Затверджено
рішенням міської ради
від 19.02.2019 № VІ/132-3

Звіт про виконання Програми економічного і соціального розвитку
м.Світлодарська за 2018 рік
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 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»;
- рішення Світлодарської міської ради від 22.08.2018 №№VІ/127-5 «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 26.10.2018 №№VІ/128-2 «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 28.11.2018 №№VІ/129-3 «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 20.12.2018 №№VІ/130-4 «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
(тис.грн.)

Найменування
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом

Затверджено
Факт
Доходи міського бюджету
19431,332
19576,231
564,307
865,623
19995,639
20441,854
Видатки міського бюджету
18426,351
18171,452
9248,128
8519,161
27674,479
26690,613

% виконання
100,75
153,40
102,23
98,62
92,12
96,44

Показники виконання податків та зборів міського бюджету за 2018 рік у порівнянні з
затвердженими на період:
- податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної
власності - 88,73 %;
- акцизний податок- 112,95%;
- місцеві податки – 110,54 %;
-адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської
діяльності» - 128 %.
Склад доходів загального фонду міського бюджету за 2018 рік
Податок на прибуток
0,5%
Акцизний податок
2,2%
Міжбюджетні
трансферти
89,2%

Місцеві податки
6,2%
Адміністративні збори
і платежі
1,9%

Показники виконання плану по видатках загального фонду міського бюджету 2018
рік:
- організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення
діяльності міської ради – 99,02%,
- інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення – 41,67%,
- надання дошкільної освіти – 98,29%,
- програми та заходи у сфері охорони здоров’я – 94,61%,
- заходи у галузі культури і мистецтва – 98,9%,
- заходи з житлово-комунального господарства та благоустрою – 98,96%.
Показники виконання плану по видатках спеціального фонду міського бюджету 2018 рік:
- організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення
діяльності міської ради – 94,44%;
- надання дошкільної освіти – 96,25%,
- заходи у галузі культури і мистецтва – 68,65%,
- експлуатація та техничне обслуговування житлового фонду – 99,24%,
- цільові фонди – 90,13%,
- охорона та раціональне використання природних ресурсів – 66, 23%.

Склад видатків міського бюджету за 2018 рік
Цільові фонди
26,3%

Охорона навколишнього
середовища
0,7%

Забезпечення діяльності
міської ради
24,0%

Дошкільна освіта
48,9%

Охорона здоров'я
1,0%
Культура
26,5%

ЖКГ
14,1%

Промисловий потенціал
Промисловість міста представлена галуззю електроенергетика, а саме Вуглегірською
ТЕС ПАТ «Центренерго», яка є містоутворюючим підприємством м.Світлодарська.
Виробництво промислової продукції за 2018 року склало 4323,065 млн.кВт-год, що
на 10 % менше від запланованого показника.
Протягом 2018 року було реалізовано продукції на суму 7387,969 млн.грн., що 558,27
млн.грн.менше від запланованого показника.
Фонд оплати праці за рік склав 364359,100 тис.грн., що на 13,5% більше від
запланованого показника.
Середньооблікова чисельність штатних працівників на 01.01.2019 року складає 2356
чоловік.
В рамках економії паливно-енергетичних ресурсів за рахунок впровадження
енергозберігаючих заходів у 2018 року було проведено заміну панелей фронтового екрана
СРЧ-1 котла ТПП-312А ен.блоку ст.№2 на суму 3812,21 тис.грн. та заміну поверхонь нагріву
СРЧ-1,2 бокових екранів топкової камери і подового екрану котла ТПП-312А на ен.блоку
ст.№3 на суму 16779,9 тис.грн.
Розвиток підприємництва. Регуляторна політика
Для вдосконалення правового регулювання господарських відносин, а також
адміністративних відносин між регуляторними органами або іншими органами державної
влади та суб'єктами господарювання та усунення перешкод для розвитку господарської
діяльності, Світлодарською міською радою у 2018 році були прийняті 3 регуляторні акти,
які оприлюднено на офіційному сайті Світлодарської міської ради та у печатному виданні
газети «Енергетик»:
- Рішення міської ради від 24.05.2018 №VI/125-8
«Про встановлення ставок
земельного податку на території Світлодарської міської ради на 2019 рік»;
- Рішення міської ради від 24.05.2018 №VI/125-9 «Про встановлення ставок податку
на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки на території Світлодарської міської ради
на 2019 рік»;

