
Звіт про роботу управління економічного та інвестиційного розвитку Слов’янської 

міської ради за 2020 рік 

За 2020 рік управлінням економічного та інвестиційного розвитку проведено аналіз 

стану і тенденції економічного і соціального розвитку міста Слов’янськ за попередні чотири 

роки та прогноз (сценарних орієнтирів) економічного і соціального розвитку Слов’янської 

міської територіальної громади на 2021-2023 роки. 

Підготовлено проєкт програми економічного і соціального розвитку Слов’янської 

міської територіальної громади на 2021 рік та звіт про стратегічну екологічну оцінку, 

проведено громадське обговорення документів. Проєкт Програми узгоджений зі Східним 

міжобласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету на предмет 

відповідності законодавству про захист економічної конкуренції, з міністерствами охорони 

здоров’я, захисту довкілля та природних ресурсів України, департаментами охорони 

здоров’я, екології та природних ресурсів Донецької облдержадміністрації. Програма 

розглянута на депутатських комісіях та затверджена міською радою (рішення від 17.03.2021 

№145-IV-8). 

В рамках виконання програмних заходів «Програми розвитку малого і середнього 

підприємництва в м. Слов’янську на 2019-2020 роки» була проведена робота з реалізації 

державної регуляторної політики, забезпечення фінансово-кредитної, інформаційно-

консультаційної, кадрової підтримки малого та середнього підприємництва.  

В рамках інформаційно-консультаційної підтримки проведено низку заходів, а саме: 

- розміщена покрокова інструкція для підприємця-початківця під назвою:  

«8 кроків для майбутнього підприємця» за посиланням: 

http://www.slavrada.gov.ua/?view=maliy_biznes, яка допомагає майбутнім підприємцям 

розібратися з необхідними документами та процедурами для легального відкриття власної 

справи; 

- запроваджена акція підтримки для малого та середнього бізнесу у місті 

Слов’янську на період карантину, яка надала можливість населенню міста придбати товари 

та послуги у місцевих підприємців з доставкою додому (такі товари, як: готова їжа, ліки, 

продукти харчування, косметичні засоби, одяг для новонароджених, будівельні матеріали, 

побутова техніка тощо). В акції прийняли участь 62 підприємця міста; 

- створено дорожню карту — підприємця, яка офіційно розміщена на сайті 

міської ради. Це сприяє раціональному відкриттю нових закладів торгівлі в різних частинах 

містах; 

- на офіційному сайті міста в рубриці «Малий бізнес» 

http://www.slavrada.gov.ua/?view=maliy biznes постійно розміщується інформація про 

перелік програм та інституцій, корисних сервісів для започаткування малого та середнього 

бізнесу та підтримки підприємців, на платформі https://sbc.regulation.gov.ua/, локалізовано 



 
 

кейси, які допомагають підприємцям розібратися з необхідними документами та 

процедурами для легального відкриття власної справи, а також знайти інформацію щодо 

найбільш затребуваних процедур для бізнесу; 

- в соціальних мережах Фейсбук протягом року розміщено понад 178 публікації 

щодо міжнародних грантових конкурсах та навчаннях основам підприємництва, надано 56 

телефонних консультацій та роз’яснень щодо грантових програм. Через радіорубку 

транслюється звернення до підприємців про актуальні грантові програми; 

- запроваджено проєкт «Історії успіху», в якому прийняло участь 9 підприємців 

міста; 

- проведено низку тренінгів для започаткування власної справи для майбутніх 

підприємців («Бізнес-іметація для підприємців міста»), та з інноваційного підприємництва 

та створення стартап проєктів. 

В рамках заходів з фінансово - ресурсної підтримки: 

- проведено моніторинг кількості та площі вільних приміщень, виробничого та 

невиробничого призначення, для передачі для потреб підприємницької діяльності (за 2020 

рік передано в оренду 6 приміщень загальною площею 519,81 кв. м); для потреб 

підприємців передані в оренду 58 земельних ділянок; 13 земельних ділянок  були передані у 

власність; 

- проведено відстеження грантових проєктів (в рамках програми ООН(ПРООН) 

з відновлення та розбудови миру, відповідно до конкурсу грантів на започаткування, 

відновлення та розширення мікро, малих та середніх підприємств 38 суб’єктів 

господарювання стали переможцями та отримали кошти на розвиток бізнесу на загальну 

суму 6749,532 тис.грн). За сприянням Міжнародної організації міграції  програми 

розширення власного бізнесу (проєкт «Нагальна гуманітарна допомога та підтримка 

раннього відновлення для уразливих ВПО, людей, які повернулися, та громад, 

постраждалих внаслідок конфлікту на сході України») 10 бенефіціарів міста отримали 

грантову допомогу в сумі  2800,00 дол.; 

- в жовтні підписано меморандум між Слов'янською міською радою та 

громадською організацією «Союз виробників кераміки Слов'янська» про співпрацю в 

питаннях розвитку керамічної галузі. Предметом для здійснення співпраці Сторін є питання 

щодо створення гончарної майстерні (вул. Банківська,80) для творчості та соціально-

культурної діяльності мешканців міста. 

