Затверджено
рішенням міської ради
від 26.09.2019 № VІ/137-2

Звіт про хід виконання Програми економічного і соціального розвитку
м.Світлодарська за І півріччя 2019 року
Програма економічного і соціального розвитку м.Світлодарська на 2019 рік була
затверджена рішенням Світлодарської міської ради від 29.01.2019 №VІ/131-3 «Про Програму
економічного і соціального розвитку м.Світлодарська на 2019 рік».
Протягом І півріччя 2019 року до Програми були внесені зміни:
- рішення Світлодарської міської ради від 19.02.2019 №№VІ/132-4 «Про внесення змін
до Програми економічного і соціального розвитку м.Світлодарська на 2019 рік»;
- рішення Світлодарської міської ради від 25.03.2019 №№VІ/133-1 «Про внесення змін
до Програми економічного і соціального розвитку м.Світлодарська на 2019 рік».
Бюджетна політика
(тис.грн.)

Найменування

Затверджено
Факт
% виконання
Доходи міського бюджету
Загальний фонд
14062,503
11338,522
80,63
Спеціальний фонд
2114,021
1546,882
73,17
Разом
16176,524
12885,404
79,65
Видатки міського бюджету
Загальний фонд
10276,050
9374,912
91,23
Спеціальний фонд
6998,020
2230,387
31,87
Разом
16176,524
12885,404
67,18
У порівнянні з аналогічним періодом 2018 року доходи міського бюджету
збільшилися на 17,3%.
Структура доходів загального фонду у порівнянні з 2018 роком не змінилася, 89,3%
доходів складають міжбюджетні трансферти.
Склад доходів загального фонду міського бюджету за І півріччя
2019 рік
Податок на прибуток
0,0%
Акцизний податок
2,1%
Міжбюджетні
трансферти
89,3%

Місцеві податки
7,1%
Адміністративні збори і
платежі
1,5%

У порівнянні з І півріччям 2018 року відмічається збільшення надходжень до бюджету
міста за основними бюджетоутворюючими податками і платежами: по єдиному податку – на
36,4%, надійшло 782,160 тис. грн.; по акцизному податку –на 26,6%, надійшло 241,595 тис.
грн.; по надходженню від орендної плати за користування майном, що знаходиться у
комунальній власності – на 10,3%, надійшло 97,846 тис.грн. та інші.
Склад видатків загального фонду міського бюджету за
І півріччя 2019 рік
Культура
28,8%

Дошкільна освіта
48,9%

ЖКГ
0,7%

Забезпечення діяльності
міської ради
22,2%

Промисловий потенціал
Промисловість міста представлена галуззю електроенергетика, а саме Вуглегірською
ТЕС ПАТ «Центренерго», яка є містоутворюючим підприємством м.Світлодарська.
Виробництво промислової продукції за 6 місяців 2019 року склало 2091,331 млн.кВтгод, що на 4,4 % більше від запланованого показника та на 8,6% менше ніж у 2018 році.
Протягом 2019 року було реалізовано продукції на суму 3472,146 млн.грн., що на
5,9% більше від запланованого показника, темп зростання обсягів реалізованої продукції в
порівнянні з 2018 роком складає 112,3%.
Середньооблікова чисельність штатних працівників на 01.07.2019 року складає 2354
осіб.
Протягом 6 місяців 2019 року заходи, спрямовані на енергозбереження не
виконувалися.
Розвиток підприємництва. Регуляторна політика
Відповідно до вимог статті 7 «Планування діяльності з підготовки проектів
регуляторних актів» Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері
господарської діяльності» був затверджений План діяльності з підготовки проектів
регуляторних актів Світлодарської міської ради та її виконавчих органів на 2019 рік, згідно з
якими протягом І півріччя 2019 року Світлодарською міською радою та її виконавчим
комітетом прийнято 3 регуляторних акти, які оприлюднено на офіційному сайті
Світлодарської міської ради та у печатному виданні газети «Енергетик»:
- Рішення міської ради від 06.06.2019 №VI/135-7 «Про встановлення ставок податку
та пільг на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території Світлодарської
міської ради на 2020 рік»;
- Рішення міської ради від 06.06.2019 №VI/135-8 «Про встановлення ставок
земельного податку на території Світлодарської міської ради на 2020 рік»;
- Рішення міської ради від 06.06.2019 №VI/135-9 «Про встановлення ставок єдиного
податку для фізичних осіб-підприємців, які здійснюють господарську діяльність на території
Світлодарської міської ради на 2020 рік».

