Затверджено
рішенням міської ради
від 26.10.2018 № VІ/128-3

Звіт про виконання Програми економічного і соціального розвитку
м.Світлодарська за І півріччя 2018 року
Програма економічного і соціального розвитку м.Світлодарська на 2018 рік була
затверджена рішенням Світлодарської міської ради від 21.12.2017 №VІ/121-5 «Про Програму
економічного і соціального розвитку м.Світлодарська на 2018 рік».
Протягом І півріччя 2018 року до Програми були внесені зміни:
- рішення Світлодарської міської ради від 02.02.2018 №№VІ/122-11 «Про внесення
змін та доповнень до додатку до рішення міської ради від 21.12.2017 №VI/121-5 «Про
Програму економічного і соціального розвитку м.Світлодарська на 2018 рік»
- рішення Світлодарської міської ради від 28.02.2018 №№VІ/123-3 «Про внесення змін
та доповнень до додатку до рішення міської ради від 21.12.2017 №VI/121-5 «Про Програму
економічного і соціального розвитку м.Світлодарська на 2018 рік»
- рішення Світлодарської міської ради від 02.04.2018 №№VІ/124-2 «Про внесення змін
та доповнень до додатку до рішення міської ради від 21.12.2017 №VI/121-5 «Про Програму
економічного і соціального розвитку м.Світлодарська на 2018 рік»
- рішення Світлодарської міської ради від 24.05.2018 №№VІ/125-4 «Про внесення змін
та доповнень до додатку до рішення міської ради від 21.12.2017 №VI/121-5 «Про Програму
економічного і соціального розвитку м.Світлодарська на 2018 рік»
Бюджетна політика

Найменування
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом

Затверджено
Факт
Доходи міського бюджету
10572957,00
10270426,44
769639,00
381414,68
11342596,00
10651841,12
Видатки міського бюджету
9629488,00
7964228,37
11081937,00
1643719,12
20711425
9607947,49

% виконання
97,14
49,56
93,91
82,71
14,83
46,39

За І півріччя 2018 року план по доходах міського бюджету виконано на 93,91%.
До загального фонду міського бюджету надійшло 10270426,44 грн., або 97,14% до
затверджених за період показників.
Показники виконання податків та зборів міського бюджету за 1 півріччя 2018 року у
порівнянні з затвердженими на період:
- податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної
власності - 10 %;
- акцизний податок- 101,84%;
- місцеві податки – 110,45 %;
-адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської
діяльності» - 110,16 %.
Надходження по сплаті податку на майно по доходах міського бюджету склали
5247,99 грн.

Надходження по єдиному податку по доходах міського бюджету склали 573609,34
грн. до плану за 1 півріччя 2018 року 550000,00 грн. (104,3 %), у тому числі:
- єдиний податок з юридичних осіб – виконання- 85,53%,
- єдиний податок з фізичних осіб – виконання – 120,66%.
Склад доходів загального фонду міського бюджету
за І квартал 2018 року
Податок на прибуток
0,6%
Акцизний податок
1,9%
Міжбюджетні
трансферти
90,2%

Місцеві податки
6,0%
Адміністративні збори
і платежі
1,3%

До спеціального фонду міського бюджету надійшло 381414,68 грн., до планових
бюджетних призначень 769639,00 грн.
Власні надходження бюджетних установ склали 99,99% від обсягу спеціального
фонду міського бюджету за півріччя 2018 року.
За І півріччя 2018 року по видатках міського бюджету план виконано на 46,39%.
По видитках загального фонду міський бюджет виконано на 82,71% (при уточненому
плані 9629488,00 грн., спрямовано 7964228,37 грн.). По спеціальному фонду видатки
виконані на 14,83% (при уточненому річному плані 11081937,00 грн., спрямовано 1643719,12
грн.).
Показники виконання плану по видатках загального фонду міського бюджету за 1
півріччя 2018 року:
- організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення
діяльності міської ради – 81,22%,
- інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення – 33,33%,
- надання дошкільної освіти – 92,14%,
- заходи у галузі культури і мистецтва – 77,85%
Показники виконання плану по видатках спеціального фонду міського бюджету за 1
півріччя 2018 року:
- організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення
діяльності міської ради – не виконувалося;
- надання дошкільної освіти – 69,32%,
- заходи у галузі культури і мистецтва – 7,4%
- експлуатація та техничне обслуговування житлового фонду – 42,09%,
- цільові фонди – 5,07%.