Інвестиційна діяльність 

Залучення інвестицій в розвиток інфраструктури залишається головним 

пріоритетом міста. Слов’янська міська рада співпрацює з Міжнародними організаціями 

технічної та фінансової допомоги, Європейським інвестиційним банком та Північною 

екологічною фінансовою корпорацією (НЕФКО). Завдяки участі у програмах, додатково 



 
 

залучено до міського бюджету близько - 105,0 млн. грн. на реалізацію інфраструктурних 

проєктів.  

В рамках договору про грант між Північною екологічною фінансовою корпорацією 

(НЕФКО) та Слов’янською міською радою з метою впровадження енергозберігаючих 

технологій,  у 2020 році завершені роботи  по впровадженню енергозберігаючих заходів, 

спрямованих на зменшення  енергоспоживання  та покращення умов перебування 

персоналу  та відвідувачів в закладах  охорони здоров’я міста, а також зменшення  

енергоспоживання  та покращення  показників роботи системи  вуличного  освітлення.  

Вартість проєкту -  1,1 млн. євро . У 2020 році освоєно коштів - 0,63 млн. грн.: 

- капітальний ремонт  будівлі  амбулаторії № 4 КЗ  «Центр первинної медико – 

санітарної допомоги міста  Слов’янськ» по вул. Ярослава Мудрого, 14; 

- капітальний ремонт будівлі амбулаторії №№ 1, 2 КЗ «Центр первинної медико-  

санітарної допомоги міста Слов’янська» по вул. Банківська, 85; 

- капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення. 

За рахунок коштів Європейського інвестиційного банку реалізуються проєкти, які 

увійшли до Пулу 2а та 4:  

- реконструкція гуртожитку по вул. Кільцевій, 2а. Вартість проєкту – 81, 1млн.грн.  

В рамках проєкту будуть відремонтовані 134 житлові кімнати, службові і санітарні 

приміщення для забезпечення комфортним житлом внутрішньо переміщених осіб та 

мешканців міста, які втратили свої будинки (виконано 23% робіт). 

- реконструкція корпусу терапевтичного відділення «Міська клінічна лікарня №1» 

по вул. Василівській, 31, на загальну суму – 23,4 млн. грн. В рамках проєкту буде проведена 

термомодернізація будівлі, встановлено ліфт, замінено комунікації та проведено ремонт 

приміщень (виконано 35% робіт). 

- реконструкція тролейбусного маршруту №5 та придбання 5 одиниць 

електротранспорту на загальну суму – 72, 7 млн. грн. (придбано 4 тролейбуси) 

Сума освоєних у 2020 році коштів – 49,0 млн.грн. 

За рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку у 2020 році реалізовано 

2 проєкти на загальну вартість – 51,3 млн. грн. 

- реконструкція пологового будинку, вул. Університетська (вул. Леніна), 15 м. 

Слов'янська (коригування); 

-  реконструкція стадіону імені Ю.П. Скиданова, вул. Світлодарська, 45, 

м.Слов'янськ, Донецької області. 

Протягом року проводилась робота з підготовки та подачі інвестиційних проектів для 

участі: 

- у конкурсному відборі інвестиційних проєктів, реалізація яких передбачається за 

кошти ДФРР; 



 
 

- у конкурсному відборі проєктів регіонального розвитку, які можуть 

реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського 

Союзу; 

- у заходах, які можуть реалізуватись за рахунок  коштів субвенції з державного  

бюджету місцевим бюджетам на придбання у комунальну власність житла на вторинному 

ринку нерухомого майна для надання в тимчасове користування внутрішньо – переміщеним 

особам. 

Енергоефективність 

Одним з напрямів роботи управління є завдання розбудови системи енергетичного 

менеджменту в бюджетних будівлях міста. 

В 66 бюджетних установах та структурних підрозділах міської ради запроваджена 

система щоденного моніторингу споживання енергоресурсів, завдяки якому, порівнюючи з 

2019 роком, вдалось зменшити споживання енергетичних ресурсів бюджетною сферою 

міста на 16,38%, що в грошовому еквіваленті дорівнює 6,55 млн.грн. 

Рішенням міської ради від 16.10.2020 №15-LXXXVIII-7 затверджено «План дій 

сталого енергетичного розвитку та клімату міста Слов’янськ до 2030 року», який 

виступатиме орієнтиром для планування енергетичної політики міста і настановою для 

формування пріоритетів та заходів, орієнтованих на процеси енергозбереження. 

Фахівцями управління проведена аналітична робота ключових секторів 

(муніципальні об’єкти, житлові будинки, транспорт), за результатами сформований базовий 

кадастр викидів вуглекислицю.  

З метою визначення рівня ефективності енергоспоживання, розробки комплексу 

заходів зі зниження споживання енергоресурсів та їх техніко-економічного обґрунтування 

проведено енергетичні аудити будівель ЗОШ № 16, ДНЗ №№1, 6, 28, 66, КЛПЗ «Пологовий 

будинок», які пройшли перевірку державним агентством з енергоефективності та 

енергозбереження України, перевірені та зареєстровані енергетичні сертифікати. 

Місто Слов’янськ обрано у якості партнера Проєкту GIZ «Просування 

енергоефективності та імплементації Директиви ЄС про енергоефективність в Україні». 

Ключові напрямки співробітництві є впровадження муніципального енергоменеджменту - 

2021 – 2022 роки та сприяння міським інвестиційним заходам (розробка ТЕО та 

фінансування демонстраційних проєктів) - 2022-2025 роки. 


