
м. Слов'янськ
2020 рік

с

Про виконання Програми економічного 

і соціального розвитку м. Слов'янська 
на 2019 рік та основні напрями 

розвитку на 2020-2021 роки



ПРО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО 
РОЗВИТКУ М. СЛОВ'ЯНСЬКА НА 2019 РІК ТА ОСНОВНІ НАПРЯМИ 

РОЗВИТКУ НА 2020-2021 РОКИ

• подальше впровадження енергозберігаючих заходів у всіх галузях економіки
• продовження робіт з відновлення та розвитку інфраструктурних об’єктів
• підтримка суб’єктів малого та середнього підприємництва

ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК 
ТА ПІДВИЩЕННЯ 

ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ

•

•

•

ПІДВИЩЕННЯ 
СПРОМОЖНОСТІ 

МІСЦЕВОГО 
САМОВРЯДУВАННЯ

•соціальна підтримка та реалізація державних гарантій громадян

•підвищення якості надання послуг та забезпечення рівного доступу

 
населення до освіти, охорони здоров’я, спорту, культури

• підтримка ВПО та населення, яке постраждало внаслідок збройного конфлікту

ЛЮДСЬКИЙ РОЗВИТОК, 
НАДАННЯ ЯКІСНИХ 

СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ, 
ВИРІШЕННЯ ПИТАНЬ ВПО

• ефективне вирішення питань, пов’язаних з екологічною безпекою,
впровадження природоохоронних заходів
 запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, мінімізація їх наслідків та 
підвищення ефективності реагування на них

•

РОЗБУДОВА БЕЗПЕЧНОГО 
СУСПІЛЬСТВА

Пріоритети Завдання

оптимізація процесу надання публічних послуг на місцях

реалізація ефективної інформаційної політики

розроблення містобудівної документації

https://dn.gov.ua/ua/projects/strategiya-rozvitku-doneckoyi-oblasti-na-period-do-2027-roku


КЛЮЧОВІ НАПРЯМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ У 2019 РОЦІ

ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК
 ТА ПІДВИЩЕННЯ 

ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ 

108 проєктів та заходів

211,5 млн грн

РОЗБУДОВА 
БЕЗПЕЧНОГО 
СУСПІЛЬСТВА

13 проєктів та

заходів

129,2 млн грн

ПІДВИЩЕННЯ СПРОМОЖНОСТІ 
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

31 проєкт та захід

8,0 млн грн

ЛЮДСЬКИЙ 
РОЗВИТОК, 
НАДАННЯ ЯКІСНИХ 
СОЦІАЛЬНИХ 
ПОСЛУГ, 
ВИРІШЕННЯ 
ПИТАНЬ ВПО

211 проєктів та

заходів

451,9 млн грн

363
проєкта та 

захода

800,6 
млн грн 



ФІНАНСУВАННЯ ЗАХОДІВ ТА ПРОЄКТІВ ПРОГРАМИ 
У 2019 РОЦІ В РОЗРІЗІ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ

МІСЬКИЙ БЮДЖЕТ 
250,1 млн грн

ОБЛАСНИЙ БЮДЖЕТ

190,1 млн грн
ІНШІ ДЖЕРЕЛА 
51,4 млн грн

ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ 
309,0 млн грн

800,6 
млн грн

24%

31%

 6%

 39%



РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАХОДІВ ТА ПРОЄКТІВ У 2019 РОЦІ 
(ЗА НАПРЯМАМИ)

Напрями Обсяг Частка

276,8 млн грн 34,6%

197,6 млн грн 24,7%

129,2 млн грн 16,1%

80,7 млн грн 10,1%

73,4 млн грн 9,2%

2,6%

Соціальний захист населення 
Житлово-комунальне господарство
Екологія
Освіта, сім'я та діти
Охорона здоров`я

Спорт та культура
Формування спроможної  громади

21,0 млн грн 

8,0 млн грн 1,0%

Інші 13,9 млн грн 1,7%

ВСЬОГО 800,6 млн грн      100,0%



КЛЮЧОВІ ПОКАЗНИКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ
ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК

ТА ПІДВИЩЕННЯ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ (1) 

32,8
тис.м2

4,7
тис.м2

доріг 
загального 
користування

Відремонтовано
ліфтів у 5-ти 

будинках
тротуарів

6
пам'ятника 

Другої 
світової війни3

Придбано

павільонів 
очікування
 транспорту

водопровідних 
люків 4 спецтехніки163

Встановлено

9дитячих
 майданчиків 5



ЛЮДСЬКИЙ РОЗВИТОК, НАДАННЯ ЯКІСНИХ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ, 
ВИРІШЕННЯ ПИТАНЬ ВПО(1)