- Рішення міської ради від 24.05.2018 №VI/125-5 «Про встановлення ставок єдиного
податку для фізичних осіб-підприємців, які здійснюють господарську діяльність на території
Світлодарської міської ради».
За 2018 року до міського бюджету суб’єктами підприємницької діяльності було
сплачено єдиного податку в сумі 1110,911 тис.грн., а саме:
- юридичними особами – 146,230 тис.грн., що складає 86,53% від запланованого
показника;
- фізичними особами – 964,681 тис.грн., що на 16,09% більше від запланованого
показника;
Протягом 2018 року на території Світлодарської міської ради збільшилися кількість
суб’єктів підприємницької діяльності у сфері торгівлі на 14 суб’єктів, у сфері побутового
обслуговування – на 3 суб’єкти.
Всього на 01.01.2019 року на території Світлодарської міської ради працюють:
- 101 суб’єктів підприємницької діяльності у сфері торгівлі (продовольчі,
непродовольчі, змішані),
- 7 суб’єктів
підприємницької
діяльності
у
сфері
ресторанного
господарства(ресторани, кафе, закусочні);
- 21 суб’єктів підприємницької діяльності у сфері побутового обслуговування.
На території міста працює 4 аптеки та 1 аптечний пункт; АЗС; ринок торгівельною
площею 204,4 м 2 , який розрахований на 30 стаціонарних місць.
У сфері торгівельного та побутового обслуговування станом на 01.01.2019 року
працює загалом 176 найманих працівників. Заробітна плата найманих працівників
виплачується з дотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці.
Протягом 2018 року відділом економіки, прогнозування та підтримки підприємництва
було видано 32 погодження режиму роботи об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та
сфери послуг.
Підприємці приймали участь у міських та районних заходах, у грудні 7 підприємців
приймали участь у національні практичній конференції «Малий і середній бізнес Донеччини:
наявні можливості та перспективи сталого розвитку».
Протягом дії проекту «Український донецький куркуль», який проводився в рамках
Регіональної Програми розвитку малого і середнього підприємництва в Донецькій області
на 2017-2018 роки, 4 підприємці отримали фінансування на розвиток бізнесу загальною
сумою 1393,000 тис.грн.
Інвестиційна діяльність
З метою залучення коштів на відновлення та ремонт об’єктів соціальної
інфраструктури міста для участі в інвестиційних державних програмах були заявлені
проекти регіонального розвитку Світлодарської міської ради на загальну суму 84950,997
тис.грн.:
№
1

2

Перелік проектів, що приймають участь в інвестиційних програмах:
Проблемні питання
Сумма,
Джерело фінансування
тис.грн.
Капітальний ремонт дошкільного
Надзвичайна кредитна програма для
учбового закладу №10 «Веселка» в м.
відновлення України Європейського
Світлодарську,
54а,
Донецької
9018,257
інвестиційного банку (другий транш)
області»
ремонт
приміщення
харчоблоку Світлодарського ДНЗ
№10 «Веселка»
Реконструкція будівлі дитячого садка 22643,209
№1 по вул. Без назви, 20а

3

4

5

м.Світлодарськ Бахмутського району
Донецької області під Центр надання
адміністративних послуг
Реконструкція будівлі інфекційного
відділення КЗ "Світлодарська міська
лікарня" за адресою: Донецька
область, Бахмутський район, місто
Світлодарськ, пр. Перемоги, 1
Капітальний ремонт основної будівлі
виконкому Світлодарської міської
ради, яка розташована за адресою:
84792 Донецька область,
Бахмутський район, м.Світлодарськ,
проспект Миру, 5
Капітальний ремонт будівлі
комунального закладу
"Світлодарський міський Палац
культури", яка розташована за
адресоюпроспект Миру,3
м.Світлодарськ Бахмутського району
Донецької області

Державний
фонд
розвитку
(ДФРР)
Державний
11332,568 розвитку

фонд
(ДФРР)

регіонального

регіонального

Надзвичайна кредитна програма для
10055,005 відновлення України Європейського
інвестиційного банку

Надзвичайна кредитна програма для
31901,958 відновлення України Європейського
інвестиційного банку

