Затверджено
рішенням міської ради
від 24.02.2020 № VІ/142-3

Звіт про хід виконання Програми економічного і соціального розвитку
м.Світлодарська за 2019 рік
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 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»;
- рішення Світлодарської міської ради від 06.08.2019 №№VІ/136-8 «Про внесення
змін до Програми економічного і соціального розвитку м.Світлодарська на 2019 рік»;
- рішення Світлодарської міської ради від 26.09.2019 №№VІ/137-3 «Про внесення
змін до Програми економічного і соціального розвитку м.Світлодарська на 2019 рік»;
- рішення Світлодарської міської ради від 21.10.2019 №№VІ/138-7 «Про внесення
змін до Програми економічного і соціального розвитку м.Світлодарська на 2019 рік»;
- рішення Світлодарської міської ради від 28.11.2019 №№VІ/139-2 «Про внесення
змін до Програми економічного і соціального розвитку м.Світлодарська на 2019 рік».
Світлодарськ - місто, яке входить до складу Бахмутського району Донецької області.
Розташоване на відстані 30 км від м.Бахмут. Зовнішні зв'язки міста Світлодарська
здійснюються по автодорозі міжнародного значення Київ – Харків –Довжанський.
На території міста послуги зв’язку надають мобільні оператори – Водафон, Київстар
та Лайфселл. Вказані оператори окрім послуг телефонного зв’язку надають послугу
підключення до Інтернету. Поштові послуги в місті надає відділення поштового зв’язку
Донецької філії підприємства "Укрпошта" та відділення «Нова пошта».
Економіка міста представлена такими сферами як енергетика, торгівля, побутове
обслуговування, ресторанне господарство.
Бюджетна політика
(тис.грн.)
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Доходи. За 2019 року надходження до загального фонду міського бюджету склали
23098,235 тис.грн., до розрахункових та затверджених показників 28395,459 тис.грн. або

78,56% до уточнених планових показників. В порівнянні з 2018 роком доходи загального
фонду збільшилися на 18%.
Структура доходів у порівнянні з 2018 роком не змінилася. Найбільшим показником
збільшення надходжень є міжбюджетні трансферти, які складають 89,7 % загального фонду
міського бюджету.
Основним джерелом доходів загального фонду міського бюджету, без урахування
міжбюджетних трансфертів, є податкові надходження. 79,7% від суми податкових
надходжень складає єдиний податок
Показники виконання податків та зборів міського бюджету за 2019 рік у порівнянні з
затвердженими на період:
- внутрішні податки на товари та послуги - 90,66%;
- місцеві податки – 109,67%;
- доходи від власності та підприємницької діяльності – 178,85%
-адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської
діяльності» - 93,89 %.
До спеціального фонду міського бюджету надійшло 3104,727 тис.грн., планові
бюджетні призначення – 5330,645 тис.грн., що складає 58,24%.
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Видатки. По видатках загального фонду міський бюджет виконано на 99,56 % (при
плані 20313,859 тис.грн., спрямовано 20224,598 тис.грн.). По спеціальному фонду видатки
виконані на 37,13 % .
Основну частку обсягу видатків загального фонду міського бюджету спрямовано на
утримання бюджетних установ та здійснення заходів в освіті та культурі.
Промисловий потенціал
Промисловість міста представлена галуззю електроенергетика, а саме Вуглегірською
ТЕС ПАТ «Центренерго», яка є містоутворюючим підприємством м.Світлодарська.
Протягом 2019 року на підприємстві спостерігається зниження основних показників
економічного і соціального розвитку в порівнянні з 2018 роком.
Виробництво промислової продукції за 12 місяців 2019 року склало 3992,800
млн.кВт-год, що на 5,4 % більше від запланованого показника та на 2,7% менше ніж у 2018
році.
Протягом 2019 року було реалізовано продукції на суму 6398,226 млн.грн., що на
1,9% більше від запланованого показника, в порівнянні з 2018 роком обсяг реалізованої
продукції знизився 13,4%.
Середньооблікова чисельність штатних працівників на 01.01.2020 року складає 2336
осіб, що на 64 особи менше ніж було заплановано. У порівнянні з 2018 роком цей показник
зменшився на 30 осіб.
З метою економії паливно-енергетичних ресурсів у другому півріччі 2019 року були
виконані роботи по заміні поверхні нагріву подового екрану НРЧ котла ТПП-312 А ст.№4
енергоблоку №4 на суму 6019,05 тис.грн.
Розвиток підприємництва. Регуляторна політика
Відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики
у сфері господарської діяльності», був затверджений План діяльності з підготовки проєктів
регуляторних актів Світлодарської міської ради та її виконавчих органів на 2019 рік, згідно
з яким протягом 2019 року було прийнято 3 регуляторних акта. Інформація оприлюднена
на офіційному сайті Світлодарської міської ради.

Станом на 01.01.2020 року у загальному реєстрі діючих регуляторних актів
Світлодарської міської ради та її виконавчого комітету, налічується 13 діючих
регуляторних актів.
Протягом 2019 року були підготовлені та оприлюднені на офіційному сайті
Світлодарської міської ради 3 звіти про базове, 1 звіт про повторне, 1 звіт про періодичне
відстеження результативності діючих регуляторних актів.
Набори даних «План діяльності з підготвки проєктів регуляторних актів
Світлодарської міської ради та її виконавчого комітету» та «Перелік діючих регуляторних
актів» оприлюднені на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних.
. За 2019 року до міського бюджету суб’єктами підприємницької діяльності
надійшло:
- від сплати єдиного податку юридичних осіб – 168,810 тис.грн., що на 4,85%
перевищує плановий показник;
- від сплати єдиного податку фізичних осіб – 1442,019 тис.грн., що на 14,68%
перевищує плановий показник;
- від сплати адміністративних штрафів та штрафних санкцій за порушення
законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів –
81,943 тис.грн., що на 57,58 % більше ніж було заплановано;
- від сплати акцизного податку з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної
торгівлі підакцизних товарів – 306,929 тис.грн., що на 19,23% менше від плану;
- від сплати податку на пальне (Акцизний податок з ввезених на митну територію
України підакцизних товарів (продукції) – 82,732 тис.грн., що на 40,22% перевищує
плановий показник;
- пальне (Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів
(продукції)- 20,130 тис.грн., що на 54,84% перевищує плановий показник.
Протягом 2019 року, з метою розвитку підприємнцтва були проведені:
- 3 інформаційні зустрічі підприємців з представниками МК Червоний Хрест щодо
надання грантової допомоги на відновлення малих та середніх підприємств шляхом
надання грантів на створення додаткових робочих місць;
- зустріч з представниками ГО "Взаємодія-Плюс" з приводу грантових програм на
розвиток бізнесу;
- тренінг для підприємців «Стимулювання розвитку бізнесу», яка проводилася
амеріканською організацією USAID.
Суб’єкти господарювання залучалися до участі у конкурсах на отримання бізнесгрантів від Данської Ради у справах біженців, Норвезької ради у справах біженців, БО «БФ
«Карітас Краматорськ», Посольства Республіки Болгарія в Україні, іноземноЇ неурядової
організації ACTED, ПРООН.
Протягом року підприємці приймали участь у заходах до Дня перемоги, Дня
Конституції України, Дня Молоді.
Розвиток ринку внутрішньої торгівлі та побутового обслуговування
Динамика росту кількості об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та
побутового обслуговування є позитивною.
Станом на 01.01.2020 року на території Світлодарської міської ради здійснюють
підприємницьку діяльність:
- у сфері торгівлі-106 ФОП, з яких 43 ФОП здійснюють торгівлю продовольчими
товарами, 56 ФОП-непродовольчими товарами, 7 ФОП- змішаними товарами.
- у сфері ресторанного господарства-4 ФОП: кафе-бари на 122 посадкових місця,
закусочна на 48 посадкових місць, їдальня Вуглегірської ТЕС на 500 посадкових місць та
ресторан на 200 посадкових місць.
- у сфері побутового обслуговування - 26 ФОП.
Побутове облуговування представлене наступними категоріями:

- послуги з ремонту взуття – 1ФОП;
- технічне обслуговування та ремонт автомобілів за індивідуальним замовленням 1ФОП;
- послуги з виконання фоторобіт – 1ФОП;
- послуги повязані з доглядом за тілом людини – 3 ФОП;
- послуги перукарень – 11 ФОП;
- ритуальні послуги – 1 ФОП;
- інші індивідуальні послуги – 7 ФОП (пошив одягу, доставка пошти, стоматологічні
послуги, тощо), 1 ТОВ (кабельне телебачення)
На території міста працює 5 аптек та 2 аптечних пункти; 1 АЗС.
У задоволенні потреб населення значне місце продовжує належати ринку. Загальна
площа ринку–737,3 м2, торгівельна площа -204,4 м2 Ринок розрахований на 30 стаціонарних
місць.
Структура ринку внутрішньої торгівлі, ресторанного господарства
та побутового обслуговування станом на 01.01.2020 р
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Протягом 2019 року в Бахмутському управлінні ГУ ДФС у Донецькій області на
території м.Світлодарська зареєструвалися 14 фізичних осіб-підприємців (І групи-2 особи,
ІІ групи- 12 осіб), припинили діяльність 9 фізичних осіб-підприємців (І групи-1 особи, ІІ
групи- 8 осіб).
Протягом 2019 року відділом економіки, прогнозування та підтримки
підприємництва було видано 7 погоджень режиму роботи об’єктів торгівлі, ресторанного
господарства та сфери послуг.
З метою недопущення порушення громадського порядку особами, які мають ознаки
належності до будь-якого військового формування, а також попередження травматизму та
загибелі військовослужбовців і цивільного населення в результаті зловживання
алкогольними напоями, на території Світлодарської міської ради діє заборона на продаж
алкогольних та слабоалкогольних напоїв, вин столових та пива (крім безалкогольного)
військовослужбовцям.
Інвестиційна діяльність
Недостатність фінансового ресурсу міста, низька інвестиційна привабливість,
обмеженість внутрішніх інвестиційних ресурсів, невдосконалість законодавства стримують
економічний розвиток та не дають можливості реалізувати соціальні проекти, яких
потребує місто, тому для реалізації заходів потрібні додаткові капіталовкладення.
З метою залучення коштів на відновлення та ремонт об’єктів соціальної
інфраструктури були подані проєкти на участь у Надзвичайній кредитній програмі для
відновлення України Європейського інвестиційного банку та до Державного фонду
регіонального розвитку.

Проект «Капітальний ремонт дошкільного учбового закладу №10 «Веселка» в
м.Світлодарську, 54а, Донецької області» на суму 9018,257 тис.грн. став переможцем
конкурсу в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України, на підставі
внесення змін до Постанови КМУ від 25.11.2015 №1068 «Деякі питання використання
коштів для реалізації проектів у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення
України», якими затверджений обсяг субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам
на реалізацію проекту.
Проєкт «Реконструкція будівлі дитячого садка №1 по вул. Без назви, 20а
м.Світлодарськ Бахмутського району Донецької області під Центр надання
адміністративних послуг» на суму 22643,209 тис.грн. був схвалений міжвідомчою комісією
Державного фонду регіонального розвитку. Станом на 01.10.2019 року розпочато
реалізацію даного проєкту.
Окрім бюджетних програм місто дієво працює над залученням зовнішнього ресурсу
для розвитку громади. Донори та партнери міста: ADRA Ukraine, ПРООН, чеська
гуманітарна
організація
«Человек
в
беде»,
UNICEF,
БФ ПРЕМЬЕР
УРЖАНС ИНТЕРНАСЬОНАЛЬ, Міжнародний комітет Червоного Хреста, Карітас.
В рамках співпраці громади та ПРООН був проведений форум та створена робоча
група з громадської безпеки та соціальної згуртованості. Станом на 01.01.2020 року
відбулося 5 засідань робочої групи, в ході яких обговорювалися нагальні проблеми
громади.
В рамках участі у конкурсі проектів в межах Програми малих грантів для підтримки
проектів, спрямованих на зміцнення громадської безпеки у цільових громадах Донецької та
Луганської областей громадськими організаціями були отримані 3 гранти від громадської
організації «Ініціативний центр сприяння активності та розвитку громадського почину
«Єднання» на загальну суму 348,000 тис.грн. та реалізовані наступні проєкти:
- 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 (співфінансування з міського бюджету у
сумі 30,000 тис.грн.).
.
Зайнятість населення
Загальне населення
Прибуло
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Кількість народжених
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49%

Діти та підлітки (018 років)
17%

За оперативними даними станом на 01.01.2020 року чисельність мешканців
м.Світлодарськ, що перебувають на обліку у Бахмутському міському центрі зайнятості
дорівнює 13 осіб, чисельність працевлаштованих безробітних з числа мешканців
м.Світлодарськ за 2019 рік дорівнює 28 особам.
Протягом 2019 року Бахмутським міським центром зайнятості були проведені
наступні заходи щодо сприяння працевлаштуванню безробітних мешканців м.Світлодарськ:
- комплексні профорієнтаційні послуги із запровадженням інноваційних форм
роботи з метою підвищення мотивації до участі в активних заходах сприяння зайнятості
отримали 95% зареєстованих безробітних громадян та 96% учнівської молоді, у тому числі
учнів 9-11 класів;
- в рамках Центру розвитку підприємництва проведено проведено 7 заходів з метою
інформування населення про діючі проєкти підтримки малого та середнього бізнесу та
підприємницької ініціативи;
- залучено до громадських та інших робіт тимчасового характеру 11 безробітних
осіб, втому числі ВПО та учасників АТО;
Проведено 78 ділових зустрічей, семінарів, тренінгів, ярмарків вакансій тощо за
участю мешканців м.Світлодарська.
Пріоритетні форми зайнятості
Установи та
організації міста
24%
Сфера енергетики
67%

Сфера торгівлі,
ресторанного
господарства та
побутового
обслуговування
9%

Середній рівень заробітної плати працівників складає:
- на Вуглегірській ТЕС-15182,00 грн.;
- в закладах освіти-5740,00 грн.;
- в закладах культури-6136,00 грн.;
- в медичному закладі-7805,00 грн.;

- на комунальному підприємстві-5301,00 грн.
Заробітна плата найманих працівників у сфері торгівлі, побутового обслуговування
та ресторанного господарства незначно перевищує рівень мінімальної заробітної плати.
Управління об’єктами комунальної власності
Станом на 01.01.2020 року в комунальній власності територіальної громади
м.Світлодарська знаходяться 60 житлових багатоповерхових будинків (1 - двох поверховий,
3 - чотирнадцяти поверхових, 8 - дев'яти поверхових, 48 - п'яти поверхових), три навчальновиховальних комплекса, будівля виконкому, будівля Будинку культури, дитяча та доросла
бібліотеки, комплекс будівель КП «Веста», приміщення Молодіжного центру «Імпульс», 19
нежитлових приміщень, 4 з яких вільні та можуть бути продані або передані в оренду.

Загальна площа житла
Середнєзабезпечення одного мешканця
Приватизоване житло
Оснащення житлового фонду
- ліфтами
- централізованим опаленням
- водопроводом
- каналізацією
- природним газом

Одиниці
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тис. кв.м
кв.м
квартир

Станом на
01.01.2020
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4545

%
%
%
%
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Світлодарською міською радою ведеться квартирний облік громадян, які
потребують поліпшення житлових умов. На квартирному обліку знаходяться 51 сім’я, з
яких користуються правом першочергового одержання житла 8 сімей, позачергового–5
сімей. Станом на 01.01.2020 року отримали житло 6 сімей (5-загальна черга та 1позачергово). Було проведено реєстрацію прав власності на житло на 12 об’єктів житлового
фонду.
Станом на 01.01.2020 року на території Світлодарської міської ради діє 27
договорів оренди майна комунальної власності. Від орендної плати за користування
цілісним майновим комплексом та іншим майном, що у комунальній власності отримано
198,056 тис.грн., що складає 96,61% від запланованого показника.
Станом на 01.01.2020 року оформлено відумерлу спадщину на 5 квартир, які будуть
надані громадянам, що перебувають на квартирному обліку та потребують поліпшення
житлових умов.
Земельні ресурси
З метою визначення сучасного стану землекористування та землеволодіння, у 2019
році була розроблена технічна документація з інвентарізації земель м.Світлодарськ
(трансферт з районного бюджету-307,000 тис.грн.)
Протягом 2019 року в оренду була передана 1 земельна ділянка комунальної
власності. Станом на 01.01.2020 року на території м.Світлодарськ діє 27 договорів оренди
земельних ділянок комунальної власності..
Протягом 2019 року, відповідно до рішень міської ради, у постіне користування
було передано 17 земельних ділянок комунальної власності.. Станом на 01.01.2020 року у
постійному користуванні знаходиться 20 земельних ділянок. Власність протягом 2019 року
оформлена на 3 земельні ділянки.
Житлово-комунальне господарство