Станом на 01.07.2019 у загальному реєстрі діючих регуляторних актів Світлодарської
міської ради та її виконавчого комітету налічується 12 актів міської ради та 1 акт
виконавчого комітету.
За І півріччя 2019 року підготовлений та оприлюднений на офіційному сайті
Світлодарської міської ради 1 звіт про базове відстеження результативності діючого
регуляторного акту.
Протягом першого півріччя 2019 року до міського бюджету
суб’єктами
підприємницької діяльності було сплачено єдиного податку в сумі 782,160 тис.грн., а саме:
- юридичними особами – 82,703 тис.грн., що складає 106,72% від уточнюючого
запланованого показника на період;
- фізичними особами – 699,457 тис.грн., що на 33,23% більше від уточнюючого
запланованого показника на період;
Протягом І півріччя 2019 року за зверненнями підприємців було видано 3 погодження
режиму роботи об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг.
Підприємці приймали участь у заходах до Дня перемоги, Дня Конституції України,
Дня Молоді, у інформаційній зустрічі з представниками МК Червоний Хрест щодо надання
грантової допомоги на відновлення малих та середніх підприємств шляхом надання грантів
на створення додаткових робочих місць, у тренінгах із написання заявок на отримання
гранту від МК Червоний Хрест, у зустрічі з представниками ГО "Взаємодія-Плюс" з приводу
грантових програм на розвиток бізнесу.
Суб’єкти господарювання залучалися до участі у конкурсах на отримання бізнесгрантів від Данської Ради у справах біженців, Норвезької ради у справах біженців.
Розвиток ринку внутрішньої торгівлі та побутового обслуговування
Протягом І півріччя 2019 року в Бахмутському управлінні ГУ ДФС у Донецькій
області на території м.Світлодарська було зареєстровано 14 фізичних осіб-підприємців, 1
юридична особа.
На території міста за кошти суб’єктів підприємницької діяльності відкрито:
- 2 заклади ресторанного господарства – сума витрат 125,000 тис. грн.;
- 3 магазини – сумат витрат 142,000 тис. грн.;
- 1 суб’єкт побутового обслуговування – сума витрат 140,000 тис. грн.
Всього на 01.07.2019 року на території Світлодарської міської ради здійснюють
підприємницьку діяльність:
- 99 суб’єктів у сфері торгівлі (продовольчі, непродовольчі, змішані),
- 5 суб’єктів у сфері ресторанного господарства(ресторани, кафе, закусочні);
- 23 суб’єктів 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.
Протягом півріччя на території міста сумісно з представниками Бахмутського відділу
поліції проводилися заходи щодо боротьби із торгівлею з рук у невстановлених місцях.
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.
Окрім бюджетних програм місто дієво працює над залученням зовнішнього ресурсу
для розвитку громади. Донори та партнери міста: ПРООН, чеська гуманітарна організація
«Людина в біді», UNICEF, БФ ПРЕМЬЕР УРЖАНС ИНТЕРНАСЬОНАЛЬ, Міжнародний
комітет Червоного Хреста, Карітас.

В рамках співпраці громади та ООН був проведений форум та створена робоча група
з громадської безпеки та соціальної згуртованості. Станом на 01.07.2019 року відбулося два
засідання робочої групи.
На участь у грантах від ПРООН було подано три проекти від громадських організацій
міста, які отримали позитивний висновок комісії:
- проект від Світлодарської міської ГО «Діти війни та трудового фронту» на суму
фінансування в розмірі 87,000 тис.грн., направлений на соціальну згуртованість шляхом
проведення фестивалю дитячої творчості «Діти Донбасу за мир», який вже профінансований;
- інфраструктурний проект ГО «Ветерани України міста Світлодарськ» на суму
фінасування 174,000 тис. грн., направлений на створення безпечних зон відпочинку жителів
громади шляхом освітлення 3 дитячих і спортивного майданчиків автономними вуличними
світильниками на сонячних батареях та встановлення бар’єрів для перешкоди проїзду
автомобілів на зони відпочинку;
- проект ГО «Світлодарське товариство захисту тварин і рослин» на суму фінасування
87,000 тис.грн., направлений на зміцнення громадської безпеки шляхом проведення
стерилізації безпритульних тварин.
.
Зайнятість населення
За інформацією Світлодарської амбулаторії станом на 01.07.2019 року кількість
мешканців м.Світлодарська- 12051 чол.
Одиниці
вимірювання

Станом на
01.01.2019
року

Всього.

чол.

12051

дітей віком ві д 0 до 14 років

чол.

1823

підлітки віком від 15 до 17 років

чол.

382

доросле населення

чол.

9846

працездатне населення

чол.

6849

пенсійного віку

чол.

2997

Кількість померлих

чол.

94

Кількість народжених

чол.

23

%

-5,89

Коефіцієнт природного приросту населення ((Р-С)/Н*1000)

За оперативними даними станом на 01.07.2019 рік чисельність працевлаштованих
безробітних з числа мешканців м.Світлодарськ дорівнює 8 особам.
Середній рівень заробітної плати працівників підприємств, установ, організацій у 2
кварталі 2019 року склав близько 7200,00 грн., що на 19,8% більше ніж у 2 кварталі 2018
року та в 1,7 рази перевищує законодавчо встановлений із січня 2019 року рівень мінімальної
заробітної плати (4173,00 грн.).
Середній рівень заробітної плати найманих працівників у сфері торгівлі, побутового
обслуговування та ресторанного господарства незначно перевищує рівень мінімальної
заробітної плати.