легкове авто         

8 санітарних авто 3 заклади охорони 
здоров'я

1

Впроваджено
єдина медична інформаційна система

Оснащено обладнанням
медичні заклади

4

прозорий 
офіс

ВідремонтованоПридбано

1

1

соціальний захист населення



ЛЮДСЬКИЙ РОЗВИТОК, НАДАННЯ ЯКІСНИХ СОЦІАЛЬНИХ 
ПОСЛУГ, ВИРІШЕННЯ ПИТАНЬ ВПО (2)

Придбано

Створено

ігрових 
майданчика

дитинуопорна 
школа
 ЗОШ  №13

2

5211

43 комплекту
меблів

лінгафонних 
кабінетів 187 технологічного

обладнання110 компьютерів3

Отримали

5222
безкоштовне
харчування

учня

Оздоровлено



26

2пристрій для 
ліфту

54

спортивних
майданчика

Проведено

ЛЮДСЬКИЙ РОЗВИТОК, НАДАННЯ ЯКІСНИХ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ, 
ВИРІШЕННЯ ПИТАНЬ ВПО (3)

Створено Придбано

Надана допомога Призначено

1 1

187
культурно-  
масових 
заходів

2030 

стипендії 
спортсменам

спортивно-
масових 
заходів

житло для 
спортсмена

стадіон1
Відремонтовано

спорсменам



ПІДВИЩЕННЯ СПРОМОЖНОСТІ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Впроваджено
 е-сервісів електронного 

врядування 

Придбано 

Реалізовано в рамках Програми "Бюджет участі" 

ліотеки
квартир для ВПО 

6

компьютерів та 
офісного обладнання 10 

9

проєктів

40



Видалено Висаджено

Придбано

219
декоративних
 кущів

932

дерев 

230 старовікових  
дерев

10 вольєрів
для собак реконструкція очисних споруд

Створено

5  зона 
відпочинку

РОЗБУДОВА БЕЗПЕЧНОГО СУСПІЛЬСТВА

засобів вилову

Реалізовано  проєкти: 
реконструкція КП "Парк культури і 
відпочинку"

реконструкція полігону  ТПВ
30 контейнерів  для ТПВ

7

1зелених 
зон



Забезпечено реалізацію 63 проєктів 
Витрачено

Обласний екологічний фонд

Міський бюджет

Обласний бюджет

126,1 млн грн

60,3 млн грн

50,9 млн грн

27,2 млн грн

16,3 млн грн

17,6 млн грн

Державний фонд 
регіонального розвитку 

"Переміщені кошти"

Інші

298,4 млн грн

ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ІНФРАСТРУКТУРНИХ ПРОЄКТІВ
У 2019 РОЦІ



Освіта

13 проєктів 
на 28,8 млн грн

Охорона здоров’я

15 проєктів
на 56,1 млн грн

Дороги

8 проєктів

на 32,8 млн грн

Водозабезпечення, 

водовідведення 

3 проєкти
на 8,9 млн грн

Енергозбереження
 10 проєктів 

на 21,3 млн грн

Екологія 
5 проєктів 

на 126,4 млн грн

Термомодернізація

1 проєкт
на 5,0 млн грн

Реалізовано 63 проєкти на 298,4 млн грн (60%)

НАПРЯМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТІВ ПРОГРАМИ

Інше

8 проєктів
на 19,1 млн грн

Заплановано 83 проєкти на 498,9 млн грн



освіта 

охорона 
здоров’я

спорт

НАПРЯМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТІВ ПРОГРАМИ ЗА РАХУНОК 
КОШТІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ 

туризм

1

за рахунок коштів ДФРР-27,2 млн грн за рахунок субвенції-16,3 млн грн

8

4 освіта

1

1

1

1

1

житлово-комунальне 
господарство

формування спроможної 
громади

соціальний захист



НАПРЯМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТІВ ПРОГРАМИ ЗА РАХУНОК 
КОШТІВ ОБЛАСНОГО БЮДЖЕТУ 

 обласний 
екологічний фонд- 

126,1 млн грн

обласний бюджет - 
50,9 млн грн

8

11

6

3

житлово-
комунальне 
господарство

соціальний 
офіс

освіта

охорона 
здоров'я

формування 
спроможної 
громади

1

спорт

4 екологія



НАПРЯМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТІВ ПРОГРАМИ ЗА РАХУНОК 
КОШТІВ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ

міський бюджет (100%)

6

4
11

1

5 освіта 

охорона 
здоров'я

спорт

соціальний 
захист

3
житлово-комунальне 
господарство

кошти міського бюджету на 
співфінансування проєктів ( 10%)