Надання житлово-комунальних послуг у місті здійснюють два підприємства:
1. Вуглегірська ТЕС надає послуги з теплопостачання, водопостачання та
водовідведення.
Станом на 01.01.2020 року Вуглегірською ТЕС ПАТ «Центренерго» за власні кошти
були виконані роботи на території м.Світлодарськ на загальну суму 2455,120 тис.:грн., а
саме:
- перевірка витратомірних шайб на магістральних трубопроводах м.Світлодарськ;
- ремонт магістральних та вуличних тепломереж в кількості 60 м.п. на суму 935,220
тис.грн., що на 20% перевіщую запланований показник.;
- ремонт міжквартальних водопровідних мереж міста в кількості 50 м.п та
водовідведення в кількості 50 м.п на загальну суму 1507,45 тис.грн., що дорівнює
плановому показнику.
2. КП «ВЕСТА» здійснює проведення технічного обслуговування, поточний ремонт
та підготовку житлового фонду до осінньо-зимового періоду будинків та прибудинкових
територій, вивіз і складування твердих побутових відходів.
Підприємство обслуговує 58 житлових будинків загальною площею 246,139 тис.м2 ,
в яких мешкає 9364 жителя. Станом на 01.01.2020 року на підприємстві працює 109
чоловіка.
За 2019 року підприємством було отримано 10886,775 тис.грн., з них: від населення 9237,586 тис.грн.,субсідії та пільги – 524,303 тис.грн., від оренди приміщення – 66,319
тис.грн., інші доходи – 1058,567 тис.грн.
У 2019 році за рахунок коштів підприємства було виконано робіт на суму 478,280
тис.грн., а саме:
- поточний ремонт внутрішньобудинкових мереж водопостачання, опалення та
водовідведення на суму 278,281 тис.грн.;
- поточний ремонт покрівлі за кошти підприємства в будинках №14(п.6), 19 (п.5),
19а (п.1,4), 24 (п.1,4,5,6), 48 (п.1,3), 47, 54(п.4), в обсязі 841,41 м2 , на суму 199,999 тис.грн.
та проведено обстеження відповідно до скарг мешканців на протікання покрівлі;
- ремонт та скління віконних переплетень в під’їздах у кількості 8 м2,
- ремонт вхідних дверних полотен у кількості 5 шт.
За рахунок коштів місцевого бюджету було виконано:
- капітальний ремонт ліфтів в будинках №42(п.1,2), №68 (п.1), №47 на загальну
суму 1292,308 тис.грн. (міжбюджетні трансферти);
- експертизу пасажирського ліфта будинку №9 та позачергове ТО пасажирських
ліфтів в буд. №42(п.1,2), буд.68(п.1), буд.47 після виконання капітального ремонту на суму
12,612 тис.грн.
Протягом 2019 року на благоустрій міста було витрачено 206,730 тис.грн. загального
фонду та 227,234 тис.грн. спеціального фонду міського бюджету та проведені наступні
роботи:
- ліквідація стихійних звалищ на території міста на суму 29,689 тис. грн. (КП
«Веста»);
- викос карантинних трав на території міста на суму 59,998 тис.грн (КП «Веста»);
- зрізування дерев у важкодоступних місцях: на суму 26,969 тис.грн. (ДПРЗ-23);
- придбання комплексного дитячого майданчику на суму 83,000 тис.грн;
- відлов та стерилізація собак – 30,000 тис.грн.;
- утримання доріг- 204,309 тис.грн.
Заборгованість мешканців міста за надання послуги по утриманню будинків,
прибудинкових територій та вивіз ТБО станом на 01.01.2020 року становить 11216,700
тис.грн. Рівень сплати становить 80%.
Соціальна політика

Соціальний захист дітей
При виконкомі Світлодарської міської ради працює Опікунська рада. Станом на
01.01.2020 року проведено 7 засідань опікунської ради.
На обліку в опікунській раді знаходяться:
- діти-сироти–5 дітей;
- діти, які опинилися у складних життєвих обставинах–21 дітей;
- діти, які залишилися без батьківського піклування, до яких встановлена опіка
(піклування)-15 дітей.
У зв’язку із неналежним виконанням батьківських обов’язків по відношенню до
дітей, протягом 2019 року 12 дітей було вилучено із сімей, 4 дітей повернулися в родини, 1
дитина-сирота влаштована до державного закладу на повне державне утримання.
З метою захисту житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування реалізовуються наступні заходи:
- встановлення на квартирний облік громадян з числа дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування (5 осіб);
- надання житла громадяам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування (двокімнатна квартира-1 особі);
- закріплення житлової площі та призначення відповідальної особи за збереження
житла до досягнення дитиною повноліття (2 особам);
- перевірка стану утримання та збереження житла, яке належить на праві приватної
власності та на праві користування дітям пільгової категорії – 5 квартир.
Станом на 01.01.2020 року на території м.Світлодарськ 20 дітей отримують послуги
з комплексної реабілітації від КУ "Бахмутський районний центр комплексної реабілітації
дітей з інвалідністю". В центрі надають послуги з психолого-педагогічної корекції,
фізкультурно-спортивної реабілітації, навчають соціальним навичкам, адаптації у
суспільстві, надають консультації батькам. Робота проводиться в групах та ідивідуально.
Підтримка сім’ї, дітей та молоді
Протягом 2019 року 32 дитини були оздоровлені за кошти субвенцій з обласного
бюджету, 174 дитини – за кошти Вуглегірської ТЕС.
В місті проживає 36 багатодітних сімей, в яких 3 і більше дітей.
Територію Світлодарської міської ради обслуговує 2 спеціалиста Бахмутського
районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.
Станом на 01.01.2020 року під соціальним супроводом знаходяться 23 сім’ї, на
соціальному облуговуванні–751 сім’я; соціальні послуги отримують 52 одинокі
матері(батьки); 94 ВПО; 3 сім’ї, члени якої перебували у конфлікті з законом; 26 сімей, де
один чи кілька членів мають інвалідність; 1 сім’я, де є алко/наркозалежні члени родини; 18
сімей опікунів/піклувальників; 8 сімей, в яких є ризик соціального сирітства; 121 осіб
похилого віку та інші.
Протягом 2019 року центром були проведені наступні заходи:
- поширення інформації щодо сімейних форм виховання, роботи мобільних
психологів та благодійних фондів;
- пропоганда шановливого ставлення до батків, однолітків, ведення здорового
способу життя, імунізації;
- профілактика соціально-небезпечних хвороб, проявів насилля, торгівлі людьми,
тютюнопаління;
- інформування дітей про права та обов’язки «Жодного дня без посмішки»;
- виховні беседи «Безпечний відпочинок у лісі та на водоймах», «Абетка
виживання», «Правила поведінки під час бойових дій», «40 секунд дій», «Міни та їх види»;
- акціЇ: «Станьте патронатним вихователем», «Даруй любов-не ВПЧ», «Готуюсь до
навчання» (розповсюдження гуманітарної допомоги у вигляді канцелярії для сімей СЖО);
- проведення відеолекторій «Що таке права людини», «Скажи НІ булінгу», «Булінг
та відповідальність за нього».
Соціальний захист населення та соціальне забезпечення