Пріоритетні форми зайнятості
Установи та
організації міста
24%

Сфера енергетики
67%

Сфера торгівлі,
ресторанного
господарства та
побутового
обслуговування
9%

Органи місцевевого самоврядування
Станом на 01.07.2019 р. апарат міської ради складає – 26,25 одиниць.
З метою забезпечення діяльності органу місцевого самоврядування були проведені
наступні заходи:
- матеріально-технічне забезпечення на суму 10,445 тис.грн.;
- обслуговування компьютерної техніки на суму 2,840 тис.грн.;
- обслуговування службового автомобіля на суму 4,600 тис.грн. та придбання палива
на суму 19,184 тис.грн.
На проведення заходів з відзначення 74 річниці Перемоги було витрачено 29,966
тис.грн.:
- подарунки для ветеранів та учасників війни на суму 19,974 тис.грн.;
- солдатська каша для жителів міста на суму 9,992 тис.грн.
На святкування Дня захисту дітей були виділені кошти у сумі 5,000 тис.грн.
З метою забезпечення висвітлення діяльності за напрямками роботи органів місцевого
самоврядування були проведені заходи:
- редізайн сайту Світлодарської міської ради на суму 6,500 тис.грн.;
- підтримка сайту на суму 1,701 тис.грн.
Управління об’єктами комунальної власності
Станом на 01.07.2019 року діють 14 договорів оренди комунального майна.
Протягом І півріччя 2019 року до бюджету міста від орендної плати за користування
цілісним майновим комплексом та іншим майном, що у комунальній власності отримано
97845,51тис. грн., що на 4,5% менше від запланованого показника та на 10,3% більше ніж за
аналогічний період минулого року. Сума заборгованості по договорам оренди складає
316,316 тис.грн.
На 01.07.2019 року на квартирному обліку перебуває 60 сімей, надано 6 заяв на
використання права безоплатної приватизації житла та оформлено 6 свідоцтв.
Станом на 01.07.2019 року оформлено відумерлу спадщину на 1 квартиру, яка будуть
надані громадянам, що перебувають на квартирному обліку та потребують поліпшення
житлових умов.
В комунальній власності мається 5 вільних нежитлових приміщень, які можуть бути
продані або передані в оренду.

Житлово-комунальне господарство
КП «Веста» обслуговує 58 будинків загальною площею 246,139 тис.м2. Загальна
площа прибудинкової території складає 246,139 тис.м2 .
Для утримання діючого житлового фонду в належному стані на підприємстві станом
на 01.07.2019 року працює 100 чоловік, середня заробітна плата складає 4800,00 грн.
За рахунок тарифу з обслуговування будинків та прибудинкових територій КП
«Веста» за І півріччя 2019 року виконало:
- поточний ремонт внутрішньобудинкових мереж водопостачання, опалення та
водовідведення на суму 107,700 тис.грн.
- поточний ремонт покрівлі в будинках 14(п.6), 19(п.5), 19а(п.1,4), 24(п.1,4,5,6),
48(п.1,3), 47, 54(п.4), в загальному обсязі 841,41 м2 на суму 199,999 тис.грн.
Протягом І півріччя 2019 року за рахунок коштів районного бюджету було виконано
капітальний ремонт ліфтів в будинку 42(п.1,2) на суму 692,324 тис.грн..
Заборгованість мешканців міста за надання послуги по утриманню будинків,
прибудинкової території та вивіз ТБО станом на 01.07.2019 року становить 10647,500
тис.грн., рівень сплати становить 79%.
В рамках благоустрою міста за кошти міського бюджету були проведені наступні
роботи:
- ліквідація стихійних звалищ на території міста на суму 29,689 тис. грн.;
- викос карантинних трав на території міста на суму 30,000 тис.грн;
- придбання комплексного дитячого майданчику на суму 83,000 тис.грн.
Соціальна політика
Протягом І півріччя 2019 року проведено 3 засідання опікунської ради.
У Бахмутському районному центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді під
соціальним супроводом знаходяться 22 родини, на обслуговуванні – 41 родина, отримують
соціальні послуги 299 сімей.
Протягом І півріччя 2019 року центром були проведені наступні заходи:
- поширення інформації щодо сімейних форм виховання, роботи мобільних
психологів та благодійних фондів;
- пропоганда шановливого ставлення до батків, однолітків, ведення здорового способу
життя, імунізації;
- профілактика соціально-небезпечних хвороб, проявів насилля, торгівлі людьми,
тютюнопаління;
- інформування дітей про права та обов’язки «Жодного дня без посмішки»;
- виховні беседи «Безпечний відпочинок у лісі та на водоймах».
Послуги з комплексної реабілітації від КУ "Бахмутський районний центр
комплексної реабілітації дітей з інвалідністю" на території м.Світлодарськ протягом І
півріччя 2019 року отримали 29 дитей. В центрі надають послуги з психолого-педагогічної
корекції, фізкультурно-спортивної реабілітації, навчають соціальним навичкам, адаптації у
суспільстві, надають консультації батькам. Робота проводиться в групах та ідивідуально.
Протягом І півріччя 2019 року
мешканці м. Світлодарська отримали державні
соціальні допомоги та субсідії від Управління праці та соціального захисту населення
Бахмутської райдержадміністрації на загальну суму 6043,847 тис.грн., а саме:
Сума,
Кількість
Вид допомоги
тис.грн.
осіб
Державна допомога сім’ям з дітьми
2398,347
260
Держана соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям
400,527
37
Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям822,970
68
інвалідам

Державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію,
182,237
та особам з інвалідністю
Компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги
3,319
Виконання програм , пов’язаних із соціальним захистом громадян,
212,079
які постраждали внаслідок Чорнобильскої катастрофи
Покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово1891,496
комунальних послуг(ВПО)
Допомога на догляд за психічнохворим
44,472
Одержувачі субсидії на ЖКП
Допомога на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях
88,400

