
1 Звіт 
про виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Слов’янська на 2019 

рік та основні напрями розвитку на 2020-2021 роки 
 

Протягом 2019 року забезпечувалась реалізація завдань та заходів Програми 
економічного і соціального розвитку м. Слов’янська на 2019 рік та основні напрями розвитку 
на 2020 і 2021 роки (далі - Програма), затвердженої рішенням міської ради від 19 грудня 2018 
року № 6-LVI-7 (із змінами). 

Виконання завдань та заходів Програми здійснювалось за чотирма напрямками, які 
узгоджуються із стратегічними пріоритетами розвитку регіону: 

економічний розвиток, підвищення рівня зайнятості населення; 

підвищення спроможності місцевого самоврядування; 

людський розвиток, надання якісних соціальних послуг, вирішення питань внутрішньо 
переміщених осіб; 

розбудова безпечного суспільства.  

Для досягнення Пріоритету 1. Економічний розвиток та підвищення зайнятості 
населення заплановано виконання 137 заходів та 28 проєктів на загальну суму 405,0 млн грн 
(264,0 млн грн – на виконання заходів, 141,0 млн грн – на виконання проєктів). Протягом 
року виконувались 85 заходів та 23 проєкти на суму 211,5 млн грн, з них на виконання 
заходів витрачено 142,6 млн грн (54,0% від запланованого), проєктів – 68,9 млн грн (48,90%). 

У промисловому комплексі повністю виконані 2 запланованих заходи на суму 51,0 
тис.грн. за рахунок власних коштів підприємств. 

Так, на ПрАТ «Хліб» замінено циркуляційний насос системи опалення (витрачено 26,0 
тис.грн), на ПП «Істочник» впроваджена система НАССР (25,0 тис.грн). 

Загальний обсяг промислового виробництва у порівнянних цінах збільшився на 17,2% 
проти січня-жовтня 2018 року та становив 2,1 млрд грн (Програмою передбачено збільшення 
на 4,1%). Питома вага Слов’янська до всього промислового виробництва області становила 
0,8%.  

У сфері енергозабезпечення та енергоефективності здійснена реалізація 1 заходу (з 
3 запланованих) та 1 проєкту, витрачено 859,5 тис.євро залучених грантових коштів (80,7% 
до Програми). 

В місті впроваджена система щоденного моніторингу споживання енергоресурсів 
бюджетними установами. За допомогою моніторингової системи, енергоменеджери закладів 
контролюють споживання, вчасно виявляють перевитрати енергоресурсів. За результатами 
моніторингу, в 2019 році зменшено сукупне споживання ресурсів на 8,9% до попереднього 
року. Економія бюджетних коштів за спожиті енергоносії за 2019 рік становила 3,45 млн грн.  

На виконання Плану дій сталого енергетичного розвитку міста до 2020 року в рамках 
Європейської ініціативи «Угода мерів» реалізується проєкт «Впровадження 
енергозбереження в м.Слов’янськ» за грантові кошти Північної екологічної фінансової 
корпорації (НЕФКО). 

В 2019 році завершена реалізація субпроєкту «Капітальний ремонт мереж зовнішнього 
освітлення м.Слов’янська». Проведені будівельні роботи на 26 вулицях міста. Освоєно коштів 
в сумі 204,4 тис. євро. 

Реалізація суброєкту «Капітальний ремонт будівель амбулаторій №№ 1, 2, 4 Центру 
первинної медико-санітарної допомоги» траває. Станом на 01.01.2020 освоєно коштів в сумі 
655,1 тис. євро, будівельна готовність об’єкту – 80,7%. 



За напрямами інвестиційна діяльність, розвиток інфраструктури та розвиток 
зовнішньоекономічної діяльності реалізовані 3 заходи (з 7 запланованих) на суму 100,0 
тис.грн., або 42,9% до Програми. 

В рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України Європейського 
інвестиційного банку (Пул 2а) за рахунок коштів субвенції з державного бюджету (81,1 млн 
грн) реалізується проект «Комунальний гуртожиток по вул. Кільцевій, 2а – капітальний 
ремонт (модернізація) для розміщення внутрішньо переміщених осіб». В 2019 році 
укладений договір № 249 від 16.08.2019 року у сумі 72,9 млн грн з ТОВ «ІНТЕР-НОРМ» на 
проведення робіт з модернізації гуртожитку та договір з ТОВ «Екоснабтрейд» на проведення 
робіт з технічного нагляду по об’єкту (сума договору - 578,4 тис. грн).  

В рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України Європейського 
інвестиційного банку (Пул 4) за кошти державного бюджету розпочата реалізація проєктів: 
«Комунальний лікувально-профілактичний заклад «Міська лікарня №1» по 
вул.Василівській,31 - реконструкція корпусу терапевтичного відділення №1» (23,4 млн грн) 
та «Удосконалення системи пасажироперевезень електротранспортом в м. Слов’янськ, 
шляхом реконструкції (відновлення) тролейбусного маршруту №5 та придбання 5 одиниць 
електротранспорту» (72,7 млн. грн) (ПУЛ 4). Підписано чотирьохсторонню Угоду про 
передачу коштів позики між Міністерством фінансів України, Міністерством розвитку громад 
та територій України, Слов’янською міською радою та Управлінням житлово-комунального 
господарства міської ради (№ 13010-05/242 від 16 грудня 2019 року). 

12 листопада 2019 року міською радою підписано згоду про приєднання до 
меморандуму про спільну діяльність щодо розвитку територій, постраждалих від конфлікту в 
Україні спільно з благодійною організацією «Всеукраїнський благодійний Фонд «ГОРЄНІЄ». 

З нагоди святкування Дня Європи в місті відбулись заходи щодо вшанування спільних 
цінностей та історії всіх націй Європейського континенту, популяризації загального 
європейського культурного надбання серед громадськості, зокрема, молоді. 

Представники міської ради брали участь у Слов’янському економічному форумі, 
організованому асоціацією підприємств «Ділове сприяння» та у Першій українській 
цифровій виставці «Ukrainian Smart City Expo 2019».  

Зовнішньоторговельний оборот товарами суб’єктів господарювання м. Слов’янська за 
січень-вересень 2019 року становив 434,2 млн грн. Сальдо обороту позитивне - 189,8 млн 
грн. Найбільшими експортерами та імпортерами стали: АТ «Зевс Кераміка», ТОВ 
«Донметсплав», ПАТ «СМЗ», ТОВ «Форест», ТОВ «Бетон нова Інтернешнл», ТОВ «Геннліх 
Україна», ТОВ «СКК «Укрресурси». 

З метою реформування і розвитку житлового господарства та комунальної 
інфраструктури міста у 2019 році реалізовувались 57 заходів (128,7 млн. грн.) та 22 проєкти 
(51,3 млн. грн.) на загальну суму 180,0 млн. грн., або 54,3% до запланованого.  

Фінансування заходів здійснювалось за кошти обласного бюджету - 3,3 млн. грн. 
(58,9% до Програми), міського бюджету - 114,3 млн. грн. (60,5%), кошти підприємств - 11,1 
млн. грн. (94,1%). 

У 2019 році на оновлення житлового фонду та поліпшення умов проживання 
мешканців витрачено 15,5 млн грн (41,3% від запланованого), у тому числі на капітальний 
ремонт – 4,8 млн грн (22,8%), поточний ремонт – 10,7 млн грн (99,0%).  