Окрім бюджетних програм місто дієво працює над залученням зовнішнього ресурсу
для розвитку громади. Донори та партнери міста: ADRA Ukraine, ПРООН, чеська
гуманітарна
організація
«Людина
в
біді»,
UNICEF,
БФ ПРЕМЬЕР
УРЖАНС ИНТЕРНАСЬОНАЛЬ, Міжнародний комітет Червоного Хреста.
Житлово-комунальне господарство
КП «Веста» обслуговує 58 будинків загальною площею 246,139 тис.м2 . Загальна
площа прибудинкової території складає 264,054 тис.м2 .
Для утримання діючого житлового фонду в належному стані на підприємстві станом
на 01.01.2019 року працює 99 чоловік, протягом року звільнено 22 чоловіка, прийнято – 17
чоловік, середня заробітна плата складає 4267,58 грн.
На реалізацію заходів щодо забезпечення виконання завдань з житлово-комунального
господарства Програми економічного та соціального розвитку м.Світлодарська на 2018 за
рахунок тарифу з обслуговування будинків та прибудинкових територій КП «Веста» за 2018
рік було виконано робіт на загальну суму 591,236 тис.грн., а саме:
- поточний ремонт внутрішньобудинкових мереж водопостачання, опалення та
водовідведення на суму 303,192 тис.грн.
- поточний ремонт покрівлі в будинках №32 (п.7,8), 19а (п.6), 42 (п.1), 43 (п.4 над
маш.прим.), 29 (п.1,2,3), 19 (п.6), 43 (п.2), 9, 15 (п.1,2,3,4), 54 (п.1,6), 44 (п.5,6), 21 (п.2),
приміщення КП «Веста», в загальному обсязі 1715,85 м2 на суму 288,044 тис.грн.
Також було проведено обстеження та усунені недоліки по покрівлям будинків, де
надходили скарги на протікання від мешканців.
Протягом 2018 року за рахунок міського бюджету були виконані наступні заходи:
- експертне обстеження пасажирських ліфтів в будинках №42 (п.1,2), №68 (п.1), №47
на загальну суму 18,400 тис.грн.;
- капітальний ремонт ліфтів в будинках № 7, №8, №42 (п.3), №43 (.1,2,3,4,5), №68
(п.2,3), №69 (п.1,2) на загальну суму 1248,314 тис.грн.;
- позачерговий технічний огляд пасажирських ліфтів в будинках №7, №8, № 42(п.3),
№43 (п.1,2,3,4,5), №68 (п.2,3), №69 (п.2,3) на загальну суму 15,424 тис.грн.;

- ремонт диспетчерського зв’язку на суму 33,278 тис.грн.;
- капітальний ремонт покрівлі будинку №67 в обсязі 555,16 м2 на суму 126,101
тис.грн;
- поточний ремонт покрівлі будинку №130 в обсязі 412,2 м2 на суму 113,975 тис.грн;
- поточний ремонт міжпанельних швів у будинках №18, №19а, №21, №22,№42, №44,
№45, №49, №50, №54, №61, №62, №64, №66, №68,№69 в обсязі 758 м.п. на суму 199,996
тис.грн;
- поточний ремонт виходів на каналізаційні колодязі будинків №67 (п.3,4), №61
(п.5,6), №17(п.5,6), №26(п.5), №21(п.9,10), №15 (п.1,2), №60(п.3,4), на загальну суму 46,840
тис.грн;
- утримання внутрішньоквартальних доріг в зимовий період на суму 95,000 тис.грн.
Заборгованість мешканців міста за надання послуги по утриманню будинків,
прибудинкової території та вивіз ТБО станом на 01.01.2019 року становить 9824,082 тис.грн.,
рівень сплати становить 95,76%.
Демографічна ситуація та трудові ресурси
Станом на 01.01.2019 року кількість мешканців м.Світлодарська- 12051 чол.
Одиниці
вимірювання

Станом на
01.01.2019
року

Всього.

чол.

12051

дітей віком ві д 0 до 6 років

чол.

637

дітей віком від 6 до 18 років

чол.

1568

громадяни віком від 18 до 59 років

чол.

6849

громадян віком від 60 років

чол.

2997

працездатне населення

чол.

7363

Кількість померлих

чол.

142

Кількість народжених

чол.

39

%

-8,55

чол.

760

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

Станом на 01.01.2019 рік на обліку у Бахмутському міському центрі зайнятості в
якості безробітних перебуває 9 осіб з числа мешканців м.Світлодарськ. Протягом року
працевлаштовано 33 осіб.