На території м.Світлодарська веде прийом мешканців спеціаліст
УПСЗН
Бахмутської районної державної адміністрації. Станом на 01.01.2020 року 1296 мешканців
м. Світлодарська та 261 сім’я ВПО отримали державні соціальні допомоги та субсідії від
УПСЗН Бахмутської районної державної адміністрації, а саме:
- державна допомога сім’ям з дітьми – 246 осіб;
- держана соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям – 29 осіб;
- державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам–66 осіб;
- державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, та особам з
інвалідністю – 24 осіб;
- компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги- 3 особи;
- виплати, пов’язаних із соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильскої катастрофи – 92 осіб;
- покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних
послуг(ВПО) – 261 сімей;
- допомога на догляд за психічнохворим – 3 особи;
- субсидії на оплату житлово-комунальних послуг – 899 осіб.
На обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на
пільги, станом на 01.01.2020 року перебуває 1903 осіб, які зареєстровані на території
Світлодарської міської ради.
На територій Світлодарської міської ради проживають 951 внутрішньо переміщених
осіб. Частина з них потребує працевлаштування та надання соціального житла.
З січня 2019 року на території Світлодарської міської ради працює відділення
денного перебування комунальної установи «Бахмутський районний територіальний
центр», яке відвідують 61 подопічний (одинокі літні люди та інваліди).. Щодня близько 40
чоловік мають змогу отримати медичні поради та консультації, займатися спортом,
змістовно проводити своє дозвілля.
Протягом 2019 року з місцевого бюджету надавалася матеріальна допомога на
поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка
зобов’язалась поховати померлого, згідно рішення міської ради від 10.12.2013 № VI/59-3 у
сумі 2,500 тис. грн.
Гуманітарну допомогу населенню у вигляді ваучерів, продуктових та гігієнічних
наборів, ліків, грошових виплат надають українські та міжнародні організації:
«Поможемо», ПРОООН, «Людина в біді», Міжнародний комітет Червоного хреста, «Save
the children», «Карітас», «Посмішка дитини», «Норвезька рада у справах біженців»,
«Проліска» та інші. Також надаються безоплатні психологічні тренінги, юридичні
консультації, проводяться свята для дітей.
Пенсійне забезпечення
В місті працює агентський пункт обслуговування громадян від БахмутськоЛиманському ОУПФУ.
Станом на 01.01.2020 року на обліку у Бахмутсько-Лиманському об’єднаному
управлінні Пенсійного фонду України Донецької області перебуває 3298 мешканців
м.Світлодарська, а саме:
- пенсіонери за віком – 2686 чол.,
- інваліди І групи – 23 чол.,
- інваліди ІІ групи – 121 чол.,
- інваліди ІІІ групи – 332 чол.,
- отримувачі пенсій по втраті годувальника – 185 чол.,
- за вислугою років – 65 чол.
За 2019 року мешканці м.Світлодарська отримали пенсії на загальну суму 142,284
тис.грн.Середній розмір пенсії складає 3810,46 грн.
Громадське суспільство
Протягом 2019 року збільшилася кількість громадських організацій. Станом на
01.01.2020 року в місті працює 6 громадських організацій:

- Громадська організація «ЮЕЙ ГРУП» працює з молоддю на базі молодіжного центру
«VPN zone». . Протягом 2019 року був реалізований проєкт на функціонування
молодіжного центру в партнеських відносинах з Інститутом Лідерства та Управління
Українського католицького Інституту та Фундацією Мотт, в рамках якого було проведено:
11 тематичних тренінгів, до яких було залучено 63 особи; фестиваль вуличної музики, в
яких прийняло участь більше 100 осіб; акустичний концерт львівського виконавця «Славко
з Лугової» (25 присутніх); турнір з настольного тенісу, в якому прийняло участь 25 осіб;
поїздка на фестиваль мистецтв (10 осіб). З початку року ГО організувала безкоштовні
поїздки в табори для 20 дітей. Протягом 2019 року було проведено 37 занять творчої студії,
70 музичних занять, 4 тематичні вечірки, 10 зустрічей клубу «Марвел-клуб», 17
кінопоказів.Організація стала асоційованим членом Відокремленого підрозділу
Національної молодіжної ради України в Донецькій області та взяла участь в адвокаційній
компанії по залученню молоді в процес прийняття рішень місцевих органів
самоврядування. «ЮЕЙ ГРУП» приймала участь у проєкті «Студія живої історії», з метою
відновлення пам’яті про рок рух у м.Світлодарську.
- Світлодарська міська громадська організація «Діти війни та трудового фронту»
надає допомогу людям похилого віку. Протягом 2019 року в результаті співпраці з
благодійними організаціями «Допоможемо», «Карітас», Норвежська та Даньска ради у
справах біженців, Польська гуманітарна акція, БО «HelpAge», 750 пенсіонерів отримали
грошову допомогу у сумі 3,000 тис.грн, 232 підлокітні милиці, 52 палиці, 16 ходунків, 6
інвалідних візків. Також уразливі категорії отримали продуктові та гігієничті набори,
побутовий інвентар, медичні препарати, юридичну та психологічну допомогу. Членами
організації були проведені роботи по благоустрою прилеглої території у парковій зоні,
організовані поїздки в «Святі гори», солоні озера, «Старусіну ферму», Криву луку.
Організація отримала грант та реалізовує проєкт «Фестиваль дитячої творчості «Діти
Донбасу за мир» в межах Програми ООН із відновлення та розбудови миру за фінансової
підтримки Європейського Союзу та урядів Данії, Швеції та Швейцарії;
- громадська організація «Ветерани України міста Сітлодарськ» працює з людьми
похилого віку. Протягом 2019 року приймали участь у міських заходах до Масляної, Дня
Перемоги, проводили роботи з благоустрою міста, провели ремонт обладнання для поливу
земельних ділянок пенсіонерів. ГО отримала грант та реалізувала проєкт «Безпечні зони
відпочинку – безпека громади» від громадської організації «Ініціативний центр сприяння
активності та розвитку громадського почину «Єднання» в рамках участі у конкурсі проектів
в межах Програми малих грантів для підтримки проектів, спрямованих на зміцнення
громадської безпеки у цільових громадах Донецької та Луганської областей. В рамках
програми були встановлені 4 вуличних світильника на сонячних батареях, лавки, урни, 50
напівсфер;
-громадська організація «Союз-Чорнобиль міста Світлодарська» включає в себе 55
осіб-учасників ліквідації аварії на ЧАЕС. Протягом 2019 року члени організаціі провели
прибирання території навколо пам’ятного знаку, реквієм та зустріч із школярами ЗОШ,
приурочену до Дня пам’яті про Чорнобильську катастрофу, мітинг та покладання квітіву
зв’язку з святкуванням Дня ліквідатора. У червні 2019 року для учасників ліквідації
наслідків ЧАЄС була організавана екскурсія у Свято-Успенську Святогірську Лавру.
- громадська організація «Світлодарське товариство захисту тварин і рослин»
протягом 2019 року займається проєкту з регулювання чисельності бродячих і
безпритульних тварин гуманним способом на території міста. Отримали грант у сумі 87,000
тис.грн. та кошти з міського бюджету у сумі 30,000 тис.грн.на проведення стерилізації
безпритульних тварин міста Світлодарськ в межах Програми малих грантів для підтримки
проектів, спрямованих на зміцнення громадської безпеки у цільових громадах Донецької та
Луганської областей.
- громадська організація Українського Союзу ветеранів Афганістану.
Освіта

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

Кількість
дітей

Кількість
працівників

Звільнено/прийнято
протягом року

84
78
76
380
507
380

33
36
33
74
103
16

4/4
1/1
1/0
8/11
22/21
0/0

Середня
заробітна
плата
5121,00
5533,69
5393,43
7356,00
5300,00

У місті Світлодарськ працює два заклади шкільної освіти, Центр дитячої та
юнацької творчості Бахмутської районної ради та 3 дошкільних навчальних заклади
Світлодарської міської ради.
Протягом 2019 року на заклади дошкільної освіти було витрачено 9310,767 тис.грн.
з загального фонду (99,9% від плану) та 1662,552 тис.грн. спеціального фонду (97,36% від
плану) міського бюджету (субвенції)
Дошкільна освіта
Світлодарський
дошкільний навчальний заклад
№1 «Ластівка»
Світлодарської міської ради Донецької області.
Станом на 01.01.2020 року в закладі працює 4 групи. Пільгове харчування
отримують 11 дітей.
У січні 2019 року БФ «Благодійний фонд «Прем’єр Уржанс Інтернасьональ» сумісно
з Дитячим фондом ООН закінчив поточний ремонт системи теплопостачання на суму
1147,314 тис. грн., замінені вікна на пластикові у молодшій групі на суму 54,634 тис.грн.
У червні та грудні 2019 року БФ «Прем’єр Уржанс Інтернасьональ» були надані
миючі засоби та інвентар на суму 16,120 тис.грн.
У лютому та травні 2019 року БФ «Триангель» були виділені кошти на придбання
миючих та гігігєнічних засобів на суму 6,810 тис.грн.
Станом на 01.01.2020 року закладом проведено 3 заходи районного рівня, 5 заходи
міського рівня, 1 захід обласного рівня.
Світлодарський дошкільний навчальний заклад №10 «Веселка» Світлодарської
міської ради Донецької області.
Станом на 01.01.2020 року в закладі працює 4 групи. Пільгове харчування
отримують 12 дітей.
Протягом 2019 року була отримана благодійна допомога на суму 18,427 тис.грн.
(від батьків – на суму 11,617 тис.грн., ФОП Соловйов В.Л.–на суму 6, 810 тис.грн.) на
придбання необхідних госп.товарів.
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. В 2019 році проєкт
реалізований не був. Планова реалізація – 2020 рік.
Закладом було проведено 27 заходи дитячого садка.
Світлодарський
дошкільний навчальний заклад
№11 «Берізка»
Світлодарської міської ради Донецької області.
Станом на 01.01.2020 року в закладі працює 4 групи. Пільгове харчування
отримують 3 дитини.
Протягом 2019 року було з міського бюджету профінансовано підвищення
кваліфікації 2 робітників закладу на суму 3,527 тис.грн.
У 2019 року благодійна організація «Людина в біді» передала матеріал на
відновлення санвузлів та ремонту туалетних кімнат на суму 98,766 тис.грн. Підрозділом
Асоціації «Триангель Женерасьон Юманітер» була надана допомога закладу увигляді
засобів гігієни на суму 4,540 тис.грн.