житлово-
комунальне 
господарство 1

соціальний 
захист 

1

4

2
туризм

освіта

спортохорона 
здоров'я

9,5 млн грн

1

50,8 млн грн

екологія



НАПРЯМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТІВ ПРОГРАМИ ЗА РАХУНОК 
ГРАНТОВИХ КОШТІВ

за рахунок  НЕФКО 

житлово-комунальне господарство охорона здоров'я

17,6 млн грн

26 вулиць зовнішнього 
освітлення

320 світильників

2 заклади
 охорони здоров'я 
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Економічний та соціальний розвиток 

м.Слов’янська







Показники економічного та соціального розвитку міста

		Показники		за 2017 рік		за 2018 рік		Очік. за 2019 рік

		Чисельність наявного населення на 1 січня, осіб		115919		114207		112790

		Середньооблікова чисельність штатних працівників, осіб		23289		24259		22600

		Середньомісячна заробітна палата одного штатного працівника,  грн		6029,00		7349,25		8500,00

		Кількість зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб		39000		37180		39625

		Кількість комунальних підприємств		15		15		11

		Кількість фізичних - осіб підприємців		1184		587		833

		Обсяг реалізованих послуг (у ринкових цінах),  млн грн		582,0		632,6		703,2

		Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі, млн грн		852,6		1094,4		1216,5

		Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг), тис.грн		1894,1		2466,8		2600,0









































Реалізація інвестиційних проектів

      Удосконалення перинатальної допомоги мешканцям м.Слов’янська шляхом впровадження новітніх технологій (реконструкція) у пологовому будинку, розташованому по вул. Університетській, 15 



     Напрямок:

     енергозбереження 



     Вартість проекту:

     60 921,260 тис. грн



     Джерела фінансування:

     державний фонд регіонального

     розвитку (90%), 

     місцевий бюджет (10%)

     

	Строк реалізації: 2017-2019

	

	Стан реалізації – 22,5% 







Реалізація інвестиційних проектів

	Створення рекреаційно-оздоровчої зони “Біля солоних озер ”- озеро Вейсове (нове будівництво) 

   	

     	Загальна вартість проекту:

     	19 070,557 тис.грн

     	

	Джерела фінансування:

     	ДФРР (90%), 

     	місцевий бюджет (10%). 

     	

	Стан реалізації: 100%.



















Реалізація інвестиційних проектів

     Реконструкція стадіону 

     КПНЗ «Міська КДЮСШ»

       

     Реконструкція системи з дезінфекції води в басейні ємністю 800м3 без застосування хлору 



     Напрямок:

      розвиток спортивної

      інфраструктури



      Вартість проектів:

      10 652,651 тис. грн; 2 406,104 тис. грн



     	Джерела фінансування:

	державний фонд 

	регіонального розвитку (90%), 

      місцевий бюджет (10%)

	

	Строк реалізації: 2018-2019

      

	Стан реалізації: 100%

 







Реалізація інвестиційних проектів

Капітальний ремонт (модернізація) комунального гуртожитку по вул. Кільцевій, 2а для розміщення внутрішньо переміщених осіб 



Напрямок:

розвиток соціальної інфраструктури



Вартість проекту:

81 127,846 тис .грн



Джерела фінансування:

Європейський інвестиційний банк



Строк реалізації: 

2018-2020



Стан реалізації: 

розпочато впровадження проекту







Реалізація інвестиційних проектів

     Реконструкція адміністративної будівлі Слов'янської міської ради шляхом прибудови Центру надання адміністративних послуг

	

	Загальна вартість проекту: 13 482,305 тис. грн

      

	Джерела фінансування: 

міжнародна технічна допомога ПРООН та місцевий бюджет

       

	Стан реалізації: 100%







    



    Капітальний ремонт з 

   проведенням заходів 

   з енергозбереження 

   КЛПЗ “Вузлова лікарня 

   міста Слов’янська” 

   Загальна вартість проекту:

   163 22,15 4 тис. грн

   Джерела фінансування:

   Кошти Товариства Червоного Хреста України

   Стан реалізації: 100%

                                                                       Капітальний ремонт з проведенням

                                                    заходів з термомодернізації 

                                                    будівлі жіночої консультації 

                                                    КЛПЗ “Пологовий будинок” 

                                                            

				              Загальна вартість проекту: 2 387,118 тис. грн

                                                           Джерела фінансування:

                                                           Кошти Люксембурзького Червоного Хреста 

                                                           Стан реалізаціїї: 100 %

Реалізація інвестиційних проектів







Реалізація інвестиційних проектів

     Створення опорного навчального закладу освіти – Реконструкція ЗОШ № 13

	