Пріоритетні форми зайнятості
Установи та
організації міста
24%

Сфера енергетики
67%

Сфера торгівлі,
ресторанного
господарства та
побутового
обслуговування
9%

Місцеве самоврядування
Станом на 01.01.2019 р. апарат міської ради складає – 26,25 одиниць.
Фінансування заходів з вітчизняних державних та професійних свят, ювілейних та
святкових дат у м.Світлодарську з міського бюджету протягом 2018 року:
- 29,695 тис.грн.- підготовка та проведення заходів з відзначення 73 річниці
Перемоги;
- 50,000 тис. грн. – підготовка та проведення заходів з відзначення Дня Незалежності
України;
- 3,000 тис.грн. – придбання бланків, Почесних грамот, Подяк та рамок.
У жовтні 2018 року був відкритий Інноваційний центр розвитку молоді (молодіжний
центр «ІМПУЛЬС»). На проведення капітального ремонту нежитлового вбудованого
приміщення за адресою вул. Без назви, буд.58г м.Світлодарськ Бахмутського району
Донецької області для створення та забезпечення функціонування Інноваційного центру
розвитку молоді(молодіжного центру) були виделені кошти районного бюджету 789,873
тис.грн. на ремонтні роботи та 384,193 тис.грн. на закупку обладнання.
Планування територій та земельні відносини
Протягом 2018 року була проведена нормативна грошова оцінка землі в межах
населенного пункту Світлодарської міської ради (сума фінансування з районного бюджету –
131,990 тис. грн).
У 2018 році були розроблені проекти землеустрою щодо відведення земельних
ділянок комунальної власності для розміщення та обсуговування будівель та споруд
виконкому Світлодарської міської ради (сума фінансування 10000,00 грн. з міського
бюджету), проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної власності
для розміщення та обслуговування будівель та споруд дошкільних навчальних закладів на
загальну суму 37,084 тис. грн.
Управління об’єктами комунальної власності
Станом на 31.12.2018 року діють 16 договорів оренди комунального майна.
Протягом 2018 року до бюджету міста від орендної плати за користування цілісним
майновим комплексом та іншим майном, що у комунальній власності отримано 230,399 тис.
грн., що на 34,66% більше від запланованого показника, всума заборгованості по договорам
оренди складає 320,049 тис.грн.
На 01.01.2019 року на квартирному обліку перебуває 60 сімей, 8 сімей отримали
житло, надано 14 заяв на використання права безоплатної приватизації житла та оформлено
14 свідоцтв.

Станом на 01.01.2019 року оформлено відумерлу спадщину на 2 квартири, які будуть
надані громадянам, що перебувають на квартирному обліку та потребують поліпшення
житлових умов.
Соціальна політика
Протягом 2018 року проведено 9 засідання опікунської ради.
На обліку в опікунській раді знаходяться діти, серед них:
- які опинились у складних життєвих обставинах (СЖО) – 9 дітей;
- які залишились без батьківського піклування, та мають статус дитини-сироти – 3
дитини,
- статус дитини, позбавленої батьківського піклування – 13 дітей, які виховуються в
сім’ях опікунів та піклувальників;
- особи з числа дітей-сиріт, та дітей позбавлених батьківського піклування з 18 років
до 23 років – 3 дитини;
- які виховуються в сім’ях опікунів та піклувальників-17 дітей.
У Бахмутському районному центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді на
соціальному обслуговуванні знаходяться 1200 сімей, під соціальним супроводом знаходиться
21 сім’я.
Протягом 2018 року мешканці м. Світлодарська отримали державні соціальні
допомоги та субсідії від Управління праці та соціального захисту населення Бахмутської
райдержадміністрації на загальну суму 15715,404 тис.грн., а саме:
Сума,
Кількість
Вид допомоги
тис.грн.
осіб
Державна допомога сім’ям з дітьми
3649,890
312
Держана соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям
562,233
52
Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям1682,968
68
інвалідам
Державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, 349,380
68
та особам з інвалідністю
Компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги
2,002
1
Виконання програм , пов’язаних із соціальним захистом громадян,
403,200
96
які постраждали внаслідок Чорнобильскої катастрофи
Покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово2704,168
236 сімей
комунальних послуг(ВПО)
Допомога на догляд за психічнохворим
837,752
4
Нараховано субсидії на ЖКП
5511,210
1502
Монетизація по субсідії
15,601
29
Протягом 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.
Послуги з комплексної реабілітації від КУ "Бахмутський районний центр
комплексної реабілітації дітей з інвалідністю" на території м.Світлодарськ отримує 21
дитина.
Станом на 01.01.2019 року на обліку у Бахмутсько-Лиманському ОУПФУ
перебувають 3562 пенсіонерів, мешканців м.Світлодарська, а саме:
- пенсіонери за віком – 2859 чол.,
- інваліди І групи – 36 чол.,
- інваліди ІІ групи – 157 чол.,
- інваліди ІІІ групи – 422 чол.,

