 0%), незаконні операції з наркотичними речовинами – 4
(-2) (розкрито – 1, 25%), незаконний обіг зброї – 0 (-5).
Протягом 2020 року було складено 61 адміністративних протоколів, а саме:
зберігання наркотиків у невеликій кількості – 1, дрібна крадіжка -2, дрібне хуліганство – 4,
насильство в сім’ї – 32, зберігання та придбання самогону – 17, порушення карантинних
заходів – 5.
Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій
В ДПРЗ-23 ГУ ДСНС України у Донецькій області станом на 01.01.2021 року
працює 53 особи. Укомплектованість штату складає 51%.
Протягом 2020 року ДПРЗ-23 залучався до гасіння 37 пожеж, які виникли на
території Світлодарської міської ради, врятовано матеріальних цінностей на суму 58,000
тис.грн., здійснено 10 виїздів для надання допомоги населенню.
Протягом 2020 року здійснювалось навчання населення діям у надзвичайних
ситуаціях, організовано проведення роз’яснювальної роботи серед населення щодо
попередження пожеж в екосистемах, дотримання вимог пожежної безпеки у побуті,
безпечному поводженню при виявленні вибухонебезпечних предметів, а також
проводились тактико-спеціальні заняття з гасіння пожеж на об’єктах з масовим
перебуванням людей із залученням о персоналу цих об’єктів. (80 рейдів, 4 навчання).
В рамках захист населення і територій від надзвичайних ситуацій протягом 2020
року проводилося зрізування дерев у важкодоступних місцях на території м.Світлодарська
на суму 49,153 тис.грн.
З метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARSCoV-2, ліквідації та подолання наслідків медикобіологічної надзвичайної ситуації природного характеру регіонального рівня на території
міста Світлодарськ, розпорядженням міського голови від 14.04.2020 №23 був створений
міський оперативний штаб для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації природного
характеру регіонального рівня на території міста Світлодарськ, в складі якого працює 6
робочих груп.
З метою оперативного та ефективного запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій,
рішенням виконкому Світлодарської міської ради від 22.04.2020 №43 затверджений
Порядок створення та використання місцевого матеріального резерву міста Світлодарськ
для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у 2020 році
З метою протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), з міського
бюджету виділені кошти КП «Веста» у сумі 6,999 тис.грн. на проведення вологого
прибирання приміщень об'єктів комунальної власності, прибудинкових територій, а саме,
дитячих, спортивних та контейнерних майданчиків, під'їздів житлових будинків.
Начальник відділу економіки, прогнозування
та підтримки підприємництва

Г.В.Мурзіна

Додаток
до звіту про виконання Програми
економічного і соціального
розвитку м.Світлодарська за 2020
рік
Інформація про фінансування заходів Програми економічного і соціального розвитку м.Світлодарська на 2020 рік за 2020 рік
Всього

Зміст заходу
план

Державний бюджет
факт

план

факт

Обласний
бюджет
план факт

Районний бюджет

Міський бюджет

план

план

факт

факт

Підприємства
план

факт

Інші
план

Результат виконання
факт

2.1. Економічний розвиток та підвищення зайнятості населення
2.1.4. Розвиток ринку внутрішньої торгівлі та побутового обслуговування

Розширення мережу підприємств
роздрібної торгівлі та сфери послуг

50,000

39,000

50,000

39,000

3 об'єкти сфеги побутових
послуг - перукарня, сауна,
відділення Нової пошти (2
ФОП, 2 роб. місця),
2
об'єкти торгівлі зоотовари, "Зелений
листок" (2 ФОП)

Проведення реконструкції,
модернізації, технічного
переоснащення, приведення у
відповідність вимогам сучасного
дизайну: підприємств торгівлі та
ресторанного господарства

50,000

20,000

50,000

20,000

1 об'єкт торгівлі,
1
об'єкт ресторанного
господарства

Всього

100,000

59,000

100,000

59,000

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

10055,005

10055,005

не виконано

Поточний ремонт системи
опалення у будівлі виконкому
Світлодарської міської ради

106,125

105,827

106,125

105,827

виконаний поточний
ремонт трубопроводу
теплопостачання 282 м, (4
засувки, запорна арматура ,
фітінги)

Поточний ремонт покрівлі будівлі
виконкому Світлодарської міської
ради

268,900

247,990

268,900

247,990

поточний ремонт 540 м2
покрівлі

10430,030

353,817

375,025

353,817

Всього

10055,005

2.2.4. Розвиток інформаційного простору

Оприлюднення публічної
інформації щодо діяльності органів
місцевого самоврядування у
засобах масової інформації та з
використанням інтернет-ресурсів

5,000

2,289

Всього

5,000

2,289

5,000

2,289

5,000

2,289

оприлюднено інформацію в
газеті "Вперед"

2.2.5. Матеріально-технічне забезпечення діяльності
сплачено судовий збір по
ЦНАП

Сплата судового збору по ЦНАП

86,900

86,856

86,900

86,856

Сплата судового збору по землі

12,612

6,306

12,612

6,306

Сприяння виконанню делегованих
повноважень Світлодарської
міської ради

16,500

18,033

16,500

18,033

придбані гсоподарські
товари - 3,665 тис.грн.,
папір А4 - 9,038 тис.грн,
канцелярські товари 5,330 тис.грн.