В житловому фонді міста виконано:  

капітальний ремонт 3,9 тис.м2 рулонних покрівель 8 житлових будинків 
(пров.Парковий, 7, пров.Маломіський, 5, вул.Новосодівська, 19, 21, вул.Я.Мудрого, 9, 
вул.Університетська, 53, вул.Лозановича, 8, пров.Донський, 3); 



капітальний ремонт 6 ліфтів 5-ти житлових будинків (вул.Свободи,45, пров.Донський, 
7, вул.Новосодівська, 21, вул.Батюка, 48 (п.1,3), вул.Вокзальна, 62); 

капітальний ремонт 181,5м системи каналізації 2 житлових будинків (б-р Пушкіна, 7, 
вул.Святогірська, 8) та 415м системи холодного водопостачання 6 житлових будинків 
(вул.Святогірська, 8, вул.Батюка, 2, 2а, 2б, 14, 16); 

капітальний ремонт 272м системи опалення житлових будинків; 

реконструкція системи електропостачання житлового будинку по вул.Нарвська,4; 

замінено 3 елеваторних вузла в 3 житлових будинках (вул.Василівська, 51а, 53а, 56); 

замінено вікна (34м2) під’їзду житлового будинку (вул.Корольова,30); 

капітальний ремонт місць загального користування та під’їздів 2 гуртожитків 
(вул.Короленка, 8 та вул.Донська, 18); 

капітальний ремонт під’їздів 4 житлових будинків (вул.Заводська, 4, 6, 8 та 
вул.Лозановича, 12); 

інженерно-геологічні вишукування по об’єктах «Капітальний ремонт житлового 
будинку з підсиленням несучих та огороджувальних конструкцій по вул.Вільна, 1» та 
«Капітальний ремонт житлового будинку по вул.Вільна, 9»; 

розробку проєктно-кошторисної документації по об’єктах: «Капітальний ремонт 
житлового будинку по вул.Вільна, 9» та «Реконструкція будівлі гуртожитку по 
вул.Світлодарська, 28а під житловий будинок». 

За рахунок власних коштів житлово-експлуатаційних підприємств проведено 
поточний ремонт житлового фонду: замінено на пластикові 14,22 км сталевих труб холодного 
водопостачання, каналізації та центрального опалення, виконано ремонт 348 од. сходових 
клітин, 6,1 тис.м2 фасадів, 13,2 тис.м2 покрівель, замінено 3,5 км мереж електропостачання. 

На капітальний ремонт та реконструкцію водопровідно-каналізаційного господарства 
міста витрачено 42,2 млн грн (90,8% до Програми), у тому числі коштів міського бюджету – 
41,6 млн грн (89,5%), коштів підприємств – 614,7 тис.грн (46,6%). 

За кошти міського бюджету: 

виконано розробку 6 проєктно-кошторисних документацій по об’єктах: 
«Реконструкція напірного каналізаційного колектора від КНС №1-А на ділянці від 
залізничного моста до очисних споруд», «Реконструкція водогону № 6 на ділянці від 
Північних резервуарів чистої води до вул.Шкірятова», «Реконструкція водогону №10 у районі 
лісосмуги», «Реконструкція напірного каналізаційного колектора від КНС №6 на ділянках в 
районі р.Бакай та очисних споруд», «Реконструкція електрообладнання, кабельно-
провідникових ліній на каналізаційних насосних станціях», «Реконструкція самопливного 
каналізаційного колектора від вул.Університетська до КНС №1А (санація)»; 

проведено коригування 3 проєктно-кошторисних документацій по об’єктах: 
«Капітальний ремонт водопроводів центральної частини міста Слов’янська (встановлення 
регуляторів тиску)», «Реконструкція водогону №9 та дюкеру водогону №9 через р.К.Торець 
(нове русло)», «Реконструкція аварійної ділянки самопливного каналізаційного колектору з 
мр-на Артема від вул.Артема до КНС № 5 методом санації»;  

проведено роботи на об’єктах: «Капітальний ремонт аварійної ділянки водопроводу по 
вул.Геологічна (від вул.Юмашева до пров.Високий)», «Капітальний ремонт вузла обліку води 
на водогоні № 1»; 



розпочато розробку проєктно-кошторисної документації на реконструкцію 
водопроводу (від водозабору с.Сидорове вул.Синельникова,45 до Північних РЧВ КП 
«Компанія «Вода Донбасу»); 

придбано 163 люка на водопровідні та каналізаційні колодязі та 61 засувку. 

З метою поліпшення фінансового стану підприємства КП «Словміськводоканал» з 
початку року виділено фінансову підтримку в сумі 40,0 млн грн на погашення заборгованості 
за покупну воду та електроенергію. 

За кошти КП «Словміськводоканал» замінено 2,503 км водопровідних та 0,0125 км 
каналізаційних мереж, виконано накриття 125 од. водопровідних та 125 од. каналізаційних 
колодязів. 

Для забезпечення належного благоустрою території міста витрачено 70,8 млн грн 
(52,7% до Програми), у тому числі: утримання та ремонт дорожнього господарства – 46,5 
млн грн (46,5%), утримання, ремонт та очищення зливових каналізаційних, дренажних 
систем і колодязів – 2,0 млн грн (44,4%), утримання, ремонт та будівництво об’єктів 
зовнішнього освітлення – 8,3 млн грн (90,2%), інші заходи, спрямовані на розвиток, ремонт 
та утримання об’єктів та елементів благоустрою – 14,0 млн грн (68,3%). 

За рахунок коштів обласного бюджету в сумі 3,3 млн грн (61,1%) та міського бюджету 
– 43,2 млн грн (54,7%) проведено: 

капітальний ремонт дорожнього покриття 3 вулиць: бул.Героїв Крут, вул.Л.Толстого, 
вул.Університетська; 

капітальний ремонт тротуарів 3 вулиць: вул.Банківська, вул.Університетська, 
пл.Привокзальна; 

поточний ремонт дорожнього покриття 27 вулиць, провулків та площ: вул.Центральна, 
в’їзд до адмінбудівлі пл.Соборна, 2, в’їзд до адмінбудівлі пл.Соборна, 3, вул.Василівська, 
вул.Торгова, вул.Д.Галицького, вул.Барвінківська, вул.Голубівська, вул.Бєлінського, 
вул.Літературна, вул.Свободи, вул.Світлодарська, вул.Поштова, пров.Матвєєва, 
пров.Парковий, вул.Цілинна, вул.Лозановича, вул.Ізюмська, вул.Шевченка, вул.Паркова, 
вул.Батюка, вул.А.Комара, вул.Краматорська, вул.Солідарна, вул.Донська, вул.Ізюмська, 
вул.Відродження; 

поточний ремонт тротуарів 4 вулиць: вул.Центральна (в районі будинку 43), 
вул.Лозановича, вул.Василівська, вул.Батюка; 

поточний ремонт дорожнього покриття на зупинках громадського транспорту; 

ремонт внутрішньокварталних 4 проїздів: вул.Василевського, 10, 14, вул.Центральная, 
43, ул.Вокзальна, 59; 

поточний ремонт 6 аварійних ділянок доріг: вул. Корольова (113 м2), перехрестя вулиць 
Торська - Університетська (23м2), проїжджа частина дороги по вул.Банківська (3м2) (в 
районі зупиночного пункту САТУ), в’їзд до медичного закладу з вул. Ярослава Мудрого (95м2), 
пров.Богомольця (12м2), вул.О.Тихого (20м2). 

Розроблена проектно-кошторисна документація по 12 об’єктах.  

Встановлені 5 нових павільйонів очікування на зупинках по маршрутах руху 
пасажирського транспорту: вул.Лозановича (2 зупиночних пункти «Парк Шовковичний»), 
вул.Батюка (зупиночний пункт «Молодіжна»), вул.Банківська («Музей»), вул.Центральна 
(«Хімтехнікум»). 

За кошти міського бюджету в сумі 8,3 млн грн з метою забезпечення безпеки 
життєдіяльності населення, ліквідації аварійних ситуацій проведені роботи з освітлення 
вулиць міста: 



заміна ламп зовнішнього освітлення (1191 од.), встановлення світильників (320 од.), 
відновлення мереж зовнішнього освітлення (18,6 км), заміна опор (24 од.); 

технічне обслуговування та огляд світильників (1332 од.); 

роботи з освітлення внутрішньоквартальних в’їздів, проїздів та провулків території в 
межах житлових кварталів по 8 об’єктах, встановлено 319 світлоточок. 

КП «Наружное освещение» проведено поточний ремонт 14 вулиць та провулків: 
вул.Варшавська, вул.Кольцева, пров.Варшавський, вул.Нарвська, вул.Н.Побут, 
вул.Мартиненка, вул.Геологічна, вул.Медична, пров.Медичний, вул.Волзька, вул.Бродського, 
вул.Музейна, вул.Аеродромна, пров.Довженка. 

Для поліпшення екологічного стану міста, відновлення естетичного виду вулиць, 
утримання зелених насаджень і забезпечення безпечних сприятливих умов життєдіяльності 
населення проведено: 

видалення 230 старовікових та аварійно небезпечних дерева; 

роботи з вирізання сухих гілок на деревах та кронування 371 дерева, в тому числі по 
вул.Свободи та вул.Шевченка.  