20
3
96
202 сімей
3
745
11

Протягом І півріччя 2019 року з місцевого бюджету надавалася матеріальна
допомога на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або
особі, яка зобов’язалась поховати померлого, згідно рішення міської ради від 10.12.2013 №
VI/59-3 у сумі 1,000 тис. грн.
Станом на 01.07.2019 року на обліку у Бахмутсько-Лиманському ОУПФУ
перебувають 3555 пенсіонерів, мешканців м.Світлодарська, а саме:
- пенсіонери за віком – 2842 чол.,
- інваліди І групи – 15 чол.,
- інваліди ІІ групи – 101 чол.,
- інваліди ІІІ групи – 315 чол.,
- отримувачі пенсій по втраті годувальника – 210 чол.,
- за вислугою років – 72 чол.
Загальна сума виплат пенсіонерам протягом І півріччя 2019 року складає 74263,930
тис.грн., середній розмір пенсії станом на 01.07.2019 року – 3791,15 грн.
В місті працює агентський пункт обслуговування громадян від БахмутськоЛиманському ОУПФУ.
У січні 2019 року на території Світлодарської міської ради відкрилося відділення
денного перебування комунальної установи «Бахмутський районний територіальний центр»,
яке відвідують одинокі літні люди, та інваліди. За фінансової підтримки громадської
організації «Проліска» для відділення були придбані тренажери, меблі, медичний інвентар і
оргтехніка. Відвідувачі відділення мають змогу отримати медичні поради та консультації,
займатися спортом, змістовно проводити своє дозвілля.
Станом на 01.07.2019 року на території м.Світлодарськ зареєстровано близько 850
осіб тимчасово переміщених осіб.
Протягом І півріччя 2019 року збільшилася кількість громадських організацій. Станом
на 01.07.2019 року в місті працює 6 громадських організацій:
- Громадська організація «ЮЕЙ ГРУП» працює з з підлітками та молоддю. Протягом І
півріччя 2019 року було проведено 10 тренінгів для розвитку: «Управління часом»,
«Управління фінансами», «Волонтерство», «Робота в команді» та інші які відвідали близько
50 підлітків. Постійно працюють клуб для підлітків «Скеля», творча студія, музичні мініуроки грі на гітарі та вокалу. У червні 2019 року був проведений фестиваль вуличної музики,
в якому прийняли участь місцеві підлітки.
- Світлодарська міська громадська організація «Діти війни та трудового фронту» надає
допомогу пенсіонерам міста. Протягом І півріччя 2019 року працювали з благодійними
організаціями : «Допоможемо», «Карітас», Норвежська та Даньска ради у справах біженців,
Польська гуманітарна акція. Населення отримало 300 продуктових наборів, 150 наборів ліків,
750 чоловік отримали матеріальну допомогу у сумі 3,000 тис.грн., була проведена акція по
юридичним та психологічним питанням. Членами організації були проведені роботи по
благоустрою прилеглої території у парковій зоні. Організація виграла грант на розвиток
громади від ПРООН.

- громадська організація «Ветерани України міста Сітлодарськ» працює з людьми похилого
віку. Протягом І півріччя 2019 року приймали участь у міських заходах до Масляної, Дня
Перемоги, проводили роботи з благоустрою міста, провели ремонтобладнання для поливу
земельних ділянок пенсіонерів. Приймали участь у конкурсах на отримання гранту від БО
«Благодійний фонд «Карітас», але проект не пройшов конкурсний відбір, та від ПРООН, де
проект отримав позитивне рішення відбіркової комісії.
-громадська організація «Союз-Чорнобиль міста Світлодарська» включає в себе 55 членів.
Протягом І півріччя 2019 року провели прибирання території навколо пам’ятного знаку,
провели реквієм та зустріч із школярами ЗОШ, приурочену до Дня пам’яті про
Чорнобильську катастрофу. У червні 2019 року для учасників ліквідації наслідків ЧАЄС була
організавана екскурсія у Свято-Успенську Святогірську Лавру.
- громадська організація «Світлодарське товариство захисту тварин і рослин» займається
захистом безпритульних тварин в місті. Плануюється провести в місті стерилізацію собак з
залученням коштів міського бюджету та коштів, отриманих від ПРООН.
- громадська організація Українського Союзу ветеранів Афганістану.
Освіта
Назва закладу освіту
ДЗН № 11 «Берізка»
ДЗН № 1 «Ластівка»
ДЗїН №10«Веселка»
ЗОШ
НВК
ЦДЮТ

Кількість
дітей

Кількість
працівників

Звільнено/прийнято
протягом року

92
87
83

35
37
34

2/3
0/1
0/0

Середня
заробітна
плата
4954,00
5820,00
5602,97

487
508
360

75
105
17

2/1
11/9
2/0

6188,00
4777,98

Дошкільна освіта
Світлодарський дошкільний навчальний заклад №1 «Ластівка» Світлодарської
міської ради Донецької області.
У січні 2019 року благодійною організацією «Благодійний фонд «Прем’єр Уржанс
Інтернасьональ» сумісно з Дитячим фондом ООН закінчено поточний ремонт системи
теплопостачання на суму 1147313,59 грн., замінені вікна на пластикові у молодшій групі на
суму 54634,00 грн.
Станом на 01.07.2019 року закладом проведено 3 заходи районного рівня, 4 заходи
міського рівня, 1 захід обласного рівня.
Світлодарський дошкільний навчальний заклад №10 «Веселка» Світлодарської
міської ради Донецької області.
Проект «Капітальний ремонт дошкільного учбового закладу №10 «Веселка» в
м.Світлодарську, 54а, Донецької області» став переможцем конкурсу в рамках Надзвичайної
кредитної програми для відновлення України та на даний час очікується внесення змін до
Постанови КМУ від 25.11.2015 №1068 «Деякі питання використання коштів для реалізації
проектів у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України», де буде
затверджений обсяг субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію
проекту.приймає участь у конкурсі інвестиційних проектів від Надзвичайної кредитної
програми для відновлення України Європейського інвестиційного банку.
Заклодом було проведено 23 заходи дитячого садка.
Світлодарський дошкільний навчальний заклад №11 «Берізка» Світлодарської
міської ради Донецької області.