За бюджетні кошти району були придбані матеріали для заміни системи каналізації
та опалення на суму 23,000 тис.грн., електроприлади на суму 17,319 тис.грн., інвентар для
харчоблоку на суму 957,00 грн.
Закладом проведено 4 заходи обласного рівня, 5 заходів районного рівня, 1 захід
міського рівня, 24 заходи 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. 9 учнів знаходяться на індивідуальному навчанні.
252 учня прийняли участь в олімпіадах на шкільному етапі, 62 учня – на районному
етапі, 449 учнів – в Інтернет-олімпіадах.
При навчальному закладі 14 днів працював пришкільний табір, в якому відпочивало
близько 100 учнів. Харчування дітей було організовано у шкільній їдальні
У січні 2019 року закладом було отримано меблі, обладнання для харчоблоку, посуд
на загальну суму 294,008 тис.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 13,524 тис.грн.
Протягом 2019 року проведено частковий ремонт покрівлі будівлі школи на суму
85,000 тис.грн.(районний бюджет), в харчоблоку стіни вимощені плиткою та поновлено
обладнання (районний бюджет+спонсорська допомога).
За кошти Міжнародної організації «Червоний хрест» було придбане обладнання для
бомбосховища, відремонтовано та введено до експлуатації малу спортивну та актову зали,
оснащено їх обладнанням ( кресла для актової зали-250 од., трибуна–2 од., музичний центр
–1 од., степ-платформа–10 од., лавка для спортзалу–8 од., тренувальний конус–20 од.,
півсфера масажна–5 од., фітбол–5 од., шафа для роздягальні–16 од., жалюзи–63 од., козел
гімнастичний-2 од., баскетбольне кільце–2 од., тканини для завіси, вішалка, моторизований
екран–1од.) на загальну суму 2 млн.грн.
Світлодарський навчально-виховний комплекс «Дошкільний навчальний
заклад-загальноосвітня школа І ступеня-гімназія» Бахмутської районної ради
Станом на 01.01.2020 року НВК відвідують 434 учня та 72 вихованців, 5 учнів
знаходяться на індивідуальному навчанні.. Випускників 2019 року – 21 учень.
У закладі ведеться робота з обдарованими учнями на підставі програми
«Обдаровані діти». Банк обдарованих дітей гімназії налічує 142 учня, до районного банку
занесено 8 учнів.
244 учня прийняли участь в олімпіадах на шкільному етапі та 43 учня–на районноиу
етапі.
Протягом 2019 року НВК співпрацювала з ГО «Проліска», МКЧХ, Урядом Японії
по програмі «КУСАНОНЕ» (конкурс грантів), ПРООН (візит лідерів учнівського
самоврядування до м.Маріуполь, участь у молодіжному форумі «Мирополіс»),
Українською благодійною організацією UKRAINE GLOBAL SCHOLARS (участь у
конкурсі грантів, проєкт «Метелик»).
Світлодарський центр дитячої та юнацької творчості Бахмутської районної
ради.
Станом на 01.01.2020 року в закладі працює 11 гуртків (26 груп). Гуртки поділені на
наступні відділи: художньої творчості–3 гуртки(12 груп), декоративно-ужиткового
мистецтва–4 гуртки (9 груп), духовно-моральний–4 гуртки (5 групи), хореографічний
колектив–7 груп.
Протягом 14 днів при закладі працював літній майданчик «Веселка», в якому
відпочили 20 учнів 1-5 класів.

Заклад прийняв участь у конкурсі проєктів Чеської гуманітарної організації
«Людина в біді» та отримав грант у сумі 11,775 тис.грн. на придбання ноутбуку, мишки
комп’ютерної, акустичної системи та флипчарту.
За кошти районного бюджету були проведені роботи по заміні опалювальної
системи та ремонту фасаду на суму 100,000 тис.грн, придбана акустична система на суму
15,900 тис.грн.
Культура
Назва закладу культури

Кількість
заходів

Кількість
працівників

Звільнено
/прийнято
протягом
року
4/8

Середня
заробітн
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Дитяча бібліотека м.Світлодарська
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5
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Світлодарська міська бібліотека для
27
5
0/0
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дорослих
На території міста Світлодарськ працює 3 заклади культури Світлодарської міської
ради та 1 заклад мистецтва Бахмутської районної ради.
На забезпечення закладів культури і мистецтва протягом 2019 року було витрачено:
5985,414 тис.грн.(99,1% від плану) загального фонду та 126,461 тис.грн.(70% від планового
показника) спеціального фонду міського бюджету (субвенції).
Комунальний заклад «Світлодарський міський палац культури» включає
кіноконцертний зал, 2 танцювальних зали, спортивний зал, бібліотеку, приміщення для
гуркової роботи. В закладі працює 26 клубних формувань, колективів художньої
самодіяльності,об’єдань, спортивних секцій, в яких задіяні 402 учасників.
Станом на 01.01.2020 року закладом було проведено 455 заходів.
Протягом 2019 року заклад приймав активну участь у організації заходів
присвячених державним та міським святам: 74-річниці Перемоги над нацизмом у Другій
світовій війні, Міжнародного дня захисту дітей, Дня міста, Дня Енергетики, різдвяним та
новорічним святам.
В результаті співпраці з Чеською гуманітарною організацією «Людина в біді» був
проведений ремонт гурткових кімнат №306, 128 на загальну суму 52,013 тис.грн.
З метою проведення капітального ремонту закладу, на виконання робіт з
виготовлення проєктно-кошторисної документації «Капітальний ремонт частини будівлі КЗ
«Світлодарський міський палац культури» за адресою: проспект Миру,3 м.Світлодарськ
Бахмутського району Донецької області (врахування потреб МГН)», з міського бюджету
було виділено 49,770 тис.грн.
На базі Світлодарського міського палацу культури працює молодіжний центр
«ІМПУЛЬС», в якому проходять розважальні та освітні заходи для учнів та молоді.
Протягом року в «Імпульсі» було проведено:
- 7 психологічних тренінгів та семінарів, які відвідали 93 мешканця міста;
- 5 засідань робочої групи з громадської безпеки та соціальної згуртованості, в яких
прийняли участь 108 членів робочої групи;
- 2 засідання ініціативної групи з питань розвитку міста;
- 2 заходи для представників бізнесу, який відвідали 40 ФОП;
- 2 фотовистаки, в яких прийняли участь 25 мешканців;
- 3 сімейні конкурси, в яких змагалися 120 батьків та дітей;
- 12 заходів для дітей, що відвідували літні табори (438 дітей);
- розважальний захід для опікунів та дітей, що знаходяться під опікою.