Склад видатків загального фонду міського бюджету
за І квартал 2018 року
Культура
26,5%
Дошкільна освіта
48,9%

Забезпечення
діяльності міської ради
24,6%

Місцеве самоврядування
Станом на 01.07.2018 р. апарат міської ради складає – 26,25 одиниць.
Протягом півріччя 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 1,000 тис. грн.
Фінансування заходів з вітчизняних державних та професійних свят, ювілейних та
святкових дат у м.Світлодарську з міського бюджету протягом І півріччя 2018 року 29695,00 грн. (урочистості до 9 травня).
Промисловий потенціал
Промисловість міста представлена галуззю електроенергетика, а саме Вуглегірською
ТЕС ПАТ «Центренерго», яка є містоутворюючим підприємством м.Світлодарська.
Виробництво промислової продукції за І півріччя 2018 року склало 2287,296 млн.кВтгод, що на 87,74 млн.кВт-год менше ніж було заплановано.
Протягом І півріччя 2018 року було реалізовано продукції на суму 3,898 млн.грн., що
1,523 млн.грн.більше від запланованого показника.
Середньооблікова чисельність персонала на 01.07.2018 року складає 2357 чоловік.
Середня заробітна плата – 13384,2 грн.
Розвиток підприємництва. Регуляторна політика
За І півріччя 2018 року на території Світлодарської міської ради збільшилися кількість
суб’єктів підприємницької діяльності у сфері торгівлі, а саме продовольчих – на 3 суб’єкти,
непродовольчих – на 4 суб’єкти.
Також протягом року спостерігалося зростання підприємств побутового
обслуговування – на 4 об’єки.
Всього І півріччя 2018 року на території Світлодарської міської ради працюють:
- 94 суб’єктів підприємницької діяльності у сфері торгівлі (продовольчі,
непродовольчі, змішані),
- 1 ринок,
- 5 аптек,
- 1 АЗС,

- 7 суб’єктів
підприємницької
діяльності
у
сфері
ресторанного
господарства(ресторани, кафе, їдальні);
- 22 суб’єктів підприємницької діяльності у сфері побутового обслуговування.
Станом на 01.07.2018 року в Бахмутській ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області
зареєстровані платники податків:
Платники податків
Кількість суб’єктів
Платники єдиного податку І групи
19
Платники єдиного податку ІІ групи
71
Платники єдиного податку ІІІ групи
7
Платники податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки
8
Платники земельного податку (юридичні та фізичні особи)
16
Платники єдиного податку, що зареєстрували припинення своєї 0
діяльності у м.Світлодарську
Підприємці приймали участь у конференціях, нарадах, тренінгах по веденню бізнесу
та грантах на фінансування розвитку бізнесу.
Протягом І півріччя 2018 року 1 суб’єкт підприємницької діяльності м.Світлодарська
отримав фінансову підтримку від участі в проекті «Український Донецький куркуль», який
проводиться в рамках Регіональної Програми розвитку малого і середнього підприємництва
в Донецькій області на 2017-2018 роки.
Управління об’єктами комунальної власності
Станом на 01.07.2018 р. діють 16 договорів оренди комунального майна. Протягом І
півріччя 2018 року до бюджету міста від орендної плати за користування цілісним майновим
комплексом та іншим майном, що у комунальній власності отримано 88744,29 грн., сума
заборгованості по договорам оренди складає 347903,00.грн.
На 01.07.2018 року на квартирному обліку перебуває 66 чоловік, 5 сімей отримали
житло, надано 5 заяв на використання права безоплатної приватизації житла та оформлено 5
свідоцтв.
Станом на 01.07.2018 року в розробці знаходиться дві справи на відумерлу спадщину,
отримані квартири будуть надані громадянам, що перебувають на квартирному обліку та
потребують поліпшення житлових умов.
Планування територій та земельні відносини
Станом на 01.07.2018 року в процессі роботи знаходяться проведення нормативної
грошової оцінки землі в межах населенного пункту Світлодарської міської ради (сума
фінансування з районного бюджету – 199000,00 грн), розробка проектів землеустрою щодо
відведення земельних ділянок комунальної власності для розміщення та обслуговування
будівель та споруд Світлодарських дошкільних навчальних закладів №1 «Ластівка» та №11
«Берізка»(загальна сума фінансування – 30000,00 грн. з міського бюджету).
Розроблені проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної
власності для розміщення та обслуговування будівель та споруд виконкому Світлодарської
міської ради (сума фінансування 10000,00 грн. з міського бюджету) та землеустрою щодо
відведення земельних ділянок комунальної власності для розміщення та обслуговування
будівель та споруд дошкільного навчального закладу №10 «Веселка» (сума фінансування
15000,00 грн. з міського бюджету),
Інвестиційна діяльність