У І півріччі 2019 року благодійна організація «Людина в біді» передала матеріал на
відновлення санвузлів та ремонту туалетних кімнат на суму 98766,00 грн.
Закладом проведено 6 заходи районного рівня, 2 заход міського рівня, 21 захід
дитячого садка.
Шкільна освіта
Заклади шкільної освіти підпорядковані Бахмутській районній раді.
Світлодарська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Бахмутської районної ради.
Протягом 2018-2019 навчального року випустилося 42 випускників 11 класів, 37
випускників 9 класів.
8 учнів знаходяться на індивідуальному навчанні.
97 учнів приймали участь у районних олімпіадах, 6- в обласних, 1- у Всеукраїнських.
У січні 2019 року закладом було отримано меблі, обладнання для харчоблоку, посуд
на загальну суму 294008,00 грн. від представництва ІВКБ ООН у справах біженців
відповідно до Угоди пожертви майна.
У травні 2019 року були отримані гігієнічні набори від Міжнародного благодійного
фонду «Руки друзів» на суму 13524,00 грн.
За кошти Міжнародної організації «Червоний хрест» було придбане обладнання для
бомбосховища.
При навчальному закладі 14 днів працював пришкільний табір, в якому відпочивало
близько 100 учнів. Харчування дітей було організовано у шкільній їдальні
Світлодарський навчально-виховний комплекс «Дошкільний навчальний
заклад-загальноосвітня школа І ступеня-гімназія» Бахмутської районної ради
Світлодарський центр дитячої та юнацької творчості Бахмутської районної
ради.
Протягом І півріччя 2019 року в закладі працювало 12 гуртків, 24 групи. Закладом
було проведено 27 заходів.
Протягом 14 днів працював літній майданчик «Веселка», в якому відпочили 20 учнів
1-5 класів. Харчування дітей було організовано у їдальні Світлодарського НВК. Протягом
зміни проводилися масові заходи, спортивні змагання.
Культура
Назва закладу культури

Кількість
відвідува
чів

Кількість
працівників

Середня
заробітн
а плата

46

Звільнено
/прийнято
протягом
року
4/7

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

19402
65

17

0/0

7763,69

976
1879

5
5

0/0
2/2

4511,47
4235,23

7098,53

Комунальний заклад «Світлодарський міський палац культури».
Укомплектованість штату 68,78%. Закладом було проведено 239 заходів, з них – 163
дитячих заходів.
У червні 2019 року були проведені заходи з нагоди Міжнародного дня захисту дітей.
Були придбані медалі (21од.), іграшки (70 од.), подарунки та нагороди (58 од.) на загальну
суму 5000,00 грн. з місцевого бюджету.

Початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад «Світлодарська
музична школа».
Заклад фінансується за кошти Бахмутської райдержадміністрації.
Протягом І півріччя 2019 року закладом були проведені Концерт для учнів
молодших класів «Композитори-класики-дітям», звітний ювілейний концерт школи, концерт
«Урочисте вручення свідоцтв та підведення підсумків 2018-2019 н.р.», концерти для літніх
таборів «Літо в мажорі».
Були проведені творчі звіти класу викладача з фаху сольного співу, фортепіано та
оркестрового відділу «Святковий вечір – «Ми даруємо посмішки».
Учні та викладачі музичної школи приймали участь у культурних програмах міста та
району до Різдва, Масляної, Міжнародного жіночого дня 8 березня, Дня Перемоги
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
21243
примірників.Протягом І півріччя 2019 року бібліотеку відвідоло 4590 читачів. Проблему
ремонту покрівлі над читальним залом не було вирішено.
Спорт
На базі спортивного оздоровчого комплексу Вуглегірської ТЕС працює 8 секцій,
басейн, клуб «Атлант», клуб кудо «Бусідо». Протягом І півріччя 2019 року було проведено
27 спортивних заходів, на організацію яких були витрачені кошти профбюджету
Вуглегірської ТЕС в сумі 144655,33 грн.
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 2 заклади охорони здоров’я, які
підпорядковані Бахмутській районній раді:
КЗ «Світлодарська міська лікарня» Бахмутської районної ради укомплектований
штатом на 94%, кількість працівників – 203 особи. Обслуговується населення
смт.Миронівський (7568 чол.), с.Відродження (188 чол.), с.Воздвиженка (252 чол.),
смт.Луганське (2227 чол), с.Новолуганське (3266 чол.), м.Світлодарськ (12051 чол.).
Всього кількість населення, що обслуговується – 25552 чол.
В лікарні працюють хірургічне, гінекологічне, травматологічне, отоларингологічне,
терапевтичне, неврологічне, інфекційне відділення.
У відділеннях на стаціонарі проліковано 1477 осіб, виконано 264 операції, померло –
20 осіб. В денному стаціонарі проліковано 347 осіб. В поліклінічному відділенні відвідувань
– 26267, на діспансерному обліку знаходяться 1906 осіб.
Комунального некомерційного підприємства «Центр
первинної медикосанітарної допомоги Бахмутської районної ради» Світлодарська амбулаторія має 20
штатних одиниць: лікарі – 4,5, молодші медичні спеціалісти – 9,5, інший персонал – 6,0
ставки. Укомплектованість лікарями – 89%.
Середня заробітна плата – 8102,25 грн.
Під диспансерним наглядом перебували 7755 чол.
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 травлення, на третьому місці- хвороби органів дихання.
Періодичним медоглядом охоплено 27,2 % від запланованих профоглядів.