З метою реалізаці національно-патріотичного виховання серед учнів та молоді було
показано 3 фільма та 2 мультфільма українських режесерів.
79 відвідувачів молодіжного центру представили місто у святкових заходах в інших
населених пунктах.
Взагалі центром було проведено 124 заходи, в яких прийняло участь 2683 особи.
Комунальний заклад «Школа мистецтв м.Світлодарська»
Станом на 01.01.2020 року в закладі навчається 70 учнів на 2 відділах: фортепіанний
та оркестровий, що складає 46,7% наповнюваності, працює 18 педагогів.
Учні школи приймали участь у співанні колядок, святі «Масляна йде», у концертах
до 8 березня, до Дня Перемоги, Дня міста, Дня вчителя, Міжнародного дня музики, Дня
знань «Шкільний дзвоник запрошує», до нового року «Новий рік іде до нас».
Протягом 2019 року закладом були проведені творчі звіти класу викладача з фаху
сольного співу фортепіано Ульяненко О.В. та оркестрового відділу «Святковий вечір – «Ми
даруємо посмішки», звітний ювілейний концерт школи, Концерт для учнів молодших
класів «Композитори-класики-дітям», концерт «Урочисте вручення свідоцтв та підведення
підсумків 2018-2019 н.р.», концерти для літніх таборів «Літо в мажорі».
Заклад фінансується за кошти Бахмутської райдержадміністрації. Протягом 2019
року з районного бюджету були виділені кошти:
- на оформлення технічної документації з землеустрою та правовстановлюючих
документів на право власності та користування земельною ділянкою ПСМНЗ
«Світлодарська музична школа» у сумі 12,300 тис.грн.;
- на придбання музичного обладнання в сумі 27,531 тис.грн.;
- на виготовлення проектно-кошторисної документації на проєкт «Капітальний
ремонт будівлі ПСМНЗ «Світлодарська музична школа» в сумі 134,000 тис.грн.
- на технічний паспорт по нежитловому приміщенню ПСМНЗ «Світлодарська
музична школа» в сумі 17,584 тис.грн.;
- на технічне обстеження та оформлення технічного висновку по нежитловому
приміщенню ПСМНЗ «Світлодарська музична школа» в сумі 29,957 тис.грн.;
- на топографо-геодезичну зйомку земельної ділянки для обслуговування ПСМНЗ
«Світлодарська музична школа» в сумі 9,570 тис.грн.
Світлодарська міська бібліотека для дорослих
Станом на 01.01.2020 рік бібліотечний фонд складає 25992 примірників. Протягом
року бібліотеку відвідали 2189 читачів. Кількість працівників на 01.01.2020 рік складає 5
осіб.
Протягом 2019 року бібліотекою було проведено 27 комплексних заходів, в яких
прийняли участь 452 відвідувача. Проблема придбання нових книг та періодичних видань
не була вирішена у зв’язку з відсутністю фінансування.
Дитяча бібліотека м.Світлодарська
Станом на 01.01.2020 рік має бібліотечний фонд 15533 примірників. Протягом року
бібліотеку відвідали 1683 читачів. Кількість працівників на 01.01.2020 рік складає 5 осіб.
Протягом 2019 року бібліотекою було проведено 70 заходів, у яких прийняло участь
1013 відвідувачів.
Протягом 2019 року дитяча бібліотека співпрацювала з громадською організацією
«Молодіжна альтернатива» Представництва Європейського Союзу в Україні. В рамках
співпраці бібліотека отримала спеціальні інформаційні матеріали та літературу у кількості
43 примірника про Європейський Союз та його відносини з Україною та доступ до онлайнплатформи Euroguiz.org.ua
Спорт
На базі спортивного оздоровчого комплексу Вуглегірської ТЕС працює 8 секцій,
басейн, клуб «Атлант», клуб кудо «Бусідо». Протягом 2019 року було проведено 46

спортивних заходів, на організацію яких були витрачені кошти профбюджету
Вуглегірської ТЕС в сумі 312,260 грн.
Протягом 2019 року на території міста пройшла Спартакіада Вуглегірської ТЕС за
11 видами спорту. В залік Спартакіади відбулися змагання з плавання, легкої атлетики,
відкрита першість ВТЕС з баскетболу, відкрита першість зі спортивного багатоборства
пам’яті Юрія Шептекити за підтримки Світлодарського Союзу ветеранів Афганістану та
спортивного клубу «Легіон», першість ВТЕС з легкої атлетики «Естафета пам’яті» до Дня
Перемоги, Кубок ВТЕС з шахів, Кубок з тенісу на честь Дня міста..
На базі клубу «Піраміда» вперше пройшов чемпіонат з більярду серед жінок та
чоловіків за підтримки ФОП Мелащенко О.І.
У змаганні XV Всеукраїнської спартакіаді працівників енергетики та
електротехнічної промисловості прийняли участь 10 чоловік.
Юні спортсмени міста клубу «Легіон» прийняли участь у Відкритому чемпіонаті
світу з Кемпо та Кобудо, де вибороли 6 призових місць та звання Чемпіона світу серед
юніорів.
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:
Комунальне некомерційне підприємство «Світлодарська багатопрофільна
лікарня планового лікування Бахмутської районної ради»
Станом на 01.01.2020 рік кількість працівників складає 210 осіб, укомплектованість
штату – 95%.
Станом на 01.01.2020 року заклад обслуговує населення м.Світлодарська та
прилеглих населених пунктів у кількості 25552 чоловік, з них 3161 дітей, 607 підлітків,
21784 дорослих.
В лікарні працюють хірургічне, гінекологічне, травматологічне, отоларингологічне,
терапевтичне, неврологічне, інфекційне відділення з загальною кількістю ліжок 100 шт.
Протягом 2019 року у відділеннях на стаціонарі було проліковано 2772 особи, зроблено 481
операція, померло – 32 особи.
В денному стаціонарі працюють відділення неврологія та хірургія, в яких протягом
2019 року проліковано 695 осіб. На диспансерному обліку знаходяться 2638 осіб. В
поліклінічному відділенні 61563 відвідувань.
У 2019 року з міського бюджету були виділені кошти у сумі 61,088 тис.грн. на
погашення заборгованості по відшкодуванню пільгових пенсій по Світлодарській міській
лікарні №2 м.Дебальцево та сплати боргу (недоїмки) з єдиного внеску на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування.
Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної
допомоги Бахмутської районної ради» Світлодарська амбулаторія
Надає первинну медичну допомогу населенню м.Світлодарська безпосередньо в
приміщенні амбулаторії та вдома за викликами пацієнтів або з профілактичною метою.
Станом на 01.01.2020 рік амбулаторія має 18,5 штатних одиниць: лікарі – 4,5,
молодші медичні спеціалісти–8,5, інший персонал– 5,5 ставки. Укомплектованість лікарями
– 89%, молодшим медичним персоналом- 100%.
Станом на 01.01.2020 року на території Світлодарьскої міської ради працює 4
сімейних лікаря, з якими підписали декларації про вибір лікаря, який надає первинну
медичну допомогу, 10831 пацієнтів.
Протягом 2019 року періодичним медоглядом охоплено 93,6 % від запланованих
профоглядів, виявлено 11 випадків онкопатологій, з них ІІІ-ІV ступеня 1 випадок (9,1%).
На 10000 дорослого населення у 2019 році:

- захворюваність інсультом– 65,2 , з яких у осіб працездатного віку–13,3;
- захворюваність інфарктом міокарда–7,9 , з яких у осіб працездатного віку–2,2.
Частка випадків гострого порушення кровообігу залишається недіагностованими.
В напрямку боротьби з туберкульозом та ВІЛ-інфекцією було здійснено 4 виїзди
пересувного флюорографу, проведено обстеження 216 особам (план обстеження по ФЛГ 107%), було обстежено 129 осіб на ВІЛ, що становить 21,4% від запланованого показника.
Обстеження на ВІЛ-інфекцію та вірусні гепатити В і С можно пройти безкоштовно та
конфедіційно в амбулаторії.
В кабінеті щеплення амбулаторії проводиться вакцинація за кошти державного
бюджету від кору, паротиту, краснухи, кашлюку, дифтерії, правця, гепатиту В, поліомеліту,
туберкульозу.
Амбулаторія приймає участь в урядовій програмі «Доступні ліки» та реімбурсації
препаратів інсуліну.
За 2019 рік працівниками амбулаторії було проведено 132 бесіди серед населення та
молодіз питань формування здорового способу життя, профілактики туберкульозу,
травматизму, СНІДу, онкологічних захворювань, цукрового діабету, тютюнопалінню,
алкоголізму, наркоманії.
Охорона навколишнього середовища
Вуглегірська ТЕС входить до затвердженого переліку підприємств, які мають
стратегічне значення для економіки і безпеки держави (постанова КМУ №1734 від
23.12.2004 року). Крім того, згідно свідоцтва наданого територіальним управлінням
Держнаглядохоронпраці України по Донецькій області, Вуглегірська ТЕС є об’єктом
підвищеної небезпеки.
В рамках впровадження автоматизованої системи моніторінгу довкілля, у
м.Світлодарську було встановлено компактну станцію якості атмосферного повітря на межі
санітарно-захисної зони Вуглегірської ТЕС, також була створена міська комісія з питань
екологічної безпеки при виконкомі Світлодарської міської ради.
В рамках реалізації завдань з охорони навколишнього середовища протягом 2019
року Вуглегірською ТЕС за власні кошти були виконані наступні заходи:
- охорона атмосферного повітря на суму 3695,6 тис.грн., а саме: середній ремонт
електрофільтрів бл.ст.№1 на суму 1338,200 тис.грн. (виконання-39,6%), капітальний ремонт
електрофільтрів бл.ст.№4 на суму 1424,900 тис.грн. (виконання - 45,2%), поточний ремонт
електрофільтрів бл. №3 на суму 932,600 тис.грн. (виконання- 6,9%);
- охорона водних ресурсів на суму 5,160 тис.грн., а саме: ремонт насосної перекачки
мулу на суму 2,700 тис.грн. (виконання – 3,2%), капітальний ремонт мулових майданчиків
на суму 2,460 тис.грн. (виконання – 3,8%);
- охорона і раціональне використання земельних ресурсів на суму 12,500 тис.грн.
(виконання – 100%).
За 2019 рік до міського бюджету надійшло від викидів забруднюючих речовин в
атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення–75,58 грн., від розміщення
відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих
видів відходів як вторинної сировини – 60,60 грн.
Захист прав і свобод громодян, забезпечення законності та правопорядку
Станом на 01.01.2020 року територію міста обслуговують 3 дільничних інспекторів
поліції та працює зведений загін (4 поліцейських).
Протягом 2019 року зафіксовано 1150 повідомлень та 1150 виїздів на місце події,
зареєстровано 60 криминальних правопорушень, що на 17 більше ніж торік, а саме:
- тяжких тілесних ушкоджень - 2, у тому числі зі смертю – 1 (розкрито – 2, 100%),
- грабежів – 2 (розкрито – 1- 50%),