У зв’язку з тим, що міський бюджет є дотаційним, з метою залучення коштів на
відновлення та ремонт об’єктів соціальної інфраструктури міста для участі в інвестиційних
державних програмах були заявлені наступні проекти регіонального розвитку Світлодарської
міської ради:
№
1

2

3

4

5

Перелік проектів, що приймають участь в регіональних інвестиційних програмах:
Проблемні питання
Джерело фінансування
Сумма,
тис.грн.
Капітальний
ремонт
системи 1272,668 Надзвичайна кредитна програма для
опалення Світлодарського ДНЗ №11
відновлення України Європейського
«Берізка»
інвестиційного банку (другий транш)
Капітальний
ремонт
покрівлі
592,391 Надзвичайна кредитна програма для
Світлодарського ДНЗ №11 «Берізка»
відновлення України Європейського
інвестиційного банку (другий транш)
Поточний
ремонт
приміщення
299,000 Надзвичайна кредитна програма для
харчоблоку Світлодарського ДНЗ
відновлення України Європейського
№10 «Веселка»
інвестиційного банку (другий транш)
Реконструкція будівлі дитячого садка
№1 по вул. Без назви, 20а
20041,682
Державний
фонд
регіонального
м.Світлодарськ Бахмутського району
розвитку
(ДФРР)
Донецької області під Центр надання
адміністративних послуг
фонд
регіонального
Капітальний ремонт дошкільного
9018,257 Державний
розвитку
(ДФРР)
учбового закладу №10 «Веселка» в
м.Світлодарську, 54а, Донецької
област

Житлово-комунальне господарство
КП «Веста» обслуговує 58 будинків загальною площею 246,139 тис.м2 . Загальна
площа прибудинкової території складає 264,054 тис.м2 . За І півріччя 2018 року за надані
послуги по утриманню будинків та прибудинкової території КП «Веста» нараховано –
4449600,00 грн., сплачено – 3549400,00 грн., заборгованість станом на 01.07.2018 року
становить 8924,028 тис. грн.
Станом на 01.07.2018 року на підприємстві працює 102 особи, протягом півріччя було
звільнено 10 чоловік, прийнято – 8 чоловік, середня заробітна плата – 4161,00 грн.
За рахунок тарифу з обслуговування будинків та прибудинкових територій КП
«Веста» виконало поточний ремонт внутрішньобудинкових мереж водопостачання, опалення
та водовідведення на суму – 139087,95 грн.
Протягом І півріччя 2018 року на реалізацію заходів щодо забезпечення виконання
завдань з житлово-комунального господарства Програми економічного та соціального
розвитку м.Світлодарська на 2018 рік КП «Веста» було використано 953015,60 грн.:
- капітальний ремонт покрівлі будинку №67(п.1,2) – 63050,50 грн;
- капітальний ремонт, модернізація, заміна, експертна оцінка ліфтів – 648508,00 грн.;
- капітальний ремонт нежитлового вбудованого приміщення за адресою вул.Без назви,
буд.58г м.Світлодарськ Бахмутського району Донецької областідля створення та
забезпечення функціонування Інноваційного центру розвитку молоді(молодіжного центру) –
236157,40 грн та тех.нагляд – 5299,50 грн.
Демографічна ситуація та трудові ресурси

Станом на 01.06.2018 року кількість мешканців м.Світлодарська- 12055 чол.
Одиниці
вимірювання

Станом на
01.06.2018
року

Всього.