Протягом 6 місяців 2019 року виявлено 7 випадків онкопатологій.
За 6 місяців 2019 року план по ФЛГ- обстеженню виконано на 49,1%, на ВІЛінфекцію обстежено 92 особа, що становить 15,3% від запланованої кількості.
Амбулаторія приймає участь в урядовій програмі «Доступні ліки» та реамбурсація
інсуліну.
Охорона навколишнього середовища
В рамках реалізації завдань з охорони навколишнього середовища протягом І
півріччя Вуглегірською ТЕС за власні кошти був частково виконаний поточний ремонт
електрофільтрів бл.ст №3 на суму 932,500 тис. грн. Відсоток виконання заходу складає 6,9%.
Захист прав і свобод громодян, забезпечення законності та правопорядку
У І півріччі 2019 року у місті відкрилася поліцейська станція. Станом на 01.07.2019
року територію міста обслуговують 3 дільничних інспекторів поліції та 2
оперуповноважених, працює зведений загін. За період 6 місяців 2019 року було
зареєстровано 14 крадіжок, 8 з яких розкрито, 1 тяжкий злочин, 1 грабіж, 5 випадків
шахрайства.
Протягом І півріччя 2019 року поліцейськими було проведено 37 зустрічей з
населенням громади, на яких роз’яснено як поводитися, щоб не стати жертвою шахраїв.
35% громадян, які зверталися до поліції, виразили довіру, 38,6% задоволені роботою поліції.
Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій
Протягом I півріччя 2019 року сили та засоби ДПРЗ-23 ГУ ДСНС України у
Донецькій області залучалися до гасіння 11 пожеж, які виникли на території Світлодарської
міської ради, врятовано матеріальних цінностей на суму 15,0 тис. грн.., здійснено 4 виїзди
для надання допомоги населенню. У квітні та травні 2019 року організовано проведення
перевірки технічного стану джерел вуличного протипожежного водопостачання міста.
Протягом I півріччя 2019 року здійснювалось навчання населення діям у надзвичайних
ситуаціях, а також проводились тактико-спеціальні заняття з гасіння пожеж на об’єктах з
масовим перебуванням людей, із залученням обслуговуючого персоналу цих об’єктів.
Протягом I півріччя 2019 року було укладено Договір на надання послуг по зрізування
дерев № 20 від 22.04.2019р. на суму 6991,85 грн. з Виконавчим комітетом Світлодарської
міської ради та наданні послуги по зрізуванню дерев у важкодоступних місцях.
Начальник відділу економіки, прогнозування
та підтримки підприємництва

Г.В.Мурзіна

Додаток
до звіту про хід виконання
Програми економічного і
соціального розвитку
м.Світлодарська за І півріччя
2019 року

Інформація про фінансування заходів щодо реалізації Програми економічного і соціального розвитку м.Світлодарська на 2019 рік
Всього

Зміст заходу

план

Обласний
Районний бюджет Міський бюджет
бюджет
план
факт план факт
план
факт
план
факт
Розвиток внутрішнього ринку торгівлі та побутового обслуговування

Державний бюджет
факт

Підприємства
план

факт

Розширення сфери торгівлі

30,000

142,00

30,000

142,00

Розширення сфери ресторанного
господарства

10,000

125,00

10,000

125,00

Розширення сфери побутового
обслуговування

20,000

140,00

20,000

140,00

Всього

60,000

407,00

60,000

407,00

Інші
план

Результат виконання
факт
відкрито 3 об'єктів, працевлаштовано
7 осіб
відкрито 2 об'єкти
відкритий 1 об'єкт

Органи місцевого самоврядування
Реконструкція будівлі дитячого садка №1 по
вул.Без назви, 20а м.Світлодарськ
22134,534
Бахмутського району Донецької області під
центр надання адміністративних послуг

Встановлення системи пожежної сигналізації,
системи оповіщення про пожежу та
управління евакуюванням людей та системи
330,000
передавання тривожних сповіщень у
приміщенні Виконкому Світлодарської
міської ради

22134,534
(ДФРР)

не виконано

330,000

не виконано

Капітальний ремонт основної будівлі
виконкому Світлодарської міської ради, яка
розташована за адресою: 84792, Донецька
10055,005
область, Бахмутський район, м.Світлодарськ,
проспект Миру, 5

10055,005
(ЄІБ)

не виконано

Матеріально-технічне забезпечення
діяльності Світлодарської міської ради

7,000

Обслуговування засобів протипожежної
безпеки у приміщенні Виконкому
Світлодарської міської ради

2,000

Обслуговування компьютерної техніки

5,000

10,445

7,000

2,84

не виконано

5,000

ремонт та технічне обслуговування
комп'ютерів і оргтехніки- 2,840
тис.грн.,

2,840

не виконано

0,400

Придбання автомобільних запчастин та
паливно-мастильних матеріалів для
службового автомобіля

10,000

25,884

Всього

32543,939

39,169

8,201

8,201

32189,539

10,000

25,884

24,400
Розвиток інформаційного простору

39,169

8,201

Оприлюднення публічної інформації щодо
діяльності органів місцевого самоврядування
у засобах масової інформації та з
5,000
використанням інтернет-ресурсів

13,201

10,445

2,000

Придбання електронного цифрового підпису
в АЦСК для роботи з ПАТ "ДТЕК
0,400
ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО"

Забезпечення висвітлення діяльності за
напрямками роботи органів місцевого
самоврядування на офіційному сайті
Світлодарської міської ради

придбання картриджа для принтера 0,945 тис. грн., конверти паперові 1,000 тис.грн., канцелярські товари 7,000 тис.грн., послуги з програмного
комплексу підготовки звітності
"М.E.DOC" - 1,500 тис.грн.