висаджено 219 дерев, 932 декоративних кущі; 

благоустроєні зелені зони на пл. Привокзальній та 9 вулицях: перехресті вул.Свободи 
та вул.Торгова, по вул.Університетська, вул.Банківська, вул.Свободи, вул.Вокзальна, 
вул.Лозановича, вул.Я.Мудрого, вул.Центральна, 43.  

Відремонтовано 3 пам’ятника, присвячені подіям Другої світової війні. 

Для організації дозвілля дітей в житловій забудові мікрорайонів міста встановлено 9 
нових дитячих майданчиків: пров.Виноградний, 3 (ігровий комплекс), вул.Василевського, 10, 
14 (ігровий комплекс), вул.Аеродромна, вул.Миколи Богуна, пров.Рубіновий, вул.Доватора, 
пров.Маломіський, 1, 3, пров.Парковий, 7, вул.Новосодівська (ігровий комплекс).  

Основними джерелами фінансування проєктів у сфері ЖКГ стали кошти міського 
бюджету – 30,5 млн грн (66,6% до Програми), обласного бюджету - 16,5 млн грн (100,0%), 
цільових субвенцій з державного бюджету на розвиток територій – 3,4 млн грн (87,1%), 
державного фонду регіонального розвитку – 864,2 тис. грн (95,4%). 

В 2019 році завершена реалізація 17 проєктів: 

Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. Свободи (1,9 млн грн); 

7 проєктів з капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення 
внутрішньоквартальних в’їздів, проїздів та провулків у межах житлових кварталів (загальна 
вартість 2,0 млн грн); 

Встановлення індивідуальних підкачувальних станцій на багатоповерхові та 
малоповерхові житлові будинки м. Слов’янськ (капітальний ремонт) (загальна вартість 5,7 
млн грн); 

Монтаж насосної установки на фільтрувальній станції (капітальний ремонт) (загальна 
вартість 6,3 млн грн); 

Відновлення доріг внутрішньо-міського сполучення (капітальний ремонт) (загальна 
вартість 33,0 млн грн); 

Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Л.Толстого (загальна вартість 4,3 
млн грн); 

Капітальний ремонт дорожнього покриття бульвару Героїв Крут (загальна вартість 
10,4 млн грн);  



Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Ярмаркова (загальна вартість 4,4 
млн грн); 

Капітальний  ремонт тротуарів площі Привокзальна (загальна вартість 1,9 млн грн); 

Будівництво модульної котельної по вул. Новий Побут (загальна вартість 5,8 млн грн); 

Придбання 4 одиниць спеціалізованої техніки (екскаватор-навантажувач, рециклер, 
навантажувач (2 од.) (8,3 млн грн). 

З метою розвитку підприємницького середовища виконувались 5 заходів (з 8 
запланованих) на суму 1,7 млн грн (154,5% від запланованого). Фінансування здійснювалось 
за кошти державного фонду соціального страхування на випадок безробіття. 

На реалізацію заходів Програми розвитку малого і середнього підприємництва в 
м.Слов’янську на 2019-2020 роки, впродовж 2019 року 77 безробітних працевлаштовані на 
нові робочі місця з виплатою компенсації на сплату ЄСВ в сумі 1,3 млн грн. Надана 
фінансова допомога 11 безробітним на відкриття власної справи шляхом одноразової виплати 
допомоги по безробіттю в сумі 398,7 тис. грн. 

У місті зареєстровано 823 підприємства, з яких 38 - середні, 785 – малі підприємства. 
Кількість зайнятих працівників на цих підприємствах - 9680 осіб.  

Загальна кількість фізичних осіб-підприємців становила 6072 особи. Доходи місцевих 
бюджетів від діяльності суб’єктів малого підприємництва - 126,3 млн грн.  

Станом на 01.01.2020 в м.Слов’янську діє 17 регуляторних актів.  

Для потреб підприємництва передано в оренду 67 комунальних приміщень 
(5872,46м2). 

На офіційному сайті міської ради створено сторінку «Малий бізнес» з інформацією 
про програми та інституції підтримки підприємців, корисні сервіси, актуальні гранти та 
конкурси. 

На базі Міського центру зайнятості працює консалтинговий простір «Перспектива» 
для надання консультаційних послуг щодо правового регулювання підприємницької 
діяльності, бізнес-планування, управління фінансами і кредитування, оподаткування, ведення 
бухгалтерського обліку, цивільного і господарського права, трудового законодавства тощо. 
Проведено 13 засідань за участі 348 роботодавців регіону.  

Протягом року в місті проведена низка заходів бізнес-спрямованості: семінари, 
тренінги та навчання з розвитку підприємництва, форуми, ярмарки, виставки, круглі столи. 

Підприємці Слов’янська взяли участь у щорічній виставці «Схід-Експо 2019» 
(м.Київ), де проходила презентація продукції та послуг малого та середнього бізнесу та у 
Національній практичній конференції з питань визначення пріоритетних напрямків 
підтримки та розвитку малого і середнього бізнесу (м. Краматорськ). 

Грантову допомогу від Міжнародної організації з міграції отримали 2 підприємця. 
Залучені кошти направленні на придбання обладнання для пошиття одягу, відкриття пекарні, 
закупівлю обладнання для випічки.  

У сфері внутрішньої торгівлі та надання побутових послуг населенню реалізовані 
всі 7 запланованих заходів за власні кошти підприємств - 11,1 млн грн. 

Торговельне обслуговування населення здійснюють 495 підприємств роздрібної 
торгівлі, 217 – підприємств ресторанного господарства, 48 - оптової торгівлі, 9 ринків, 
побутове обслуговування - 305 суб’єктів господарювання.  

З метою підтримки вітчизняного виробника проведено 63 ярмарки та виставки-
продажу товарів народного споживання. 



Створені умови для продажу сільськогосподарської продукції безпосередньо її 
виробниками, відведені 152 торгових місця пільговій категорії громадян.  

Оборот роздрібної торгівлі на душу населення збільшився на 18,0% до 2018 року та 
склав 11,3 тис.грн.  

Протягом 2019 року за рахунок відновлення законсервованих об’єктів, оренди 
приміщень, будівництва, відкрито 8 підприємств роздрібної торгівлі, 4 підприємства 
ресторанного господарства (бар, кафе, закусочна, кафетерій). Разом з цим, закрито 4 
продовольчих магазина, 4 підприємства ресторанного господарства. 

На ринку побутових послуг відкрито: автомийку самообслуговування на 3 робочих 
місця; майстерню з виготовлення та ремонту швейних виробів за індивідуальним 
замовленням на 5 робочих місць; 2 перукарні на 12 робочих місць. За рахунок розширення 
мережі підприємств створено додатково 20 робочих місць. 

За напрямом розвитку ринку праці та зайнятості населення виконувались 10 заходів 
(з 11 запланованих) на суму 2,7 млн грн, або 337,5% запланованого, у тому числі: 253,0 
тис.грн – кошти міського бюджету, 2,5 млн грн – кошти державного фонду соціального 
страхування на випадок безробіття. 

Міським центром зайнятості в рамках Програми реалізовувались заходи зі сприяння 
працевлаштуванню безробітних. Чисельність безробітних порівняно з минулим роком 
зменшилась на 2,9% і станом на 01.01.2020 склала 3215 осіб, з них отримували допомогу по 
безробіттю – 2,5 тис. осіб. 

Від роботодавців міста надійшло 211 заявок на проведення за власний рахунок робіт 
тимчасового характеру, в яких взяти участь 1624 безробітних. У громадських роботах для 
безробітних, які фінансуються на умовах співфінансування, взяли участь 79 безробітних. 

Підвищували конкурентоспроможність на ринку праці 800 безробітних майже за 115 
професіями на базі навчальних закладів Слов’янська і Краматорська, а також на робочих 
місцях у роботодавців регіону. По закінченню навчання працевлаштовані 100% осіб. 

З метою розвитку туризму реалізовано 1 проєкт на загальну суму 960,2 тис. грн 
(89,2% від запланованого Програмою), з яких 864,2 – кошти державного фонду регіонального 
розвитку, 96,0 тис. грн – кошти міського бюджету. 