чол.

12055

дітей віком ві д 0 до 6 років

чол.

768

дітей віком від 7 до 14 років

чол.

1027

дітей віком від 15 до 17 років

чол.

378

громадян пенсійного віку

чол.

3241

працездатне населення

чол.

6641

Кількість померлих

чол.

63

Кількість народжених

чол.

20

%

-3,56

чол.

502

Коефіцієнт природного приросту населення ((Р-С)/Н*1000)
Тимчасово переміщені особи з окупованих територій

Станом на 01.07.2018 рік на обліку у Бахмутському міському центрі зайнятості в
якості безробітних перебуває 28 осіб з числа мешканців м.Світлодарськ. Протягом І півріччя
року працевлаштовано 17 осіб.
Середній рівень заробітної плати по м.Світлодарську дорівнює 6010,71 грн.
Пріоритетні форми зайнятості
Установи та
організації міста
25%
Сфера енергетики
70%

Сфера торгівлі,
ресторанного
господарства та
побутового
обслуговування
5%

Соціальна політика
Станом на 01.07.2018 року мешканці м. Світлодарська отримують наступні державні
соціальні допомоги, субсідії, пільги та компенсації:
Кількість
Вид допомоги
осіб
Державна допомога сім’ям з дітьми
260
Держана соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям
28

Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам
65
Державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, та особам з
15
інвалідністю
Компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги
1
Виконання програм , пов’язаних із соціальним захистом громадян, які
97
постраждали внаслідок Чорнобильскої катастрофи
Покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних
177 сімей
послуг(ВПО)
Тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати
1
аліментів
Допомога на догляд за психічнохворим
3
Нараховано субсидії на ЖКП
1255
Монетизація по субсідії
44
Всього
1946
На обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на
пільги, пребуває 1937 осіб, які зареєстровані на території Світлодарської міської ради.
Станом на 01.07.2018 року проведено 4 засідання опікунської ради.
На обліку в опікунській раді знаходяться діти:
- які опинилися у складних життєвих обставинах-17 дітей;
- які залишилися без батьківського піклування, діти-сироти та діти, позбавлені
батьківського піклування-17 дітей;
- які виховуються в сім’ях опікунів та піклувальників-17 дитина.
Проведено обстеження матеріально-побутових умов 187 сімей та складені відповідні
акти.
Соціальні послуги від Бахмутського районного центру соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді отримують 600 сімей, під соціальним супроводом знаходяться 16 сімей.
20 сімей отримали псіхологічну підтримку від фахівців гуманітарної організації
«Людина в біді».
Станом на 01.07.2018 року на обліку у Бахмутському ОУПФУ перебувають 3525
пенсіонерів, мешканців м.Світлодарська, а саме:
- пенсіонери за віком – 2835 чол.,
- інваліди І групи – 17 чол.,
- інваліди ІІ групи – 89 чол.,
- інваліди ІІІ групи – 273 чол.,
- отримувачі пенсій по втраті годувальника – 212 чол.,
- за вислугою років – 75 чол.
Середній розмір пенсії складає 3381,21 грн.
Освіта
Назва закладу освіту
ДЗН № 11 «Берізка»
ДЗН № 1 «Ластівка»
ДЗН №10«Веселка»
ЗОШ
НВК
ЦДЮТ