8,201

5,000

8,201

апчастини,паливо мастильні
матеріали - 4,600 тис.грн., ремонт
автомобіля - 2,100 тис.грн.,паливо А92 PERFEKT - 19,184 тис.грн.
330,000

редизайн сайту - 6,500 тис.грн.,
підтримка сайту - 1,701 тис. грн.

не виконано

8,201
13,201
Територіальне планування.Розвиток земельних відносин

Розробка генерального плану, планування
топооснови

550,000

550,000

не виконано

Проведення інвентаризації землі

307,528

307,528

не виконано

Всього

857,528

857,528

Управління майном комунальної власності

Виявлення безхазяйних об`єктів та їх прийом
у комунальну власності територіальної
громади міста (інвентаризація об’єктів та
5,000
виготовлення технічної
документації;реєстрація права комунальної
власності на нерухоме майно; визначення
вартості виявлених об’єктів на підставі
висновків СОД; публікація інформаційних
повідомлень в засобах масової інформації)

Підготовка об’єктів комунальної власності до
продажу, приватизації, передачі (прийому),
10,000
та оренди, а саме: інвентаризація об’єктів та
виготовлення технічної документації;
реєстрація права комунальної власності на
нерухоме майно; публікація інформаційних
повідомлень в засобах масової інформації;
оцінка об’єктів комунальної власності
Подання заяв до суду з питань управління
майном комунальної власності (cудовий збір)
10,000
та здійснення заходів з задоволення вимог
кредиторів
Всього

25,000

5,000

не виконано

10,000

не виконано

10,000

не виконано

25,000
Житлове господарство та комунальна інфраструктура

Капітальний ремонт пасажирських ліфтів
буд. 42 п.1.2 ; № 47 ;№68 п.1

1299,294

Позачергове ТО та експерне обстеження
пасажирського ліфту буд.№9

15,000

692,324

1299,294

капітальний ремонт ліфтів в будинку
42(п.1,2)

692,324

не виконано

15,000

Капітальний ремонт замощення, цоколів та
990,000
ганків багатоквартирних житлових будинків

Поточний ремонт покрівлі з ремонтом
зливостоків

231,000

Поточний ремонт міжпанельних швів

110,300

990,000

199,999

231,000

110,300

199,999

не виконано

поточний ремонт покрівлі в будинках
14(п.6), 19(п.5), 19а(п.1,4),
24(п.1,4,5,6), 48(п.1,3), 47, 54(п.4), в
загальному обсязі 841,41 м2
не виконано

заміна трубопроводів мереж
тепловодопостачання в кількості
956,2м.п., заміна та ремонт запірної
арматури на мережах
тепловодопостачання до Ду50 у
кількості 250шт. (Ду15 – 56шт.,
Ду20– 117шт., Ду25-65шт., Ду324шт., Ду50–8шт.), заміна засувок до
Ду100 у кількості 3шт.(Ду50 – 2шт.,
Ду80 – 1шт.), ремонт і ревізія
засувок до Ду100 у кількості 25шт.,
заміна стояків і колекторів
водовідведення у кількості до Ду100
у кількості 161,5м.п

Поточний ремонт внутрішньобудинкових
мереж водопостачання, опалення,
водовідведення

211,000

Поточний ремонт ганку п.3 буд.19а

8,720

Придбання будівельних матеріалів для
виконання поточного ремонту нежитлового
вбудованого приміщення за адресою:84792,
Донецька обл., Бахмутський район,
м.Світлодарськ, вул.Без назви, буд.93а

92,510

92,510

не виконано

Обстеження спеціалізованою організацією
щодо технічного стану будинків № 30,31

248,000

248,000

не виконано

3205,824

107,700

211,000

не виконано

8,720

1000,023

1299,294 692,324 23,720
Підтримка сім'ї, дітей та молоді

552,300

Проведення семінарів, тренінгів,
розважальних заходів для дітей та молоді
Всього

107,700

307,699

1330,510

не виконано
7,500
7,500

Матеріальна допомога на поховання деяких
категорій осіб виконавцю волевиявлення
померлого або особі, яка зобов'язалася
поховати померлого

6,000

Фінансова допомога громадським
організаціям інвалідів та ветеранів
м.Світлодарська

32,000

Всього

38,000

7,500
7,500
Соціальний захист населення

1,000

6,000

1,000

не виконано

32,000
1,000

38,000

1 звернення на поховання

1,000

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

9018,257
(ЄІБ)

9018,257

не виконано

Встановлення системи пожежної сигналізації,
системи оповіщення про пожежу та
управління евакуюванням людей та системи
передавання тривожних сповіщень у
1332,885
приміщенні дошкільних навчальних закладів
Світлодарської міської ради Донецької
області

1332,885

не виконано

Розробка проектної документації на об'єкт
"Монтаж системи пожежної сигналізації,
оповіщення про пожежу та управління
евакуацією людей, передачі тривожних
сповіщень" у приміщеннях Світлодарського
дошкільного навчального закладу №11
"Берізка"Світлодарської міської ради
Донецької області

119,280

не виконано

Придбання протипожежного обладнання для
дошкільних навчальних закладів
56,037
Світлодарської міської ради Донецької
області