- отримувачі пенсій по втраті годувальника – 216 чол.,
- за вислугою років – 75 чол.
Загальна сума виплат пенсіонерам протягом 2018 року складає 107554,588 тис.грн.,
середній розмір пенсії - 3243,95 грн.
В місті працює агентський пункт обслуговування громадян від БахмутськоЛиманському ОУПФУ.
Станом на 01.01.2019 року на території м.Світлодарськ зареєстровано 760 тимчасово
переміщених осіб.
В місті працюють чотири громадські організації. Протягом року фінансової допомоги
з бюджету не отримували.
Світлодарська міська громадська організація «Діти війни та трудового фронту»
нараховує 1800 пенсіонерів. Протягом року працювала з наступними гуманітарними
організаціями щодо надання допомоги соціально незахищеним категоріям населення:
«Людина в біді»(ремонт танцмайданчика), Польський гуманітарний фонд(догляд за
немобільними та маломобільними бенефіціарами, грошова допомога), Норвежська рада у
справах біженців (психологічні консультації), «Поможемо» (продуктові набори), «Карітас»
(продуктові набори, фінансова допомога).
У громадській організації «Ветерани України міста Світлодарськ» зареєстровано
1017 чоловік. Протягом року була отримана матеріальна допомога від Вуглегірської ТЕС у
сумі 4800 грн. та витрачена на розважальні заходи та привітання ветеранів. Організація
працювала з різними гуманітарними організаціями щодо надання допомоги ветеранам міста.
Громадська організація «Союз-Чорнобиль міста Світлодарськ» нараховує 50
громадян. Протягом року організація проводила заходи щодо вшанування та підтримки
учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЄС.
Освіта
Назва закладу освіту
ДЗН № 11 «Берізка»
ДЗН № 1 «Ластівка»
ДЗїН №10«Веселка»
ЗОШ
НВК
ЦДЮТ

Кількість
дітей

Кількість
працівників

Звільнено/прийнято
протягом року

82
77
73

32
37
34

4/7
3/2
2/4

Середня
заробітна
плата
4334,00
4515,51
4885,55

387
508
360

75
105
16

11/9
-

5526,00
4390,00

Дошкільна освіта
Світлодарський дошкільний заклад №1 «Ластівка».
У січні 2018 року були освоєні матеріали для відновлення системи опалення від
благодійної організації «Благодійний фонд «Адвентиське агентство допомоги та розвитку в
Україні» на суму 18441,80 грн.
Протягом 2018 року були виконані наступні заходи:
- поточний ремонт системи опалення та водовідведення Світлодарського ДНЗ №1
«Ластівка» на суму 49.950 тис.грн. з міського бюджету;
- проведена експертиза проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт
системи опалення Світлодарського ДНЗ №1 «Ластівка» на суму 2,872 тис. грн. з міського
бюджету;
- розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної
власності в постійне користування Світлодарському дошкільному навчальному закладу №1
«Ластівка» на суму 12,000 тис.грн. з міського бюджету;