У 2019 році завершена реалізація інвестиційного проекту «Створення рекреаційно-
оздоровчої зони «Біля солоних озер» (оз.Вейсове) (загальна вартість 19,0 млн грн); 

Новий туристичний об’єкт націлений на формування рекреаційного простору та 
створення нових зон розвитку відпочинкового та оздоровчого туризму, посилення 
позитивного іміджу міста та збільшення кількості відпочивальників в літній сезон на озерах 
курорту. 

У Слов’янську в сфері туризму послуги з розміщення надають: 2 готелі (колективні 
заклади розміщення, які мають більше 30 місць), загальною місткістю 50 номерів та 8 готелів 
та закладів готельного типу (індивідуальні заклади розміщення). Рекреаційно-оздоровчі 
послуги надає Санаторно-курортний реабілітаційний центр «Слов’янський курорт».  

На території курорту функціонують 5 пляжів та зон кліматолікування. 

Обсяг надходжень до міського бюджету від сплати туристичного збору за 2019 рік 
збільшився у 2,2 р. та становив 83,6 тис.грн за рахунок зміни порядку нарахування податку. 

Для досягнення Пріоритету 2. Підвищення спроможності місцевого 
самоврядування заплановано виконання 38 заходів та 2 проєктів на загальну суму 15,2 млн 
грн (11,5 млн грн – на виконання заходів, 3,7 млн грн – на виконання проектів). Протягом 



року виконувались 30 заходів та 1 проєкт на суму 8,0 млн грн, з них на виконання заходів 
витрачено 4,8 млн грн (41,7% від запланованого), проектів – 3,2 млн грн (86,5%). 

З метою формування спроможної територіальної громади виконувались 11 
запланованих заходів, витрачено 1,7 млн грн (65,4% до Програми). 

Кошти міського бюджету спрямовані на впровадження новітніх та сучасних 
інструментів е-демократії й е-врядування, що значною мірою сприяє формуванню прозорої, 
відкритої та ефективної влади. У місті функціонує низка таких інструментів: Електронні 
петиції, Портал депутата, Онлайн трансляції засідань, Вебсистема енергоефективності 
комунальної сфери, Бюджет участі тощо. В 2019 році додатково впроваджені: Електронні 
консультації з громадськістю, Вебсайт нормативних актів міської ради, Електронна 
приймальня, Реєстр територіальної громади. 

Придбано 40 од. комп’ютерного, офісного та мережевого обладнання, інших предметів 
довгострокового користування. 

Підвищена кваліфікації 66 посадових осіб місцевого самоврядування. 

З метою створення єдиного центру збору та збереження даних з камер 
відеоспостереження з можливістю проведення аналітики, реалізовано спільний з 
громадськістю проект «Безпечне місто. Перший крок» за фінансової підтримки 
Європейського Союзу та урядів Данії, Швеції та Швейцарії.  

Для підвищення якості і доступності надання адміністративних послуг суб’єктам 
підприємницької діяльності та мешканцям міста діє Центр надання адміністративних послуг, 
через який надається 208 видів таких послуг.  

На базі ЦНАП працює 5 станцій для видачі паспорта громадянина України у формі ID 
- картки і паспорта громадянина України для виїзду за кордон.  

Станом на 01.01.2020 надано 36062 адміністративні послуги. Надійшло 1976 звернень 
від суб’єктів підприємницької діяльності. Видано 1186 дозвільних документів, зареєстровано 
195 декларацій. До Центру надійшло 558 звернень юридичних та фізичних осіб з питань 
реєстрації бізнесу, 200 звернень щодо отримання витягу з Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та 42 звернення 
стосовно реєстраційних дій громадських формувань. 

Впровадження заходів територіального планування передбачало реалізацію 6 
заходів, з яких робота велась по 4 заходах, витрачено 1,7 млн грн коштів міського бюджету, 
або 25,4% від запланованого. 

Протягом року виконані роботи з розробки містобудівної документації: 

1 етап (підготовчі роботи, аерознімання, обробка матеріалів аерофотознімання, 
створення цифрового масиву - аерофотоабрису, створення планово висотної основи) та 2 етап 
Створення цифрової топографічної основи (топографічних планів масштабу 1:2000);  

2 етап розробки генерального плану міста (натурні дослідження, розробка історико-
архітектурного опорного плану) та 3 етап (розробка проекту зон охорони пам’яток). Триває 
виконання 4 етапу - узгодження та затвердження роботи;  

розроблені детальні плани територій, передбачених для здійснення земельних торгів: 
детальний план території по вул.Центральна, 12; детальний план території на трасі Київ - 
Довжанський, в районі БЗС; детальний план території по вул.Сучасна, 15. 

Тривають процедури, передбачені законами України «Про стратегічну екологічну 
оцінку» та «Про регулювання містобудівної діяльності» для зазначених планів територій. 



За напрямом розвиток земельних відносин виконувались 3 заходи (з 7 
запланованих), витрачено 460,1 тис. грн (55,4% до Програми), з яких 65,1 тис. грн – кошти 
міського бюджету, 395,0 тис. грн – інші джерела. 

Проведено інвентаризацію земель несільськогосподарського призначення та передано 
в оренду 15 земельних ділянок, площею 3,9га. Передано у власність громадян 99 земельних 
ділянок, площею 6,1га. Проведено 21 незалежна експертна грошова оцінка для продажу 
земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна, що перебувають у 
власності громадян.  

Станом на 01.01.2020 зареєстровано 377 договорів оренди землі та додаткових угод 
про поновлення договорів оренди землі. Від продажу земельних ділянок 
несільськогосподарського призначення до спеціального фонду бюджету міста за 2019 рік 
надійшло 4,2 млн грн (2018р. – 3,6 млн грн). 

За напрямом управління об’єктами комунальної власності протягом року 
профінансовано 5 заходів (з 6 запланованих) на суму 59,4 тис. грн (17,0% до Програми) та 1 
проєкт – 3,2 млн грн (94,1%).  

Фінансування проекту здійснювалось на паритетних принципах за кошти цільових 
субвенцій з державного бюджету – 1,6 млн грн та обласного бюджету - 1,6 млн грн. 

Придбано у комунальну власність 10 двокімнатних квартир на вторинному ринку 
впорядкованого житла для надання в тимчасове користування внутрішньо переміщеним 
особам. 

Протягом звітного періоду укладено 18 договорів оренди (1,1 тис.м2), у тому числі з 
ФОП - 13 договорів (834,12 м2). Надано в оренду майна загальною кількістю 13,6 тис. м2.  

Від передачі в оренду комунального майна бюджет міста поповнився на 3,14 млн грн. 

За напрямами розвиток інформаційного простору та громадянського суспільства 
реалізовані 7 заходів (з 8 запланованих), витрачено коштів міського бюджету в сумі 887,2 тис. 
грн, або 93,4% до Програми. 

З метою реалізації ефективних механізмів залучення членів територіальної громади до 
демократичного процесу розподілу частини коштів міського бюджету через створення 
відповідних проєктів діє Програма «Бюджет участі міста Слов’янська». 

За результатами загальноміського голосування визначені 6 проєктів-переможців: 

Допомога безпритульним тваринам, автор Орловська І. О., 949 голосів підтримки. 

«Мотузкове містечко «LaZanka», автор Кожухова Л. В., (760). 

Сквер родинного відпочинку, автор Семенець О. М., (737). 

Скульптурний парк «АРТ -ХУТОРОК», автор Стельмах В. М., (616). 
Вуличний спортивний майданчик «Територія здоров’я», автор Холодний О. І., (571).  

Баскетбол єднає всіх. Встановлення баскетбольного майданчика, автор Овсянников С. 
С., (326). 

Офіційне джерело інформації, яке створено для висвітлення діяльності міської ради, її 
виконавчих органів та посадових осіб, є вебпортал міської ради та її офіційні сторінки у 
соціальних мережах «Facebook» і «Twitter». Щодня портал відвідують понад 500 
користувачів, відбулося майже 2 тис. переглядів. 

Задіяне проведення on-line трансляцій в мережі «Інтернет» пленарних засідань міської 
ради, виконавчого комітету, прес-конференцій та інших офіційних заходів. Протягом 2019 
року проведено 119 трансляцій, відбулося майже 9,5 тис. переглядів. 