Сплата податку на землю під
будівлею виконавчого комітету
Світлодарської міської ради

10,000

9,974

10,000

9,974

сплачено податок на землю
у сумі 9,974 тис.грн.

Утримання та поточний ремонт
автомобільного транспорту
Світлодарської міської ради

5,000

5,000

5,000

5,000

придбані запчастини та
мастильні матеріали

Технічне обслуговування та аналіз
технічного стану автомобільного
транспорту Світлодарської міської
ради

4,000

Сплата страхових послуг

0,683

0,683

0,683

0,683

страхування транспорних
засобів - 0,581 тис.грн., від
нещасних випадків 0,102тис.грн.

Придбання паливно-мастильних
матеріалів для автомобільного
транспорту Світлодарської міської
ради

54,000

53,848

54,000

53,848

придбанно палива -2180 л

не проводилося

4,000

Проведення технічної діагностики
вогнегасників
Всього

0,400

0,378

190,095

181,078

0,400

0,378

190,095

181,078

проведена тезнічна
діагностування - 7
вогнегасників

2.2.6. Інформатизація

Обслуговування офіційного сайту
Світлодарської міської ради

4,521

4,521

4,521

4,521

обслуговування за 12
місяців

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

35,000

35,000

35,000

35,000

оплата послуг 12 місяців

Технічне обслуговування
оргтехніки (ремонт та заправка
картриджів)

15,000

15,000

15,000

15,000

проведено:
ремонт - 36 од.,
заправка - 42 од.,
системний блок ремонт- 1
од.

Придбання картриджа для
багатофункціонального принтера

4,500

4,350

4,500

4,350

придбаний картридж
Canon 052H- 1 од.

Обслуговування програмного
забезпечення "Місцеві бюджети"

2,500

7,160

2,500

7,160

АІС "Місцеві бюджети",
ПП "АШС "Місцеві
бюджети"

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

3,500

Всього

65,021

не виконано

3,500

66,031

65,021

66,031

7,305

7,305

7,305

7,305

2.2.7. Зберігання архівних фондів

Утримання трудового архіву
Бахмутського району(субвенції
місцевих рад)

7,305

7,305

Всього

7,305

7,305

утримання трудового фонду
протягом 12 місяців

2.2.8 Розвиток земельних відносин

Інвентаризація земель міста
Світлодарськ

79,627

79,627

Всього

79,627

79,627

не виконано

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

9018,257

1545,366

8762,497

1505,477

255,760

39,889

на виконанні

Усунення порушень у сфері
протипожежної безпеки
Світлодарського дошкільного
навчального закладу №10
«Веселка» Світлодарської міської
ради Донецької області

244,240

Підвищення кваліфікації,
переподготовка кадрів закладами
післядипломної освіти ДНЗ
№10"Веселка"

4,000

226,850

244,240

проведені навчання з
питань пожежної безпеки
та цивільного захисту 4,402 тис.грн., ремонт,
придбання та
встановлення
протипожежного
обладнання - 222,448
тис.грн.

226,850

4,000

не виконано

Поточний ремонт систем
холодного та гарячого
водопостачання, системи
водовідведення Світлодарського
дошкільного навчального закладу
№10 "Веселка" Світлодарської
міської ради Донецької області

199,086

157,900

199,086

157,900

виконано поточний ремонт
систем холодного та
гарячого водопостачання
169 м (заміна на
металопластик),
встановлені мойки- 2 шт.,
умивальник - 1шт.,
змішувачі - 4 крана, фільтр
- 1 шт., замінено 95 м
системи водовідведення.

Поточний ремонт будівлі
Світлодарського дошкільного
навчального закладу №1
"Ластівка" Світлодарської міської
ради Донецької області (часткова
заміна віконних блоків)

199,000

192,699

199,000

192,699

проведена заміна віконних
блоків - 35 одиниць

Поточний ремонт системи
опалення у Світлодарському
дошкільному навчальному закладі
№11 "Берізка" Світлодарської
міської ради Донецької област

199,000

196,992

199,000

196,992

виконанний поточний
ремонт системи опалення у
підвальному приміщенні

Придбання протипожежного
обладнання для дошкільних
навчальних закладів
Світлодарської міської ради
Донецької області, шляхом
надання субвенції
м. Світлодарськ

56,037

55,741

56,037

55,741

придбано протипожежне
обладнання для ДНЗ №1
"Ластівка" - 45,861
тис.грн.
ДНЗ
№11 №Берізка№ - 9,880
тис.грн.