	Загальна вартість проекту: 

	89 851,509 тис. грн                                                

	

	Джерела фінансування:                                                                   обласний бюджет, міський бюджет

      Стан реалізації: 100 %



 







Реалізація інвестиційних проектів

	

	Створення опорного навчального закладу освіти: придбання приладдя, матеріалів та обладнання 

	

	Джерела фінансування:

   	обласний бюджет – 6 873,302 тис .грн 

	міський бюджет – 2 254,100 тис. грн



	Стан реалізації: 100%







Реалізація інвестиційних проектів

 

Впровадження проекту енергозбереження у м.Слов’янськ -

Капітальний ремонт будівель

амбулаторій №№ 1,2,4



Загальна вартість проекту:

817 590,370 євро



Джерела фінансування: 

Північна екологічна фінансова

корпорація (НЕФКО)



Строк реалізації: 2016-2020



Стан виконання: 60% 







Реалізація інвестиційних проектів

Впровадження проекту енергозбереження у м.Слов’янськ -

Капітальний ремонт мереж 

зовнішнього освітлення



Загальна вартість проекту:

204 441,37 євро



Джерела фінансування: 

Північна екологічна фінансова

корпорація (НЕФКО)



Строк реалізації: 

2016-2020



Стан виконання: 95%









Реалізація інвестиційних проектів

Капітальний ремонт вбудованого нежитлового приміщення, розташованого по вул. Василівська,11 під “Соціальний офіс”



Загальна вартість проекту: 14 211, 157 тис. грн

Джерела фінансування: державний та міський 

бюджет

Строк реалізації: 2018-2019        Стан реалізації: 50%







Розвиток соціальної інфраструктури



Створення інклюзивно-ресурсного центру 

на базі  ЗОШ № 14

		

		Джерела фінансування: 

		державний бюджет – 190,060 тис. грн 

		міський бюджет –  632,690 тис. грн



		Стан реалізації: 100%

		придбані меблі для Центру







Розвиток соціальної інфраструктури

Капітальний ремонт ясла – садка №26 по вул. Ярослава Мудрого, 45



Загальна вартість проекту:

8 113,076 тис. грн



Джерела фінансування:

обласний бюджет

міський бюджет







Розвиток соціальної інфраструктури

      Реконструкція системи теплопостачання ЗОШ №7 (перехід на автономне опалення)

     

	Джерела фінансування: 

	міський бюджет – 830,600 тис. грн

     	Стан реалізації: 100% 

	введена в дію котельня на альтернативному паливі



	Будівництво модульної котельні по вул. Новий Побут

	

	Загальна вартість проекту: 

	4 300,0 тис. грн.

	Джерела фінансування: 

	міський бюджет

	Стан реалізації: 40%











Розвиток соціальної інфраструктури

Оновлення обладнання навчальних

кабінетів загальноосвітніх закладів



Джерела фінансування:

державний бюджет – 879,500 тис. грн

міський бюджет – 877,800 тис. грн









														Придбання 3 лінгафонних 						кабінетів для закладів освіти



					Джерела фінансування:

					міський бюджет – 950,0 тис. грн







Розвиток соціальної інфраструктури

Придбання двох дитячих майданчиків 

для закладів дошкільної освіти



Джерела фінансування:

міський бюджет – 795,600 тис. грн







Розвиток соціальної інфраструктури

        

	Відкриття відділення спортивної гімнастики 

	для юнаків: придбання обладнання та інвентарю 



      Джерела фінансування:

      міський бюджет - 600,000 тис. грн







Розвиток соціальної інфраструктури

       Придбання медичного обладнання та устаткування



      Джерела фінансування:

      міський бюджет - 300,000 тис. грн









Розвиток спорту

	Здійснення адресних виплат спортсменам та тренерам на території Донецької області для придбання житла 





	Джерела фінансування:

	обласний бюджет - 289,172 тис. грн. міський бюджет – 291,123 тис. грн.







Розвиток комунальної інфраструктури

 Капітальний ремонт дорожнього покриття 

 2018-2019: загальна площа - 161,0 тис. м²

 

 Поточний ремонт дорожнього покриття

 2018-2019: загальна площа - 25,7 тис. м²

 

 Ямковий ремонт «Холодним асфальтом»

 2019: загальна площ - 8,3 тис. м²



 Капітальний та поточний ремонт тротуарів

 2018-2019: загальна площа – 5,3 тис. м²



 Ремонт зовнішнього освітлення: 

 державний бюджет – 8 719,3 тис. грн 

 міський бюджет – 598,4 тис. грн









	











Розвиток комунальної інфраструктури





 	Придбання спеціалізованої техніки

	- екскаватор–навантажувач JCB 3CX SITEMASTER 

      з відвалом,

 	- рециклер асфальтобетону РА-800, 

	- навантажувач AVANT – 750 (2 од.)