З метою автоматизації процесу проведення пленарних засідань міської ради, 
оперативного отримання підсумкових матеріалів та їх оприлюднення функціонує електронна 
система голосування «ВІЧЕ». Результати роботи системи голосування оприлюднюються на 
вебпорталі «Ваш депутат Слов’янської міської ради», що забезпечує доступність та повноту 
отримання мешканцями міста інформації про роботу особисто їх депутата та депутатського 
корпусу в цілому. За звітний період на порталі оприлюднені результати поіменних голосувань 
19 пленарних засідань та 673 рішень міської ради 7 скликання. 

На офіційному сайті функціонує сервіс подання електронного звернення і електронної 
петиції. За 2019 рік подано на розгляд міської ради 167 петицій від громадян та їх об’єднань, 
23 петиції набрали необхідну кількість голосів підтримки та були розглянуті з подальшим 
оприлюдненням результатів розгляду. 

Протягом 2019 року за участю міського голови проведено 80 прес-конференцій та 8 
ефірів телепередачі «Гість в студії» телерадіокомпанія «САТ+». 

На території Слов’янської міської ради зареєстровано 332 об’єднання громадян.  

Протягом 2019 року відбулось 10 засідань консультативно-дорадчих органів, зокрема 
Громадської ради при виконавчому комітеті міської ради та Форуму місцевого розвитку 
м.Слов’янська (у тому числі робочих груп), проведено 7 консультацій з громадськістю, 
соціологічне дослідження та 2 фокус-групових дослідження «Умови життя, безпека та 
перспективи розвитку нашої громади». 

Для досягнення Пріоритету 3. Людський розвиток, надання якісних соціальних 
послуг та вирішення питань ВПО заплановано виконання 242 заходів та 45 проєктів на 
загальну суму 823,3 млн грн, у т.ч. 642,7 млн грн – на виконання заходів, 180,6 млн грн – на 
виконання проєктів. Протягом року виконувались 177 заходів та 34 проєкти на суму 451,9 
млн грн, з них на виконання заходів витрачено 352,1 млн грн (54,8% від запланованого), 
проектів – 99,8 млн грн (55,3%). 

За напрямом соціальний захист населення профінансовано протягом року 67 заходів 
(з 74 запланованих) на суму 198,9 млн грн, або 47,6% до Програми, у тому числі за рахунок 
державного бюджету – 177,5 млн грн (45,7% від запланованого), обласного бюджету – 4,0 
млн грн (87,0%), міського бюджету – 17,2 млн грн, (71,0%), коштів підприємств – 5 тис. грн 
(14,7%), інших джерел – 281,5 тис. грн (46,2%). 

В Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, 
станом на 01.01.2020 зареєстровано 32052 особи.  

За призначенням соціальної допомоги в УСЗН міської ради звернулось 74507 
громадян. У тому числі забезпечено: 

виплату допомоги на дітей 7194 особам, при народженні дитини - 3569 особам; 

відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна 
няня» 76 особам; 

допомогу 459 багатодітним родинам на 1597 дітей, 1870 особам з інвалідністю з 
дитинства та дітям з інвалідністю, 1585 малозабезпеченим сім’ям; 

щомісячну адресну допомогу 3734 сім’ям, які переміщені з тимчасово окупованої 
території України; 

допомогу 74 дитям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, які 
виховуються у 4 прийомних сім’ях та 15 будинках сімейного типу;  

допомогу 742 особам, які не мають право на пенсію та особам з інвалідністю; 

компенсаційні виплати 446 громадянам, у тому числі 83 - внутрішньо переміщеним 
особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи4 



виплату соціальних стипендій 398 студентам вищих навчальних закладів; 

соціальну підтримку 1471 одинокій непрацездатній особі в КУ «Територіальний центр 
соціального обслуговування»; 

реабілітацію 76 дітям з інвалідністю в Центрі комплексної реабілітації для осіб (дітей) 
з інвалідністю; 

допомогу 230 особам в КУ «Центр обліку бездомних осіб з будинком нічного 
перебування»; 

матеріальну допомогу з місцевого бюджету 488 особам (бездомним та 
малозабезпеченим верствам населення), з державного бюджету 57 малозабезпеченим особам. 

безкоштовними санаторно-курортними путівками 56 осіб, у тому числі 26 ветеранів 
війни до санаторіїв, підпорядкованих Мінсоцполітики України; 

компенсацією на бензин, ремонт та технічне обслуговування 56 осіб з інвалідністю, 
що мають транспорт; 

житлова субсидія та субсидія на тверде паливо 15217 сім’ям. 

Також у 2019 році реалізовані 3 проєкти на суму 11,5 млн грн (83,9% до Програми), у 
тому числі за рахунок цільових субвенцій з державного бюджету – 8,8 млн грн (85,4%), 
обласного бюджету – 888,5 тис. грн (59,2%), міського бюджету – 1,8 млн грн (94,7%). 

Завершено капітальний ремонт вбудованого нежитлового приміщення, розташованого 
за адресою: вул.Василівська,11 під соціальний офіс. 

Для УСЗН придбано легковий автомобіль для своєчасного обстеження одержувачів 
соціальних пільг. 

Заборгованість з виплати заробітної плати по місту станом на 01.01.2020 становить 
24,1 млн грн. З початку року заборгованість збільшилась на 24,1%. 

Всього по місту є 10 підприємств-боржників. 

Заборгованість 5 економічно активних підприємств становить 13,3 млн грн, або 55,3% 
всієї заборгованості по місту 

Заборгованість із заробітної плати підприємств, які знаходяться у різній стадії 
банкрутства, - 9,4 млн грн (39,2%), у тому числі: ВАТ «Содовий завод» (3,9 млн. грн), ВАТ 
«Слов’янський керамічний комбінат» (2,3 млн. грн), ДП «УкрНДІметалургмаш» (61,5 тис. 
грн), які перебувають у процедурі ліквідації, та ДП «НДІ Високих напруг» (3,2 млн. грн) – в 
процедурі розпорядження майном. 

В місті ведеться постійна робота з підприємствами-боржниками. Проведено 20 
засідань Тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, 
стипендій та інших соціальних виплат, заслухано звіти 297 керівників підприємств-
боржників та ФОП. З початку року погашена заборгованість в сумі 4,8 млн грн, з єдиного 
соціального внеску - по 191 страхувальнику на суму 10,4 млн грн, зі страхових внесків – на 5 
підприємствах на суму 843,8 тис. грн. 

Проведено 8 засідань Міжвідомчої робочої групи з питань забезпечення реалізації 
рішень, спрямованих на підвищення рівня оплати праці, та 19 засідань Робочої групи з 
легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення, заслухано звіти 71 роботодавця 
та 208 фізичних та юридичних осіб. За результатами діяльності яких: збільшено рівень 
заробітної плати 588 застрахованим особам на 126 суб’єктах господарювання, збільшено 
фонд оплати праці на 3,1 млн грн, донараховано ЄСВ 788,7 тис грн, легалізовано трудові 
відносини на 402 робочих місцях, переведено на графік повного робочого часу 166 



працівників на 5 суб’єктах господарювання, на 14 підприємствах виконані зобов’язання щодо 
підвищення заробітної плати. 

Надано 2446 консультацій та роз’яснень з питань соціально-трудових відносин 
представникам підприємств, організацій і установ міста та фізичним особам.  

Проведено інформаційно-роз’яснювальну роботу з 637 суб’єктами підприємницької 
діяльності та їх працівниками з питань легалізації праці з виходом на місця, легалізовано 
працю 170 найманих працівників з підтверджуючими документами.  

Міським центром зайнятості проведено: 92 інформаційних семінари на тему 
«Легальна зайнятість» для 2026 безробітних, 25 семінарів для 846 роботодавців. 

З метою підтримки сім’ї, дітей та молоді у звітному періоді профінансовано з 
міського бюджету 6 заходів (з 9 запланованих) на суму 1,4 млн грн (70% до Програми).  

Протягом 2019 року послугами оздоровлення та відпочинку охоплено 158 дітей, які 
потребують особливої соціальної уваги та підтримки, з яких 51 дитина оздоровлена в УДЦ 
«Молода гвардія» м.Одеса, МДЦ «Артек» м.Київ. 

Під соціальним супроводом Міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді перебувало 135 сімей та 255 дітей, у тому числі 122 дитини-сироти та дітей, 
позбавлених батьківського піклування. 