56,037

не виконано

Розробка проектно-кошторисної
документації за проектом "Капітальний
ремонт будівлі з виконанням
термомодернізації Світлодарського
дошкільного навчального закладу №11
"Берізка" Світлодарської міської ради
Донецької області

49,260

49,260

не виконано

Підвищення кваліфікації педагогічних
працівників Світлодарського ДНЗ №11
"Берізка"

6,300

119,280

Розробка проектно-кошторисної
документації за проектом "Капітальний
ремонт будівлі Світлодарського дошкільного
200,000
навчального закладу №1 "Ластівка"
Світлодарської міської ради Донецької
області

6,300

3,527

підвищення кваліфікації - 2
працівника

3,527

200,000

не виконано

Заміна дерев'яних віконних блоків на
металопластикові у будівлі ДНЗ "Ластівка"
№1 Світлодарської міської ради,
розташованої за адресою Донецька обл.
Бахмутський р-он м.Світлодарськ буд.15а

865,496

Поточний ремонт харчоблоку ДНЗ
"Ластівка" №1 Світлодарської міської ради
Донецької області

156,034

Поточний ремонт покрівлі Світлодарського
ДНЗ №1 "Ластівка" Світлодарської міської
ради Донецької області

50,000

865,496

не виконано

156,034

Розробка проектно-кошторисної
документації за проектом "Капітальний
100,000
ремонт вбудовано-прибудованого
приміщення буд.47-г в м.Світлодарськ
Донецької області" (ЦДЮТ)
Придбання протипожежного обладнання для
Світлодарського центру Дитячої та юнацької 45,140
творчості
Встановлення системи пожежної сигналізації,
системи оповіщення про пожежу та
управління евакуюванням людей та системи
17,000
передавання тривожних сповіщень
Світлодарського центру Дитячої та юнацької
творчості
Всього
12015,689

Реконструкція будівлі інфекційного
відділення КЗ "Світлодарська міська лікарня"
за адресою: Донецька область, Бахмутський
район, місто світлодарськ, пр.Перемоги,1"
Всього

3,527

9018,257

1713,496
Охорона здоров'я

не виконано

6,300

3,527

50,000

не виконано

100,000

не виконано

45,140

не виконано

17,000

не виконано

1277,636

не виконано
11332,568
11332,568

11332,568
(ДФРР)
11332,568
Культура

Капітальний ремонт будівлі комунального
закладу "Світлодарський міський Палац
культури", яка розташована за адресою
проспект Миру,3 м.Світлодарськ
Бахмутського району Донецької області

32463,849

Придбання протипожежного обладнання для
Молодіжного центру "ІМПУЛЬС"
1,460
м.Світлодарська

31901,958
(ЄІБ)

561,891

не виконано

1,460

не виконано

Придбання протипожежного обладнання для
47,900
Світлодарського міського Палацу культури
Придбання книг та підписки періодики для
бібліотек міста

25,000

Проведення заходів з святкування 74-річниці
Перемоги над нацизмом у Другій світовій
30,000
війні
Проведення міських заходів з нагоди
Міжнародного дня захисту дітей (придбання 5,000
сувенірів)
Всього
32 573,209
Організація та
масових заходів
Всього

проведення

спортивно-

не виконано

47,900

80,000
80,000

25,000

не виконано

29,966

30,000

29,966

подарункові набори- 19,974 тис.грн.,
харчування під час проведення свята

5,000

5,000

5,000

придбані медалі (21од.), іграшки (70
од.), подарунки та нагороди (58 од.)

34,966

31901,958

47,900
598,351
Фізична культура і спорт

144,655
144,655

34,966

10,000
10,000

25,000

70,000
70,000

144,655
144,655

Вуглегірською ТЕС проведено 27
спортивних заходів

Благоустрій
Відлов бродячих собак

30,000

Ліквідація стихійних звалищ на території
міста

29,700

Придбання комплексного дитячого
майданчику

83,532

Викос карантинних трав на території міста

30,000

Всього

173,232

Середній ремонт електрофільтрів бл.ст.№1

3377,300

3377,300

Капітальний ремонт електрофільтрів
бл.ст.№4

3149,400

3149,400

Поточний ремонт електрофільтрів бл.ст.№3

13591,100

Ремонт насосної перекачки мулу
Капітальний ремонт мулових майданчиків
Виконання аналіз грунтів у зоні впливу
Вуглегірської ТЕС

85,000
64,000

85,000
64,000

48,000

48,000

Будівельно-монтажні роботи по нарощенню
греблі золовідвалу до відм.178,0 м
Всього

29,700
29,688

29,688

вивезено на полігон 160 м3 сміття

83,000

придбаний 1 майданчик

83,532
83,000

24000,000
44314,800

не виконано

30,000

30,000
142,688

30,000

викошено 24025 м2

30,000
142,688
173,232
Охорона навколишнього природного середовища

932,500

13591,100

24000,000
44314,800

932,500

932,500

заходи проведені Вуглегірською ТЕС

932,500

Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій
Придбання плавзасобів та обладнання для
рятування на воді

165,000

Зрізування дерев у важкодоступних місцях

8,885

165,000

6,992

8,885

6,992

з розрахунку 1 год - 665,89, кількість
годин роботи 10 год.30 хв

Всього

173,885

6,992

Всього по заходам

137414,375

2720,721

165,000
84442,322

4083,218

8,885
692,324 928,589

Розроблений:
Начальник відділу економіки,
прогнозування та підтримки
підприємництва

Г.В.Мурзіна

6,992
236,543

44997,100

1791,854

2963,146