- за рахунок благодійного фонду «Юнісеф» розпочато капітальний ремонт системи
опалення, який планується завершити у лютому 2019 року.
У зв’язку з відсутністю фінасування не виконані роботи з поточного ремонту закладу,
харчоблоку, покрівлі, заміни вікон та огорожі.
Станом на 01.01.2019 року закладом проведено 3 заходи районного рівня, 5 заходи
міського рівня, 1 захід обласного рівня..
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 33,831 тис.грн.
Даний проект приймає участь у конкурсі інвестиційних проектів від Надзвичайної
кредитної програми для відновлення України Європейського інвестиційного банку.
Закладом був розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальної власності в постійне користування Світлодарському дошкільному навчальному
закладу №10 «Веселка» на суму 13,000 тис.грн. з міського бюджету;
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.
Закладом був розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальної власності в постійне користування Світлодарському дошкільному навчальному
закладу №11 «Берізка» на суму 12,084 тис.грн. з міського бюджету;
Протягом 2018 року були отримані матеріали від гуманітарних організацій, а саме:
- ударостійка плівка для вікон від Міжнародного Комітету Червого Хреста на суму
36,070 тис.грн.,
- матеріали для відновлення системи опалення від
благодійної організації
«Благодійний фонд «Адвентиське агентство допомоги та розвитку в Україні» на суму 72,927
тис. грн.
Закладом проведено 3 заходи районного рівня, 2 заход міського рівня, 22 заходи
дитячого садка.
Шкільна освіта
За рахунок районного бюджету були виконані наступні заходи у закладах шкільної
освіти, розташованих на території м.Світлодарська:
-організація системи літніх таборів – 96,514 тис.грн.;
- оснащення закладів освіти Бахмутського району навчальним обладнанням і
методичним забезпеченням для початкової школи – 840,222 тис.грн.;
- організація та проведення заходів з протипожежної безпеки , заходів з охорони праці
– 115,698 тис.грн.;
- технічне обстеження стану, розробка кошторисів для капітальних ремонтів
спортивних залів загальноосвітніх шкіл Бахмутського району – 25,800 тис.грн.
Світлодарська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Бахмутської районної ради.
Протягом 2017-2018 навчального року випустилося 26 випускників 11 класів, 38
випускників 9 класів.
33 учня стали переможцями шкільних та районних олімпіад з базових дисциплін.
Більше 50 учнів мають дипломи за участь в конкурсах та спортивних змаганнях обласного та
національного значення. 8 учнів навчаються на індівідуальному навчанні.
Учні школи отримали допомогу від:
- Міжнародного Комітету Червого Хреста – канцтовари;
- Міжнародна організація UNICEF – обладнання для шкільної їдальні та харчоблоку.

- Проводилися психологічні тренінги, бесіди з протимінної безпеки, освітні вечорниці з
«Веселка», «Проліска» та ін.
За рахунок гуманітарних орагнізацій, спонсорських надходжень та волонтерів
протягом року було виконано: ремонт приміщення шкільної бібліотеки та книгосховища;
ремонт класних кімнат, рекреацій, їдальні та харчоблоку (фарбування стелі, заміна
електропроводки, встановлення електрообладнання, чистка каналізації); ремонт двох кімнат
в будівлі шкільних майстерень; обладнання сенсорної кімнати.
За рахунок районного бюджету були виконані наступні заходи:
- реконструкція будівлі Світлодарської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Бахмутської районної ради, розташованої за адресою: м.Світлодарськ, буд.66а (покрівля
актової зали) Бахмутського району Донецької області в сумі 1785,257 тис.грн.;
- демонтажні роботи з усунення наслідків аварії з об’єкту «Будівля Світлодарської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Бахмутської районної ради, розташованої за адресою:
м.Світлодарськ, буд.66А Бахмутського району Донецької області» в сумі 299,530 тис.грн.;
- виготовлення проектно-кошторисної документації, отримання позитивного
експертного звіту, проведення технічного та авторського наглядів, акту огляду за проектом
«Реконструкція будівлі Світлодарської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Бахмутської
районної ради, розташованої за адресою: м.Світлодарськ, буд.66А (покрівля спортивного
залу та приміщень) Бахмутського району Донецької області – 230,000 тис.грн.;
- капітальний ремонт (заміна вікон) Світлодарської ЗОШ І_ІІІ ступенів Бахмутської
районної ради Донецької області, розташованої за адресою: 84792, Донецька область,
Бахмутський район, місто Світлодарськ, буд.66а на суму 1493,912 тис.грн.