- крадіжок – 24 (розкрито – 11 - 45,8%),
- незаконне заволодіння транспортними засобами – 1 (розкрито – 1 - 100%),
- шахрайств – 3 (розкрито – 0 - 0%),
- незаконні операції з наркотичними речовинами – 6 (розкрито – 4 - 66,7%),
- незаконний обіг зброї – 5, вилучено 71 одиницю боєприпасів, 2 міни (розкрито – 5 100%),
- інші види – 17.
Протягом 2019 року зафіксовано 7 випадків зникнення дітей, 7 з них знайдено
протягом доби.
В напрямку безпеки дітей складено 15 адміністративних протоколів, а саме:
- за невиконання обов’язків по вихованню дітей – 10,
- за продаж неповнолітнім спиртних, слабоалкогольних напоїв, тютюнових виробів4;
- за доведення неповнолітнього до стану сп’яніння – 1.
В дитячих закладах було проведено 15 лекцій та бесід на правову тематику та на
тему дії в разі виявлення вибухонебезпечних предметів, профілактики булінгу.
Протягом 2019 року зафіксовано 130 загальних порушень ПДР (перевищення
швидкості, недотримання дістанції, порушення правил маневрування, проїзду пішоходних
переходів та перехресть), з них 21- управління авто на підпитку.
Протягом 2019 року поліцейськими було проведено 37 зустрічей з населенням
громади, на яких роз’яснено як поводитися, щоб не стати жертвою шахраїв, вручено
пам’ятки інформаційно-профілактичного характеру, розміщено борд профілактичного
характеру.
Станом на 01.01.2020 року проведено 20 зустрічей населення з керівниками поліції,
43 осби було прийнято начальниками та дільничними на особистих прийомах,
35% громадян, які зверталися до поліції, виразили довіру, 38,6% задоволені
роботою поліції.
Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій
Захист населення м.Світлодарська від надвичайних ситуацій забезпечує ДПРЗ-23 ГУ
ДСНС України у Донецькій області, в якому станом на 01.01.2020 року працює 57 осіб.
Укомплектованість штату складає 52%.
З метою забезпечення безперебійного та якісного функціонування, Світлодарською
міською радою було прийнято рішення від 29.01.2019 № VI/131-6 «Про передачу в оренду
майна комунальної власності територіальної громади м. Світлодарськ нежитлового
вбудованого приміщення у будинку №93а 23 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Донецькій
області» на 2019 бюджетний рік.
Протягом 2019 року ДПРЗ-23 залучався до гасіння 14 пожеж, які виникли на
території Світлодарської міської ради, врятовано матеріальних цінностей на суму 67,000
тис.грн., здійснено 6 віїздів для надання допомоги населенню.
Основними причинами виникнення пожеж залишаються необережне поводження з
вогнем, порушення правил пожежної безпеки при експлуатації електромереж та
електрообладнання.
У квітні та травні 2019 року організовано проведення перевірки технічного стану
джерел вуличного протипожежного водопостачання міста та приведення його в належний
стан.
Протягом 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.
Силами особового складу ДПРЗ-23 було організоване проведення інформаційнороз’яснювальної роботи серед населення щодо попередження пожеж в житловому секторі,
безпечному поводженню при виявленні вибухонебезпечних предметів.

Начальник відділу економіки, прогнозування
та підтримки підприємництва

Г.В.Мурзіна

Додаток
до звіту про виконання
Програми економічного і
соціального розвитку
м.Світлодарська за 2019 рік

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
факт
план факт
план
факт
план
факт
Розвиток внутрішнього ринку торгівлі та побутового обслуговування

Державний бюджет
факт

план

Підприємства
план

факт

Інші
план

Результат виконання
факт

Розширення сфери торгівлі

30,000

282,000

30,000

282,000

відкрито 5 об'єктів,
працевлаштовано 7 осіб

Розширення сфери ресторанного
господарства

10,000

125,000

10,000

125,000

відкрито 1 об'єкт, модернізація 1
об'єкт

Розширення сфери побутового
обслуговування

20,000

140,000

20,000

140,000

Всього

60,000

547,00

60,000

547,00

відкритий 2 об'єкт

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

22134,534

5790,368

15494,174

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

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

4053,258

6640,360

не виконано

1737,11

330,000

10055,005
(ЄІБ)

не виконано

не виконано

20,146

7,000

20,146

придбання картриджа для
принтера - 0,945 тис. грн.,
конверти паперові - 1,000
тис.грн.,господарські товари1,000 тис.грн. канцелярські товари 10,931 тис.грн., програмне
забезпечення - 6,170 тис.грн.

Обслуговування засобів протипожежної
безпеки у приміщенні Виконкому
2,000
Світлодарської міської ради

1,305

2,000

1,305

перезарядка вогнегасників - 7 шт.

Обслуговування компьютерної техніки 5,000

10,500

5,000

10,500

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

Матеріально-технічне забезпечення
діяльності Світлодарської міської ради

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

7,000

0,400

Придбання автомобільних запчастин та
паливно-мастильних матеріалів для
28,000
службового автомобіля
Членство в Асоціації міст України

3,000

Юридичне супроводження ліквідації
міської лікарні

10,000

не виконано

0,400

76,709

28,000

апчастини,паливо мастильні
матеріали, ремонт автомобіля 20,535 тис.грн., страховка-0,537
тис.грн., паливо А-92 PERFEKT 55,637 тис.грн.

76,709

не виконано

3,000
8,346

10,000

8,346

послуги ліквідатора

Погашення заборгованості по
відшкодуванню пільгових пенсійпо
Світлодарській міській лікарні №2
м.Дебальцево та сплати боргу
69,933
(недоїмки) з єдиного внеску на
загальнообов'язкове державне соціальне
страхування

61,088

69,933

61,088

нарахування на заробітну плату,
виплати пенсій та допомоги

Всього

5968,462

32644,872

Забезпечення висвітлення діяльності за
напрямками роботи органів місцевого
самоврядування на офіційному сайті
8,201
Світлодарської міської ради

8,201

25549,179

4053,258

6640,360
1737,11
125,333
Розвиток інформаційного простору

8,201

178,094

8,201

330,000

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

Оприлюднення публічної інформації
щодо діяльності органів місцевого
самоврядування у засобах масової
5,000
інформації та з використанням інтернетресурсів
13,201
Розробка генерального плану,
планування топооснови

550,000

Проведення інвентаризації землі

307,000

Всього

857,528

5,000

8,201

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

550,000

307,000
307,000

не виконано

307,528
857,528

проведена інвентаризація землі
Світлодарської міської ради

307,000
307,000

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)

5,000

не виконано

10,000

не виконано

Подання заяв до суду з питань
управління майном комунальної
10,000
власності (cудовий збір) та здійснення
заходів з задоволення вимог кредиторів

10,000

не виконано

Всього

25,000

Підготовка об’єктів комунальної
власності до продажу, приватизації,
передачі (прийому), та оренди, а саме:
інвентаризація об’єктів та виготовлення 10,000
технічної документації; реєстрація
права комунальної власності на
нерухоме майно; публікація
інформаційних повідомлень в засобах
масової інформації; оцінка об’єктів
комунальної власності

25,000

Житлове господарство та комунальна інфраструктура
Капітальний ремонт пасажирських
ліфтів буд. 42 п.1.2 ; № 47 ;№68 п.1

1299,294

1292,308

1299,294

1292,308

Експерне обстеження пасажирського
ліфта в будинку №9

5,435

5,435

5,435

5,435

Експерне обстеження
пасажирського ліфта в будинку
№9

Позачергове ТО пасажирських ліфтів в
будинках №42 (під.1,2), №47, №68
7,177
(під.1)