З метою виявлення випадків нецільового використання коштів проінспектовано 209 
сімей з новонародженими дітьми, для здійснення профілактики та лікування туберкульозу 
здійснено 1215 скринінгових анкетувань серед внутрішньо переміщених осіб, направлено на 
обстеження 343 особи, 60 родин направлено до закладів охорони здоров’я для оформлення 
декларацій з лікарями. 

Протягом року видано 175 посвідчень батьків багатодітної сім’ї та 581 посвідчення 
дитини з багатодітної сім’ї. На облік поставлено 176 сімей, в яких виховується 567 дітей. 

В місті працюють молодіжні центри «Платформа ініціатив Теплиця» і АртПростір 
«Happy Hub» (на базі Центру культури і довкілля), молодіжна рада при Слов’янській міській 
раді та громадські організації «Слов’янський культурний центр «Задзеркалля», «Сприяння», 
«Молодь Сходу України», ГО «Відокремлений підрозділ Молодіжної Організації ПЛАСТ - 
Національної Скаутської Організації «Станиця Слов’янськ». 

Впродовж року за участю молоді проведені різноманітні заходи: соціальні молодіжні 
акції, тренінги, лекції для учнів та студентів навчальних закладів, фестивалі, форуми, масові 
святкові заходи. 

Забезпечення права дитини на сімейне виховання є головним завданням у сфері 
захисту прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Для вирішення 
цього завдання виконувались 4 заходи (з 6 запланованих) на загальну суму 18,7 млн грн, у 
тому числі за кошти державного бюджету - 14,7 млн грн (100,0% до Програми), обласного 
бюджету - 3,7 млн грн, (82,2%), міського бюджету - 151,0 тис.грн (23,2%), інших джерел - 
224,5 тис.грн. 

Станом на 01.01.2020 на первинному обліку служби у справах дітей міської ради 
перебувало 352 дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування. Під опікою 
громадян знаходилось 274 дитини-сироти та дітей, позбавлених батьківського піклування. 

На території міської ради розвивається мережа нових форм сімейного виховання – 
прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу. Успішно функціонує 9 дитячих 
будинків сімейного типу, в яких виховується 51 дитина-сирота та діти, позбавлені 
батьківського піклування та 3 прийомні сім’ї, в яких виховується 8 дітей. 



В 2019 році забезпечена державна допомога 221 дитині-сироті та дітям, позбавленим 
батьківського піклування, які виховуються в прийомних сім’ях та дитячих будинках 
сімейного типу, сім’ях опікунів. 

Забезпечено належне утримання та виховання 145 дітей у КЗ «Центр соціально - 
психологічної реабілітації дітей». 

На обліку перебувало 39 дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах. 
Проведено 48 профілактичних рейдів «Сім’я», «Діти вулиці». Обстежено 211 родин.  

У галузь охорони здоров’я вкладено 70,0 млн грн (49,8% до Програми). 
Профінансовано реалізацію 36 заходів в сумі 14,3 млн грн (71,1%). Фінансування 
здійснювалось за кошти обласного бюджету – 852,9 тис.грн (98,9%), міського бюджету – 12,3 
млн грн (78,8%), коштів підприємств – 14,2 тис.грн. та інших джерел – 1,0 млн грн (334,1%). 

В місті функціонують 11 медичних закладів і 10 амбулаторних підрозділів Центру 
первинної медико-санітарної допомоги. Проводились заходи щодо удосконалення первинної 
медико-санітарної допомоги, оптимізації мережі та діяльності закладів первинної і вторинної 
медичної допомоги.  

Чисельність лікарів (фізичних осіб) в закладах охорони здоров’я міста на зайнятих 
посадах складає 273 особи (укомплектованість лікарями – 75,6%), середнього медичного 
персоналу – 581 особа (82,6%). 

У 2019 році Центром первинної медико-санітарної допомоги укладено 88,4 тис. 
декларацій про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу, що складає 79,8% від 
загального населення міста. На підставі укладеного договору з Національною службою 
здоров’я, Центром первинної медико-санітарної допомоги отримано 52,0 млн грн. 

Для надання медичної допомоги здійснено 2082 рентгенографії, 1349 осіб забезпечені 
препаратами інсуліну, 310 онкологічних хворих отримали безкоштовно лікарські засоби, 132 
дитини перших двох років життя забезпечені пільговим харчуванням, 80 мешканцям міста 
проведене безкоштовне зубопротезування, 44 особи забезпечені слуховими апаратами, 
проведено 172 безкоштовних обстеження на комп’ютерному томографі, придбано 37 курсівок 
для реабілітації дітей на Слов’янському курорті. 

В комунальних некомерційних підприємствах охорони здоров’я впроваджена Єдина 
медична інформаційна система (4,6 млн грн).  

На виконання 15 проектів (з 19 запланованих) витрачено 56,1 млн грн (46,3%), з яких: 
20,4 млн грн – кошти державного фонду регіонального розвитку, 15,2 млн грн. – кошти 
обласного бюджету, 20,5 млн грн. – кошти міського бюджету. 

Продовжено реалізацію проекту «Удосконалення перинатальної допомоги мешканцям 
м.Слов’янська шляхом впровадження новітніх технологій (реконструкція) у пологовому 
будинку, розташованому по вул. Університетській (вул. Леніна), 15» (22,7 млн грн).  

Проведено капітальний ремонт приміщень амбулаторії № 2 КНП СМР «ЦПМСД 
м.Слов’янська» (1,1 млн грн), та капітальний ремонт місць загального користування будівлі 
хірургічного відділення № 1 КНП «Міська клінічна лікарня» (296,5 тис.грн). 

Для комунальних некомерційних підприємств охорони здоров’я за кошти міського 
бюджету (16,7 млн грн) придбано сучасне медичне та технологічне обладнання та 7 одиниць 
санітарного автотранспорту. 

У сфері освіти профінансовано виконання 31 заходу (з 34 запланованих) на суму 31,9 
млн грн (97,0%), з них 4,1 млн грн (98,5%) за кошти державного бюджету, 37,1 тис.грн 
(100,0%) – обласного бюджету, 22,9 млн грн (79,5%) – міського бюджету, 4,8 млн грн – інші 
джерела. 



У Слов’янську дошкільну, загальну середню та позашкільну освіту забезпечують 45 
закладів освіти (19 закладів загальної середньої освіти, педагогічний ліцей, навчально-
виховний комплекс, 22 заклади дошкільної освіти, 2 заклади позашкільної освіти), в яких 
станом на 01.01.2020 навчались 11306 учнів та 3585 дітей дошкільного віку. Навчально-
виховний процес забезпечували 2420 працівників. 

Середня наповнюваність класів складає 25,8 учнів. Середня наповнюваність шкіл за 
нормами – 88%. Відкрито 74 групи продовженого дня для учнів 1-4 класів. Завантаженість 
дошкільних навчальних закладів по місту – 103 дитини у розрахунку на 100 місць. 

Створено умови для отримання освіти дітьми з особливими освітніми потребами: за 
індивідуальною формою навчається 105 учнів за станом здоров’я, 62 учня з особливими 
освітніми потребами у 31 інклюзивному класі.  

У загальноосвітніх навчальних закладах українською мовою навчались 76% учнів, 
профільним навчанням охоплено 89% учнів старшої школи 

В 2018-2019 навчальному році 6 учнів шкіл отримували стипендію міської ради. 34 
випускники закладів загальної середньої освіти нагороджені Золотими та Срібними 
медалями. 

Забезпечені гарячим харчуванням 6197 учнів, з них 5222 учня 1-4 класів та діти 
пільгових категорій загальноосвітніх навчальних закладів. 

Здійснено оновлення обладнання 43 навчальних кабінетів загальноосвітніх закладів. 
Бібліотечних фондів навчальних закладів поповнився 35428 сучасними підручниками 

У 2019 році в закладах освіти за рахунок міського бюджету: 

проведено ремонти: системи опалення у 14 закладах, системи водопостачання у 15 
закладах; коридорів, сходів, санвузлів у 15 закладах; покрівлі в 6 закладах; актового залу в 3 
закладах; харчоблоків 5 закладів; встановлена огорожа для 6 закладів; проведена ревізія та 
ремонт водостічної системи 4 закладів; утеплено теплотрасу у 2 закладах; протипожежні 
заходи в 4 закладах;  

для харчоблоків придбано 187 од. технологічного обладнання; 

закуплені миючи та дезінфікуючі засоби, протипожежний інвентар, будівельні 
матеріали, посуд, електрообладнання.  