Світлодарський навчально-виховний комплекс «Дошкільний навчальний
заклад-загальноосвітня школа І ступеня-гімназія» Бахмутської районної ради
Учнів –переможців у Міжнародних конкурсах, Всеукраїнських учнівських олімпіад
районного етапу – 50 учнів, обласного етапу – 16 учнів., 6 учнів навчаються на
індивідуальному навчанні.. Кількість випускників 2018 року – 21 учень.
За рахунок районного бюджету було проведено оновлення навчальної та матеріальнотехнічної бази на суму 41,450 тис.грн.
Світлодарський центр дитячої та юнацької творчості Бахмутської районної
ради.
За кошти районного бюджету були виконані наступні заходи:
- оновлення навчальної та матеріально-технічної бази Світлодарського ЦДЮТ на
суму 55,000 тис.грн.(оргтехніка);
- поточний ремонт системи опалення Світлодарського ЦДЮТ на суму 100,000
тис.грн.
За кошти чеської гуманітарної організації «Людина в біді» було придбане обладнання
на суму 10,000 тис.грн.
Протягом 2018 року закладом було проведено 36 заходів.
Культура
Назва закладу культури

Кількість
відвідува
чів

Кількість
працівників

Середня
заробітна
плата
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протягом
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КЗ «Світлодарський міський палац
культури»
Початковий спеціалізований мистецький

24269
70

18

0/1

5687,00

6761,65

навчальний
заклад
«Світлодарська
музична школа»
Дитяча бібліотека м.Світлодарська
Світлодарська міська бібліотека для
дорослих

1672
2052

5
5

1/1
1/1

4279,47
4607,86

Комунальний заклад «Світлодарський міський палац культури».
На капітальний ремонт будівлі Палацу культури було:
- профінансовано 289,000 тис.грн.(проектно-кошторисна документація);
- виконано робіт на суму 4844,472 тис.грн. (4763,361 тис.грн. – капітальний ремонт
системи опалення та покрівлі; 65,977 тис.грн.- технічний нагляд; 15,134 тис.грн.- авторський
нагляд).
Для покращення матеріально-технічної бази були придбані неосновні засоби на суму
51,326 тис.грн. з власних коштів, отриманих від надання платних послуг.
На базі Світлодарського міського палацу культури відкрився молодіжний центр
«ІМПУЛЬС».
Закладом було проведено 255 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 14 заходів, звітний концерт школи. Учні та
викладачі музичної школи приймають участь у культурних програмах міста та району.
Світлодарська міська бібліотека для дорослих має бібліотечний фонд 25739
примірників. Проблема придбання нових книг та періодичних видань не була вирішена у
зв’язку з відсутністю фінансування.
Дитяча бібліотека м.Світлодарська має бібліотечний фонд 21683 примірників.
Проблема придбання нових книг та періодичних видань не була вирішена у зв’язку з
відсутністю фінансування. Ремонт покрівлі виконано не було.
Спорт
Протягом 2018 року проведена спартакіада Вуглегірської ТЕС, спортсмени були
учасниками 14-й Всеукраїнської спартакіади «Укрелектропрофспілки» у складі збірної ПАТ
«Центренерго». На організацію змагань витрачені кошти профбюджету у сумі 53,000
тис.грн., на придбання спортивного інвентарю- 42,000 тис.грн.
Мешканці міста відвідують спортивний оздоровчий комплекс Вуглегірської ТЕС,
клуб «Атлант», клуб кудо «Бусідо».
Проблемним питанням є відсутність фінансування даного напрямку, що не дає
можливості спортсменам представляти місто на спортивних змаганнях.
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.
КЗ «Світлодарська міська лікарня» підпорядкований Бахмутської районної ради.
Укомплектованість штатом на 96%, кількість працівників – 208 чоловік. Обслуговується
населення смт.Миронівський (7786 чол.), с.Відродження(191 чол.), с.Воздвиженка(250 чол.),
смт.Луганське(2272 чол), с.Новолуганське(3372 чол.), м.Світлодарськ(12055 чол.).
Всього кількість населення, що обслуговується – 25926 чол.:
- діти – 3216 чол.,
- підлітки – 661 чол.,
- дорослі- 22049 чол.