7,177

7,177

7,177

Позачергове ТО пасажирських
ліфтів в будинках №42 (під.1,2),
№47, №68 (під.1)

Капітальний ремонт замощення,
цоколів та ганків багатоквартирних
житлових будинків

капітальний ремонт ліфтів в
будинку 42(п.1,2), 98 (п.1), 47

990,000

Поточний ремонт покрівлі з ремонтом
зливостоків

231,000

Поточний ремонт міжпанельних швів

110,300

990,000

199,999

231,000

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

199,999

не виконано

110,300

заміна трубопроводів мереж
тепловодопостачання в кількості
2350,4 м.п., заміна та ремонт
запірної арматури на мережах
тепловодопостачання у кількості
583 шт., заміна засувок до Ду100 у
кількості 9 шт., ремонт і ревізія
засувок у кількості 52 шт., заміна
стояків і колекторів
водовідведення у кількості до
Ду100 у кількості 435,5 м.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

278,281

211,000

278,281

не виконано

8,720

Поточний ремонт виходів на
каналізаційні колодязі будинку№29

9,011

9,011

не виконано

Ремонт тепломережі будинку №23 (від
теплової камери ТК-11 до житлового
будинку №23)

313,723

313,723

не виконано

3526,170
Проведення семінарів, тренінгів,
розважальних заходів для дітей та
молоді
Всього

1783,200

1304,92
8,720
1311,906
Підтримка сім'ї, дітей та молоді

552,300

478,280

1330,510

не виконано
7,500
7,500

7,500
7,500
Соціальний захист населення

Матеріальна допомога на поховання
деяких категорій осіб виконавцю
6,000
волевиявлення померлого або особі, яка
зобов'язалася поховати померлого
Фінансова допомога громадським
організаціям інвалідів та ветеранів
м.Світлодарська

32,000

Всього

38,000

2,500

6,000

2,500

не виконано

32,000
2,500

38,000

2 звернення на поховання

2,500

Освіта
Капітальний ремонт дошкільного
навчального закладу №10 «Веселка» в 9018,257
м.Світлодарськ, 54а, Донецької області
Встановлення системи пожежної
сигналізації, системи оповіщення про
пожежу та управління евакуюванням
людей та системи передавання
тривожних сповіщень у приміщенні
дошкільних навчальних закладів
Світлодарської міської ради Донецької
області

1332,885

9018,257
(ЄІБ)

не виконано

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 119,280
Світлодарського дошкільного
навчального закладу №11
"Берізка"Світлодарської міської ради
Донецької області

119,280

не виконано

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

56,037

не виконано

Розробка проектно-кошторисної
документації за проектом "Капітальний
ремонт будівлі з виконанням
49,260
термомодернізації Світлодарського
дошкільного навчального закладу №11
"Берізка" Світлодарської міської ради
Донецької області

49,260

не виконано

Підвищення кваліфікації педагогічних
працівників Світлодарського ДНЗ №11 6,300
"Берізка"

3,527

6,300

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

Розробка проектно-кошторисної
документації за проектом "Капітальний
100,000
ремонт вбудовано-прибудованого
приміщення буд.47-г в м.Світлодарськ
Донецької області" (ЦДЮТ)

3,527

підвищення кваліфікації - 2
працівника

не виконано

200,000

54,734

865,496

54,734

молодша група

не виконано

156,034

50,000

не виконано

100,000

не виконано

Придбання протипожежного
обладнання для Світлодарського
центру Дитячої та юнацької творчості

45,140

45,140

не виконано

Встановлення системи пожежної
сигналізації, системи оповіщення про
пожежу та управління евакуюванням
17,000
людей та системи передавання
тривожних сповіщень Світлодарського
центру Дитячої та юнацької творчості

17,000

не виконано

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

12015,689

58,261

9018,257

1713,496
Охорона здоров'я

6,300

3,527

1277,636

54,734

не виконано
11332,568
(ДФРР)
11332,568

11332,568
11332,568

Культура
Капітальний ремонт будівлі
комунального закладу "Світлодарський
міський Палац культури", яка
32463,849
розташована за адресою проспект
Миру,3 м.Світлодарськ Бахмутського
району Донецької області

Придбання протипожежного
обладнання для Молодіжного центру
"ІМПУЛЬС" м.Світлодарська

1,460

Придбання протипожежного
обладнання для Світлодарського
міського Палацу культури

47,900

31901,958
(ЄІБ)

561,891

не виконано

1,460

не виконано

не виконано

47,900

Придбання книг та підписки періодики
25,000
для бібліотек міста

25,000

Проведення заходів з святкування 74річниці Перемоги над нацизмом у
Другій світовій війні

30,000

29,966

30,000

29,966

Проведення міських заходів з нагоди
Міжнародного дня захисту дітей
(придбання сувенірів)

5,000

5,000

5,000

5,000

Проведення міських заходів з нагоди
святкування Дня міста

20,000

19,795

20,000

19,795

не виконано
подарункові набори- 19,974
тис.грн., харчування під час
проведення свята
придбані медалі (21од.), іграшки
(70 од.), подарунки та нагороди
(58 од.)
придбання подарунків -6,725тис.
грн., кубків-1,870 тис.грн.,
сувенірів-11,100 тис.грн.

Всього

32 593,209

54,761

31901,958

47,900

598,351

54,761

25,000

Фізична культура і спорт
Організація та проведення спортивно80,000
масових заходів
Всього
80,000

312,260
312,260

10,000

70,000

312,260

10,000

70,000

312,260

Вуглегірською ТЕС проведено 46
спортивних заходів

Благоустрій
софінасування (ГО "Ветерани без
кордонів")

Відлов бродячих собак

30,000

30,000

30,000

30,000

Ліквідація стихійних звалищ на
території міста

29,700

29,688

29,700

29,688

Придбання комплексного дитячого
майданчику

83,532

83,000

83,532

83,000

придбаний 1 майданчик

Викос карантинних трав на території
міста

60,000

59,998

60,000

59,998

викошено 2 рази по 24025 м

Утримання доріг м.Світлодарська у
зимовий період(субвенція з районного
бюджету)

204,334

204,309

204,334

204,309

протяжність 12 км

Всього

407,566

406,995

Середній ремонт електрофільтрів
бл.ст.№1

3377,300

1338,200

3377,300

1338,200

Капітальний ремонт електрофільтрів
бл.ст.№4

3149,400

1424,900

3149,400

1424,900

Поточний ремонт електрофільтрів
бл.ст.№3

13591,100

932,500

13591,100

932,500

85,000

2,700

85,000

2,700

64,000

2,460

64,000

2,460

поліпшення механічної очистки
стічних вод
поліпшення механічної очистки
стічних вод

12,500

48,000

12,500

моніторінг техногенного впливу
ТЕС на навколишне середовище

Ремонт насосної перекачки мулу
Капітальний ремонт мулових
майданчиків

Виконання аналіз грунтів у зоні впливу
Вуглегірської ТЕС
48,000
Будівельно-монтажні роботи по
нарощенню греблі золовідвалу до
відм.178,0 м

24000,000

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

936,000

Всього

45250,800

407,566
Охорона навколишнього природного середовища

вивезено на полігон 160 м3 сміття

406,995

підвищена ефективность
очищення димових газів
підвищена ефективность
очищення димових газів

не виконано

936,000

936,000

підвищена ефективность
очищення димових газів

не виконано

24000,000

3713,260

2

44314,800

3713,260

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

165,000

Зрізування дерев у важкодоступних
місцях

28,885

26,969

Всього

193,885

26,969

Всього по заходам

139045,988

13188,869

не виконано

165,000

165,000
77801,962

4053,258

11672,190

3349,030

28,885

26,969

28,885

26,969

1268,856

681,047

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

44997,100

5050,800

2963,146

54,734

Висновок: відсоток виконання заходів, джерелом фінансуання яких є державний бюджет, складає 5,2%. Відсоток виконання заходів, джерелом фінансуання
яких є районний бюджет, складає 28,7%.Відсоток виконання заходів, джерелом фінансуання яких є міський бюджет, складає 53,7%. Відсоток виконання заходів,
джерелом фінансуання яких є бюджет підприємств, складає 11,2%. Відсоток виконання заходів, джерелом фінансуання яких є інші джерела, складає 1,9%. В
цілому відсоток віконання Програми економічного і соціального розвитку м.Світлодарська на 2019 рік складає 9,5 %. Низький рівень виконання програми
пов'язаний з відсутністю фінансування.
Розроблений:
Начальник відділу економіки,
прогнозування та підтримки
підприємництва

Г.В.Мурзіна