В галузі освіти протягом року реалізовано 13 проєктів (з 14 запланованих) на суму 
28,8 млн грн (90,3% до Програми), у тому числі за рахунок державного фонду регіонального 
розвитку – 3,9 млн грн (83%), субвенції з державного бюджету – 2,5 млн грн (98,0%), 
обласного бюджету – 16,1 млн грн (99,4%), міського бюджету – 6,2 млн грн (73,8%). 

У 2019 році реалізовані проєкти: 

Капітальний ремонт будівлі ДНЗ №25 по вул. Короленка, 7; 

Реконструкція ЗОШ №13 та придбання приладдя, матеріалів та обладнання; 

Будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям на території 
загальноосвітньої школи № 12; 

Капітальний ремонт ДНЗ №26 «Буратіно» на 220 дитячих місць; 

Придбання 3 лінгафонних кабінетів та 2 ноутбуків; 

Встановлення двох дитячих ігрових майданчика у ДНЗ № 3 та ДНЗ № 56;  

Придбання обладнання для кабінету біології ЗОШ № 1; 

Придбання 10 аудіопрогравачів для проведення ЗНО з іноземних мов на базі ЗОШ №8; 



Придбання комп’ютерного, проекційного обладнання, дидактичних матеріалів, 
колекційного приладдя та меблів для оснащення ресурсної кімнати в ЗОШ № 16; 

Розробка ПКД за об’єктом «Будівництво мультифункціонального майданчика для 
занять ігровими видами спорту на території ЗОШ № 10». 

З метою заохочення населення міста до занять фізичною культурою і спортом 
виконувались 17 заходів (з 26 запланованих) в сумі 15,0 млн грн, у тому числі: за кошти 
обласного бюджету - 1,1 млн грн (100,0% до Програми), міського бюджету - 12,2 млн грн 
(88,4%), кошти підприємств - 896,3 тис.грн (89,6%) та інших джерел - 815,4 тис.грн 
(55,7%).  

Для залучення дітей до занять спортом працюють 3 дитячо-юнацькі спортивні 
школі, та 10 філіалів обласних ДЮСШ, в яких займаються 2013 дітей (17,8% від загальної 
кількості учнів загальноосвітніх шкіл міста). 

В 2019 році забезпечено утримання та розвиток 2 дитячо-юнацьких спортивних шкіл 
(5,1 млн грн) та 3 комунальних закладів (12,0 млн грн). 

Згідно з календарним планом, протягом звітного періоду проведено 187 спортивно-
масових заходів серед школярів, учнів професійно-технічних ліцеїв, студентів, 
широких верств населення, участь у яких взяли близько 22500 людей різного віку. 

Протягом року спортсмени взяли участь в 122 міжнародних турнірах, 
всеукраїнських змаганнях та чемпіонатах області, на яких здобули 303 перших місця, 203 
других місця та 217 третіх місць.  

На проведення міських спортивних заходів та участь спортсменів в обласних і 
національних змаганнях витрачено 401,8 тис.грн міського бюджету.  

З метою підтримки і стимулювання розвитку спорту вищих досягнень 41 провідному 
та перспективному спортсмену призначені стипендії Слов’янської міської ради та 
одноразова винагорода 26 спортсменам та 8 їх тренерам за досягнення високих 
спортивних результатів, на виплату яких з міського бюджету витрачено 527,1 тис.грн. 
Крім того, 9 спортсменів з інвалідністю отримали стипендію облдержадміністрації, розмір 
якої склав 4 прожиткових мінімуми (830,0 тис.грн). Кращим 4 спортсменам відділення 
футболу Міської ДЮСШ ПрАТ «Хліб» започаткована щомісяця стипендія у сумі 300,00 
грн. Безкоштовно відвідують басейн 25 перспективних спортсменів-вихованців відділення 
плавання школи, ще 50 – на пільгових умовах.  

Міською радою спільно з облдержадміністрацією здійснена адресна виплата Герою 
України, багаторазовому паралімпійському чемпіону з плавання Смирнову В.С. для 
придбання житла (580,3 тис.грн).  

На реалізацію 3 проєктів витрачено 3,5 млн грн, в тому числі: 2,0 млн грн – кошти 
державного фонду регіонального розвитку, 482,0 тис.грн – кошти обласного бюджету, 
986,5 тис.грн – кошти міського бюджету. 

У звітному періоді завершена реалізація проектів, розпочатих в 2018 році: 

Реконструкція стадіону КПНЗ «Міська КДЮСШ» (перша черга), за адресою: 
вул.Григорія Данилевського, 114б (10,7 млн грн загальна вартість); 

Пристрій ліфта в плавальному басейні для маломобільних груп населення» (1,1 млн 
грн загальна вартість); 

Реконструкція спортивного майданчика зі штучним покриттям на території 
загальноосвітньої школи №17 (1,5 млн грн загальна вартість). 

У сфері культури виконувались 9 заходів (з 35 запланованих) за кошти міського 
бюджету в сумі 2,5 млн грн (24,0% до Програми). 



У звітному періоді на виконання програмних завдань проведено понад 2000 
культурно-мистецьких заходів, свят, фестивалів, конкурсів. Основними з них стали: 
традиційний регіональний театральний фестиваль «7 поверх збирає друзів», за участі більше 
20 аматорських театральних дитячих і молодіжних колективів Донецької, Харківської та 
Луганської областей, родинне свято «Фестиваль сім’ї», фестиваль вуличної культури «Арт-
вулиця». 

Проведена паспортизація пам’яток історії та культури місцевого значення: 
виготовлено облікову документацію на 4 пам’ятки архітектури та містобудування для 
занесення їх до Державного реєстру пам’яток України (136,0 тис.грн). 

Забезпечена фінансова підтримка КП «Парк культури і відпочинку» (1,1 млн грн). 

В Парку культури і відпочинку встановлена система відео спостереження та придбані 
біотуалети (4 од.) (213,7 тис. грн). 

До новорічних свят придбані та встановлені новорічні ілюмінації (392,5 тис.грн). 

Продовжена реалізація пошуково-видавничого проекту «Книга Пам’яті України» (70,0 
тис.грн). 

В Краєзнавчому музеї проведено 197 екскурсій для 19,9 тисяч відвідувачів, створено 
40 нових виставок і експозицій. Бібліотеки міста відвідали 207 тисяч осіб, 27 тисяч з яких 
скористувались послугами бібліотек.  

У школах мистецтв Слов’янська і Святогірська навчається 764 дитини, 100 з яких 
користуються пільгами.  

В Центрі культури і довкілля проведено 327 культурно-масових заходів, які відвідали 
289,6 тисяч глядачів.  

За напрямом «Заходи, пов’язані з наслідками АТО на території міста, та 
підтримка внутрішньо переміщених осіб» протягом 2019 року з 12 заходів фінансувалось 
6, на суму 66,4 млн грн, або 54,3% від запланованого, у тому числі з державного бюджету – 
66,2 млн грн (54,3%), обласного бюджету – 152,0 тис.грн (100,0%), міського бюджету – 24,3 
тис.грн (24%), за результатами реалізації яких, у тому числі: 

надані компенсаційні виплати 897 учасникам антитерористичної операції; 

щомісячно 3,7 тисяч ВПО отримували адресну допомогу для покриття витрат на 
проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг.  

в рамках міської програми соціальну підтримку отримали 23 учасника 
антитерористичної операції та 9 сімей загиблих учасників АТО; 

Станом на 01.01.2020 УСЗН взято на облік 40,7 тис. внутрішньо переміщених осіб. 

Для досягнення Пріоритету 4. Розбудова безпечного суспільства заплановано 
виконання 26 заходів та 8 проєктів на загальну суму 185,0 млн грн (11,3 млн грн. – на 
виконання заходів, 173,7 млн грн – на виконання проєктів). Протягом 2019 року виконувались 
8 заходів та 5 проєктів на суму 129,2 млн грн, з них на виконання заходів витрачено 2,8 млн 
грн (24,8% від запланованого), проектів – 126,4 млн грн (72,8%).  