В стаціонарі проліковано:
- хірургія 530 осіб, померло- 4, операцій – 234;
- гінекологія – 388 осіб, операцій – 215;
- травматологія – 501 особа, операцій – 156;
- отоларингологічні – 137 осіб, операцій – 75;
- терапія – 611 осіб, померло – 27;
- неврологія – 456 осіб, померло – 5;
- педіфатрично-соматичні – 151 осаба;
- інфекція – 692 осіб, померло – 1.
В денному стаціонарі проліковано :
- неврологія – 588 осіб;
- хірургія – 84 особи.
В поліклінічному відділенні відвідувань – 83866, на діспансерному обліку
знаходяться 1998 осіб.
Світлодарська амбулаторія має 26 штатних одиниць: лікарі – 5,5, медичні
спеціалісти – 13, інший персонал – 7,5 ставки. Укомплектованість лікарями – 72,7%. Середня
заробітна плата – 6898,66 грн.
На диспансерному лікуванні протягом 2018 року перебувало 7642 особи.
Серед дітей та підлітків на першому місті хвороби органів дихання, на другому місті –
хвороби системи кровотоку, на третьому – хвороби ока та придаткового апарату.
Серед дорослого населення на першому місці – хвороби системи кровообігу, на
другому - хвороби органів дихання, на третьому місці- хвороби органів дихання.
Періодичним медоглядом охоплено 96,5 % від запланованих профоглядів.
Протягом 2018 року виявлено 12 випадків онкопатологій.
За 12 місяців 2018 року план по ФЛГ-обстеженню виконано на 129%, обстеження
мокротиння – 54 людини(44,6%), на ВІЛ-інфекцію обстежено 61 особа, що становить 10,1%
від заплангованої кількості.
Амбулаторія приймала участь в урядовій програмі «Доступні ліки».
Протягом 2018 року покращена матеріально-технічна база, а саме:
- придбання медичного обладнання – 376,029 тис.грн.;
- забезпечення продуктами лікувального харчування дитини, хворої на
фенілкстанурію;
- забезпечення пільговими медикаментами та інсуліном у повному обсязі;
- придбання офісної меблі(82,00 грн.) та оргтехніки (11,506 тис.грн.);
- харчування дітей від ВІЛ позитивних матерів, дітей з малозабезпечених сімей 25,664 тис. грн.
Охорона навколишнього середовища
В рамках реалізації завдань з охорони навколишнього середовища Вуглегірською ТЕС
протягом року були впроваджені заходи, спрямовані на зменшення шкідливого впливу на
навколишне природне середовище, на суму 6306,912 тис.грн., а саме:
Зміст заходу

Капітальний ремонт
електрофільтрів
бл.ст.№3
Середній ремонт

Джерело
фінансування

Всього,
Екологічний результат
тис. грн.
(запл./ви
тр)
Захист атмосферного повітря

ПАТ
«Центренерго»

1637,800

ПАТ

857,800

підвищення ефективності
очищення димових газів від
твердих часток
підвищення ефективності

електрофільтрів
бл.ст.№2
Капітальний ремонт
обладнання нососної
прояснених стоків
Аналіз грунтів у зоні
впливу Вуглегірської
ТЕС

«Центренерго»

очищення димових газів від
твердих часток
Охорона водних ресурсів
ПАТ
51,362
поліпшення біологічної очистки
«Центренерго»
стічних вод
Охорона земельних ресурсів
ПАТ
12,950
Моніторінг техногенного впливу
«Центренерго»
ТЕС на навколишне середовища

Обіг з відходами
Будівельно-монтажні
3747,000 збільшення емності, що акумулює
роботи по нарощенню
ПАТ
золо-відвал для розмі-щення
греблі золоотвалу до
«Центренерго»
золошлаків
відм. 178,0 м
Виконання інших запланованих заходів з охорони атмосферного повітря, водних
ресурсів та земельних ресурсів не виконано у зв’язку з відсутністю фінансування.
Захист прав і свобод громодян, забезпечення законності та правопорядку
За період 9 місяців 2018 року до ЄРДР Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області
зареєстровано 39 кримінальних правопорушень, скоєних на території м.Світлодарська., 16 з
яких розкрито (41%):
- навмисних вбивств- 2 (розкрито 1, 50%),
- грабежів – 1 (розкрито 1, 100%),
- крадіжок – 20 (розкрито 8, 40%),
- незаконних заволодінь транспортними засобами – 1 (розкрито 0 %),
- незаконні операції з наркотичними речовинами – 1 (розкрито 1, 100%),
- інші види- 15.
Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій
На території Світлодарської міської ради склалася наступна ситуація з пожежами:
- зареєстровано 30 пожеж,
- на пожежах травмовано 2 особи (1 дитина),
- знищено та пошкоджено 3 будівлі,
- збитки від пожеж- 1617,000 тис.грн.
Основними причинами виникнення пожеж залишаються необережне поводження з
вогнем, порушення правил пожежної безпеки при експлуатації електромереж та
електрообладнання.
Більшість пожеж на відкритих теритоіях пов’язані з горінням сміття та сухої
рослинності.
Начальник відділу економіки, прогнозування
та підтримки підприємництва

Г.В.Мурзіна