Кількість
дітей

Кількість
працівників

Звільнено/прийнято
протягом року

78
94
82

28
37
33

1/1
0/0
1/2

Середня
заробітна
плата
4199,00
4553,00
4601,91

387
385
343

63
16

4/0
2/0

7350,00
4390,00

Світлодарський дошкільний заклад №1 «Ластівка».
У січні 2018 року були освоєні матеріали для відновлення системи опалення від
благодійної організації «Благодійний фонд «Адвентистське агентство допомоги та розвитку
в Україні» на суму 18441,80 грн.
Протягом І півріччя 2018 року з міського бюджету були виділені кошти:
- у сумі 49950,00 грн. на реалізацію заходу Програми «Поточний ремонт системи
опалення та водовідведення Світлодарського ДНЗ №1 «Ластівка»;
- у сумі 5000,00 грн. на проведення експертизи проектно-кошторисної документації
«Капітальний ремонт системи опалення Світлодарського ДНЗ №1 «Ластівка»;
- у сумі 15000,00 грн. на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних
ділянок комунальної власності для розміщення та обслуговування будівель та споруд
Світлодарського дошкільного навчального закладу №1 «Ластівка».
Станом на 01.07.2018 року закладом проведено 4 заходи районного рівня, 2 заходи
міського рівня, 11 заходів дитячого садка.
Світлодарський дошкільний заклад №10 «Веселка».
До Програми економічного і соціального розвитку м.Світлодарська на 2018 рік був
включений заход «Капітальний ремонт дошкільного учбового закладу №10 «Веселка» в
м.Світлодарську, 54а, Донецької області». На виконання коригування ПКД та проведення
державної експертизи було виділено з міського бюджету 35000,00 грн.
На розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної
власності для розміщення та обслуговування будівель та споруд Світлодарського
дошкільного навчального закладу №10 «Веселка» з міського бюджету виділено 15000,00 грн.
Заклодом було проведено 21 захід дитячого садка.
Світлодарський дошкільний заклад №11 «Берізка».
В рамках виконання заходів Програми економічного і соціального розвитку
м.Світлодарська на 2018 рік щодо укріплення матеріально-технічної бази ДНЗ №11
«Берізка» були придбані кухонні прилади на суму 927 грн., канцтовари на суму 3249 грн.
На розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної
власності для розміщення та обслуговування будівель та споруд Світлодарського
дошкільного навчального закладу №11 «Берізка» з міського бюджету виділено 15000,00 грн.
Протягом І півріччя 2018 року закладом проведено 2 заходи районного рівня, заход
міського рівня, 22 заходи дитячого садка.
Світлодарська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Бахмутської районної ради.
Навчальному закладу виділено з районного бюджету кошти:
- на проведення реконструкції будівель (покрівля актової зали) в сумі 1485275,00
грн.(зроблено предоплату 50% на придбання матеріалів у сумі 742629,00 грн.);
- на демонтажні роботи з усунення наслідків аварії 21.01.2018 року у сумі 299994,00
грн. (зроблено предоплату 30%);
- на виготовлення проектно-кошторисної документації – 250000,00 грн.;
- на оновлення матеріально-технічної бази – 300000,00 грн.
Благодійними організаціями та відділом освіти БРДА надано мультимедійний
комплекс, спортивне обладнання(тенісні столи), меблі для кабінетів, 41 комп’ютерів, 2 МФУ,
2 холодильники, 2 плити електричні, 1 жарова шафа.
534 учні прийняли участь в різних конкурсах та олімпіадах, 6 учнів навчаються на
індивідуальному навчанні..У пришкільному таборі оздоровилися 115 учнів. Протягом 20172018 рокі було оздоровлено 88 учнів в різних містах України.
Світлодарський навчально-виховний комплекс «Дошкільний навчальний
заклад-загальноосвітня школа І ступеня-гімназія» Бахмутської районної ради
730 учнів прийняли участь в різних конкурсах та олімпіадах, 5 учнів навчаються на
індивідуальному навчанні.. Кількість випускників 2018 року – 21 учень.

Світлодарський центр дитячої та юнацької творчості Бахмутської районної
ради.
В рамках реалізації заходів з поліпшення матеріально-технічної бази Світлодарського
ЦДЮТ за кошти районного бюджету було придбано оргтехніку на суму 55000,00 грн.
Протягом І півріччя 2018 року закладом було проведено 25 заходів.
Культура та спорт
Назва закладу культури

Кількість
відвідува
чів

Кількість
працівників

Середня
заробітна
плата

40

Звільнено/
прийнято
протягом
року
2/8

КЗ «Світлодарський міський палац
культури»
Початковий
спеціалізований
мистецький
навчальний
заклад
«Світлодарська музична школа»
Дитяча бібліотекам.Світлодарська
Світлодарська міська бібліотека для
дорослих