За напрямом охорона навколишнього природного середовища профінансовані 7 
заходів (із 17 запланованих) та 5 проєктів (із 8). Джерелами фінансування заходів стали: 
міський бюджет – 2,0 млн грн (37% до Програми), кошти підприємств – 578,8 тис.грн 
(100,0%). Фінансування проектів здійснювалось за рахунок коштів обласного екологічного 
фонду – 126,1 млн грн (77,5%), міського бюджету – 300,0 тис.грн (2,7%). 

На забезпечення екологічної безпеки, відтворення та підтримку у належному стані 
природних ресурсів міста завершена реалізація проектів: 



Реконструкція аварійної ділянки самопливного каналізаційного колектору від вул. Артема 
до КНС №5 методом санації (на суму 9,2 млн грн); 

Реконструкція Парку культури і відпочинку, завершити озеленення території парку 
передбачено цього року (19,5 млн грн); 

Придбання 30 контейнерів для збору ТПВ (300,0 тис.грн). 

Виконані планові роботи по наступним проєктам:  

Рекультивація полігону ТПВ (94,7 млн грн);  
Реконструкція міських очисних споруд (2,7 млн грн). 

За кошти міського бюджету забезпечено утримання РЛП «Слов’янський курорт» (1,7 млн 
грн), а також висаджені зелені насадження та створено 5 нових зелених зон (123,0 тис грн). 

Для забезпечення процесу регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними 
методами, придбано 10 вольєрів для собак, 7 засобів вилову, 2 клітки для транспортування і 
проведена стерилізація 177 тварин (230,0 тис грн) 

Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій забезпечувався шляхом 
виконання 1 заходу з 9 запланованих на суму 149,7 тис.грн. 

За рахунок коштів міського бюджету придбані паливо-мастильні матеріали (бензин 
А92 – 1150 л., дизельне пальне – 2450 л.) та 3 ємності для питної води. 

Протягом 2019 року у Слов’янську виникло 218 пожеж, під час яких загинуло 15 осіб, 
збитки становлять 8,1 млн грн.  

Проведено: 11 засідань міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій, розглянуто 15 питань; 4 засідання міської комісії з питань евакуації; 3 
засідання міської комісії з визначення подальшого використання захисних споруд цивільного 
захисту; 3 засідання міської комісії з питань організації проведення технічної інвентаризації 
захисних споруд, 80 навчань та тренувань з питань цивільного захисту у суб’єктах 
господарювання міста; обстеження чотирьох захисних споруд робочою групою міської 
комісії з визначення подальшого їх використання. 

Загалом, з метою досягнення пріоритетів розвитку м.Слов’янська, Програмою 
передбачалось виконання: 

443 заходів на суму 929,5 млн грн, з них: 532,3 млн грн – кошти державного бюджету, 
17,1 млн грн – кошти обласного бюджету, 308,8 млн грн – кошти міського бюджету, 24,6 млн 
грн – кошти підприємств, 46,7 млн грн – інші кошти; 

83 проєктів – 498,9 млн грн: 61,4 млн грн – кошти Державного фонду регіонального 
розвитку, 20,9 млн грн – цільові субвенції з державного бюджету на розвиток територій, 29,3 
млн грн – кошти Надзвичайної кредитної програми для відновлення України ЄІБ, 221,8 млн 
грн – обласний бюджет, 107,0 млн грн - кошти міського бюджету, 58,5 млн грн – інші 
джерела фінансування. 

У 2019 році профінансовано за рахунок усіх джерел фінансування: 

300 заходів на суму 502,2 млн грн (54,0% до Програми), у тому числі коштів 
державного бюджету – 265,5 млн грн (49,9%), обласного бюджету – 13,2 млн грн (76,8%), 
міського бюджету – 189,7 млн грн (61,4%), коштів підприємств – 23,8 млн грн (96,5%), інших 
джерел – 10,0 млн грн (21,6%); 

63 проєкти на суму 298,4 млн грн (59,8% до Програми), у тому числі: кошти 
Державного фонду регіонального розвитку – 27,2 млн грн (44,3%), цільові субвенції з 
державного бюджету на розвиток територій – 16,3 млн грн (78,0%), обласного бюджету – 



177,0 млн грн (79,8%), міського бюджету – 60,3 млн грн (56,4%), інших джерел – 17,6 млн 
грн (30,0%). 

У 2019 році через недостатній фінансовий ресурс міського бюджету не виконано ряд 
запланованих заходів, у тому числі:  

За напрямком енергозабезпечення та енергоефективність: 
Заміна на пластикові 9242м сталевих труб опалення в багатоквартирних житлових 

будинках (на суму 3,7 млн грн). 

За напрямком житлове господарство та комунальна інфраструктура: 
Відновлення 4 систем автоматичного протипожежного захисту в будинках підвищеної 

поверховості (на суму 2,0 млн грн). 

Розробка та коригування 19 ПКД на капітальний ремонт мереж водопостачання та 
водовідведення (на суму 2,2 млн грн). 

Капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі по вул. Батюка (10,9 млн грн). 

Придбання приладів обліку (51 лічильник) теплової енергії в комплекті з 
вимірювальними приладами (на суму 1,3 млн грн). 

За напрямком розвиток підприємницького середовища: 
Передача міжбюджетних трансфертів на суми співфінансування заходів щодо 

фінансової підтримки суб’єктів малого підприємництва (1,0 млн грн). 

За напрямком культура: 
Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт будівлі 

бібліотеки-філії №5 КЗ «ЦСПБ м.Слов’янська» (на суму 900,0 тис.грн). 

За напрямком охорона навколишнього природного середовища: 
Розробка 6 проектно-кошторисних документацій по заходах з озеленення та 

благоустрою водойм міста (на суму 1,8 млн грн). 

Також не профінансовано комплекс заходів щодо захисту населення і територій від 
надзвичайних ситуацій (на суму 5,3 млн грн). 

Не отримано фінансування з державного бюджету в сумі 50,0 млн грн на надання 
грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо 
переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність 
України. 

З різних причин – не відкрито фінансування за проєками ДФРР, ЕІБ, кошти міського 
бюджету - у 2019 році не реалізовані 9 проєктів, 5 з яких є актуальними та заплановані у 
ПЕСР на 2020 рік., у тому числі: 

Реконструкція корпусу терапевтичного відділення №1 КЛПЗ «Міська лікарня №1» (на 
суму 23,4 млн грн). 

Удосконалення системи пасажироперевезень електротранспортом в м.Слов’янськ, 
шляхом капітального ремонту (відновлення) тролейбусного маршруту №5 та придбання 5 
одиниць електротранспорта (на суму 72,7 млн грн). 

Комунальний гуртожиток по вул.Кільцевій, 2а - капітальний ремонт (модернізація) 
для розміщення внутрішньо переміщених осіб (коригування) (на суму 81,1 млн грн). 

Придбання сміттєвозу (на суму 2,2 млн грн). 

Придбання контейнерів для збору окремих компонентів ТПВ (на суму 700,0 тис.грн). 



Не реалізовані в 2019 році проекти: 

Реконструкція очисних споруд м.Слов’янськ (коригування), в т.ч. 1-а черга, 2-га черга 
(на суму 18,0 млн грн). 

Реалізація Програми виділення фінансової підтримки комунальному підприємству 
Слов’янської міської ради «Водозниження» на 2018 рік та прогноз на 2019 – 2023 роки,. 
(придбання 8 од. спеціалізованої техніки) (на суму 10,4 млн грн). 

Реконструкція будівлі амбулаторії 7 КЗ «Центр первинної медико-санітарної 
допомоги міста (на суму 11,7 млн грн). 

Капітальний ремонт нежитлової будівлі КПСМНЗ «Школа мистецтв м.Слов’янська» 
(на суму 2,6 млн грн). 

Капітальний ремонт зеленої зони біля пам’ятника «Вдові та матері солдата» по 
вул.Свободи (на суму 1,5 млн грн). 

Організаційне та методичне забезпечення виконання Програми здійснювало управління 
економічного та інвестиційного розвитку міської ради.  

Виконавчі органи міської ради здійснювали постійний контроль за реалізацією 
розділів Програми, забезпечували виявлення проблемних питань, пов’язаних з виконанням 
програмних заходів. 

Інформація про виконання Програми системно висвітлюється на офіційному сайті 
міської ради. 

 

 

 