      Джерела фінансування: 

      міський бюджет – 8 335,580 тис. грн







Розвиток комунальної та соціальної інфраструктури

					Придбання двох тролейбусів

					Джерела фінансування: 

					державний бюджет – 9 118,00 тис. грн





















Придбання легкового автомобіля для УСЗН

Джерела фінансування:

міський бюджет – 495,0 тис. грн 







Благоустрій міста











Реалізація проектів програми 

“Український донецький куркуль”

   Вирішення проблеми безпліддя

    родин репродуктивного віку

         

     Вартість проекту:  715,4 тис. грн



      Джерела фінансування:

      обласний бюджет (70%),

      міський бюджет  (30%)

      Результати проекту: 

      придбано медичне обладнання –  

      інкубатор газовий настільний







Реалізація проектів програми 

“Український донецький куркуль”

Міні – пекарня 



Вартість проекту: 550,0 тис. грн



Джерела фінансування:

обласний бюджет (70%),  

міський бюджет  (30%)



Результати проекту: придбано

обладнання - шафа жарочна

		









Реалізація проектів програми 

“Український донецький куркуль”

       Розвиток культурного формату              “Книгарня “Є” у м. Слов’янськ”



        Вартість проекту: 372,2 тис. грн



      Джерела фінансування: обласний бюджет (70%),  міський бюджет (30%)



      Результати проекту: придбано обладнання для книгарні та влаштування зали для проведення культурних заходів

      



	









Реалізація проектів програми 

“Український донецький куркуль”





    Модернізація цеху

   виробництва паливної 

   брикети



    Вартість проекту – 723, 8 тис. грн



    Джерела фінансування: 

    обласний бюджет (70%), 

    міський бюджет  (30%)



     Результати проекту: 

     придбані два прес – екструдера







Реалізація проектів програми 

“Український донецький куркуль”

     Виробництво вишивки на промисловій   вишивальній машині Ricoma RCM-1204CHT 



      Вартість проекту:  667,0 тис. грн



      Джерела фінансування: обласний бюджет (70%), міський бюджет  (30%)



      Результати проекту: придбана вишивальна машина 









Реалізація проектів програми 

“Український донецький куркуль”

Модернізація цеху для виготовлення меблів



Вартість проекту: 495,0 тис.грн

Джерела фінансування: обласний бюджет (70%), міський бюджет (30%)

Результати проекту: побудовано сушильну камеру







Реалізація Програми «Бюджет участі міста Слов'янська» 



	Щасливе дитинство

 

 	Джерела фінансування: 

 	міський бюджет - 150,0 тис.грн













						Спортивний майданчик 

						«Воркаут-парк»

						

						Джерела фінансування: 

						міський бюджет - 137,3 тис.грн









Реалізація Програми «Бюджет участі міста Слов'янська» 



 	Алея родинного відпочинку

   

          Джерела фінансування: 

      міський бюджет - 144,2 тис. грн













   					     Стерилізація безпритульних тварин



						    Джерела фінансування: 

						міський бюджет - 147,9 тис. грн







Розвиток бізнесу в м.Слов'янську 

	 Нове підприємство

	  ПрАТ «Інтер Агролайн»

	

	  Напрямок діяльності:

	  переробка сільхозпродукції 







Розвиток бізнесу в м.Слов'янську 











Інвестиційні проекти, заплановані на 2020 рік 

		Удосконалення системи пасажироперевезень електротранспортом в м. Слов'янськ Донецької області, шляхом капітального ремонту (відновлення) тролейбусного маршруту № 5 та придбання 5 одиниць електротранспорта - 72747,013 тис.грн. ЄІБ

		Реконструкція корпусу  терапевтичного відділення № 1  КЛПЗ «Міська  лікарня № 1» - 23415,059 тис.грн. ЄІБ

		Оновлення (придбання) екологічно чистого транспорту для міста-курорту Слов'янська – 16191,0 тис.грн. ДФРР

		Реконструкція частини існуючої будівлі школи №7 під дошкільний підрозділ по вул. Енергетиків,24 - 6993,06 тис.грн. ДФРР

		Реконструкція стадіону імені Ю.П.Скиданова комунального закладу «Спортивний клуб за місцем проживання «Культурно-спортивний центр», розташованого по вул. Світлодарська, 45 - 35511,688тис.грн ДФРР















Дякую за увагу!