4678
57

15

0/0

7263,50

7121
1560

5
5

1/1
1/1

3843,02
4166,13

5813,54

Комунальний заклад «Світлодарський міський палац культури».
Протягом І півріччя 2018 року заходи передбачені Програмою економічного та
соціального розвитку м.Світлодарська на 2018 рік не реалізовувалися.
Були двічі проведені відкриті торги на капітальний ремонт покрівлі та системи
опалення, проте, торги не відбулися через недостатню кількість учасників.
Закладом було проведено 152 заходи.
Початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад «Світлодарська
музична школа».
Заходи включені до Програми економічного і соціального розвитку м.Світлодарська
на 2018 рік. не виконані у зв’язку з відсутністю фінансування.
Протягом року закладом було проведено 10 заходів. Учні та викладачі музичної
школи приймають участь у культурних програмах міста та району.
Спорт
В рамках спартакіади Вуглегірської ТЕС відбулися: кубок по тенісу, первенство по
баскетболу, відкрита першість з баскетболу, змагання по плаванню, відкритий чемпіонат по
шахам.
Мешканці міста відвідують спортивний оздоровчий комплекс Вуглегірської ТЕС,
клуб «Атлант», клуб кудо «Бусідо».
Охорона здоров’я
На теритрії м.Світлодарська працюють Світлодарська амбулаторія КЗ«Бахмутський
районний центр первинної медико-санітарної допомоги» та КЗ «Світлодарська міська
лікарня» Бахмутської районної ради.
Обслуговується населення смт.Миронівський, с.Відродження, с.Воздвиженка,
смт.Луганське, с.Новолуганське, м.Світлодарськ.
В Світлодарській амбулаторії укомплектованість лікарями складає 40%.
Потужність амбулаторії – 84 чол./доб.
В структурі захворюваності протягом І півріччя 2018 року серед дорослого населення
переважають хвороби кровообігу (49%) та захворювання органів травлення (26%), хвороби
ендокринної системи, порушення обміну речовин(9%).

Серед дітей - захворювання очей(24%), захворювання крові(23%), захворювання
органів травлення(12%).
В рамках реалізації заходів Програми економічного і соціального розвитку
Бахмутської районної ради на 2018 рік Світлодарська амбулаторія в І півріччі 2018 року
отримала фінансування з районного бюджету на поліпшення матеріально-технічної бази:
-медичне обладнання - 28000,00 грн,
-медикаменти для надання невідклатної допомоги - 41843,88 грн.,
-тестові смужки для глюкометрів - 9286,00 грн.

Охорона навколишнього середовища
В рамках реалізації завдань з охорони навколишнього середовища Вуглегірською ТЕС
проведені наступні заходи:
Зміст заходу

Виконавець

1
Середній ремонт
електрофільтрів бл. ст.№2

3
Вуглегірсьа
ТЕС

Всього, тис.
грн.
(запл./витр)
4
924,70/846,7

Ступень
готовності,
%
9
100

Екологічний
результат

11
підвищення
ефективності
очищення димових
газів від твердих
часток
Будівельно-монтажні
Вуглегірсьа 35000/365,00
57,523
збільшення емності,
роботи по нарощенню
ТЕС
що акумулює зологреблі золоотвалу до відм.
відвал для розмі178,0 м
щення золошлаків
Виконання інших запланованих заходів з охорони атмосферного повітря, водних
ресурсів та земельних ресурсів припадає на ІІ півріччя 2018 року.
Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій
ДПРЗ-23 ГУ ДСНС України у Донецькій області обслуговує м.Світлодарськ. Станом
на 01.07.2018 року кількість робітників становила 52 особи, протягом року звільнено 2
особи, прийнято 1 осібу, середня заробітна плата становить 12162,15 грн.
Протягом 2018 року було здійснено гасіння 25 пожеж, врятовано матеріальних
цінностей на суму 250,000 тис. грн., здійснено 11 виїздів на надання допомоги населенню та
іншим службам. У квітні та травні 2018 року організовано проведення перевірок захисних
споруд цивільного захисту, технічного стану джерел вуличного протипожежного
водопостачання, організовано навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях,
проводилися тактичні навчання з гасіння пожеж на об’єктах з масовим перебуванням людей.
Фінансування ДПРЗ-23 здійснюється з державного бюджету.
Начальник відділу економіки, прогнозування
та підтримки підприємництва

Г.В.Мурзіна

