ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ РУБІЖАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛУГАНСЬКОЇ
ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
від 16.04.2019 р.

м. Рубіжне

№_1137

Про звіт щодо виконання Програми
соціально-економічного та культурного
розвитку м. Рубіжне на 2018 рік

Заслухавши звіт щодо виконання Програми соціально-економічного та
культурного розвитку м.Рубіжне на 2018 рік, затвердженої рішенням
Рубіжанської міської ради від 20.12.2017 №39/4, керуючись ч. 2, п. 3 ч. 4 ст. 42,
п.1 ч.3 ст. 50, ч. 6 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», виконавчий комітет Рубіжанської міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Інформацію «Про звіт щодо виконання Програми соціальноекономічного та культурного розвитку м. Рубіжне на 2018 рік» прийняти до
відома (додається).
2. Звіт «Про виконання Програми соціально-економічного та культурного
розвитку м. Рубіжне на 2018 рік» начальнику відділу економічного аналізу та
інвестиційної політики Коваленко Н. винести на розгляд сесії міської ради.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника
міського голови Башкіра О.В.

Секретар міської ради

В.І.Соловйов

Додаток 1

Заходи щодо забезпечення виконання завдань Програми соціально-економічного і культурного розвитку м. Рубіжне на 2017 рік
1

№
Завдання
п/п

1

2

Механізм реалізації завдання

Термін
виконання

3

4

Обсяги фінансування заходу, тис. грн.
Бюджети
Інші джерела
міст та
фінансування
районів

Державний Обласний
бюджет
бюджет
5

6

7

8

Фактичні обсяги фінансування заходу, тис.грн.
Державний
бюджет

Обласний
бюджет

Бюджети міст
та районів

Інші джерела
фінансування

Виконавці

Очікуваний результат реалізації

9

10

11

12

13

14

УПСЗН

Впродовж 2018 року проведено 4 засідання робочої
групи з питань легалізації зайнятості та оплати праці
населення, погашення заборгованості із заробітної
плати, податках та інших обов'язкових платежах, на
яких розглядалося питання контролю за виконанням
графіків погашення заборгованості із заробітної
плати. Станом на 01.01.2019 заборгованість із виплати
заробітної плати становить 863,7 тис. грн.

Соціальний захист
Грошові доходи населення та заробітна плата

З метою реалізації виконання РКМУ „Щодо затвердження плану ЗУ "Про оплату праці" від 24.03.1995 №108/95невідкладних заходів щодо погашення заборгованості із
ВР, РКМУ "Про затвердження плану
1 заробітної плати» здійснювати моніторинг погашення
невідкладних заходів щодо погашення
Щомісячно
заборгованості з виплати заробітної плати та контроль за
заборгованості із заробітної плати" від
виконанням графіків погашення заборгованості
11.08.2010 №1609-р

З метою легалізації зайнятості та оплати праці населення
продовжити проведення засідань робочої групи з питань
2 легалізації зайнятості та оплати праці населення, погашення
заборгованості із заробітної плати, податків та інших
обов’язкових платежів

Без фінансування

ЗУ „Про оплату праці" від 24.03.1995 №108/95Протягом
ВР, ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні"
року
від 21.05.1997 №280/97-ВР

Без фінансування

Без фінансування

Впродовж 2018 року проведено 4 засідання робочої
Виконавчий групи з питань легалізації зайнятості та оплати праці
комітет, населення, погашення заборгованості із виплати
УПСЗН заробітної плати, податках та інших обов'язкових
платежах.

Без фінансування

Зайнятість населення та ринок праці**
Економічне заохочення підприємств, організацій, установ та
1
фізичних осіб-підприємців до створення нових робочих місць

Надання компенсації єдиного внеску
роботодавцям на створенні нові робочі місця

2018

420,000

0

0

0

398,600

0

0

0

Рубіжанськи Протягом 2018 року створено 11 нове робоче місце з
й МЦЗ
компенсацією єдиного внеску

Економічне заохочення підприємств, організацій, установ та
2 фізичних осіб-підприємців щодо працевлаштування вимушенопереміщених осіб

Надання компенсації витрат на заробітну плату
роботодавцям при працевлаштуванні
безробітної вимушено-переміщеної особи

2018

148,800

0

0

0

148,700

0

0

0

Рубіжанськи Протягом 2018 року працевлаштовано 7 вимушеной МЦЗ
переміщених особи

Надання послуг згідно Законодавства про зайнятість незайнятим
3 особам, зареєстрованим у державній службі зайнятості, з метою
повернення їх до продуктивної праці

Допомога в працевлаштуванні на актуальні
вакансії міста

2018

0

0

0

0

0

0

0

0

Рубіжанськи Працевлаштовано 1526 незайнятих осіб на вакантні
й МЦЗ
місця, з них 1063 безробітних

Організація та проведення громадських та
інших робіт тимчасового характеру на
підприємствах, установах міста

2018

310,300

0

229,600

0

310,300

0

229,600

502,200

Рубіжанськи Працевлаштовано 261 осіб для проведення
й МЦЗ
громадських та інших робіт тимчасового характеру

Надання компенсації єдиного внеску
роботодавцям на створенні нові робочі місця
для працевлаштування випускників Вузів та
ПТУ

2018

0

0

0

0

0

0

0

0

Проводилась роз'яснювальна робота з роботодавцями,
Рубіжанськи
проведено 34 семінарів з 463 представниками
й МЦЗ
роботодавців

Професійне навчання, перенавчання та
підвищення кваліфікації безробітних громадян

2018

107,600

0

0

0

92,800

0

0

0

Рубіжанськи Навчання, перенавчання, та підвищення кваліфікації
й МЦЗ
214 безробітних осіб

Організація одноразової видачі допомоги по
безробіттю для зайняття підприємницькою
діяльністю

2018

70,000

0

0

0

66,200

0

0

0

Упродовж 2018 року одноразова допомога для
Рубіжанськи
зайняття підприємницькою діяльністю надана 2
й МЦЗ
особам

4

Запровадження громадських та інших робіт тимчасового
характеру для підвищення зайнятості населення

5

Надання першого робочого місця випускникам навчальних
закладів різних ступенів акредитації

6

Зменшення дисбалансу між попитом в робочої силі та
професійним досвідом безробітних громадян

7

Розвиток індивідуального підприємництва та само зайнятості в
місті

8

Повернення до активного життя та продуктивної праці осіб з
обмеженими можливостями

Організація сприяння працевлаштуванню осіб з
обмеженими можливостями на актуальні
вакансії міста

2018

0

0

0

0

0

0

0

0

Рубіжанськи Працевлаштовано 34 особи з обмеженими
й МЦЗ
можливостями на актуальні вакансії міста

Підвищення конкурентоспроможності на ринку праці осіб віком
9 45 років і більше шляхом навчання, перенавчання та підвищення
кваліфікації за рахунок ваучера

Організація надання ваучерів для підтримання
конкурентоспроможності на ринку праці осіб
віком понад 45 років шляхом перепідготовки,
спеціалізації, підвищення кваліфікації

2018

7,000

0

0

0

7,000

0

0

0

Рубіжанськи Протягом 2018 року надано ваучер на навчанняґ,
й МЦЗ
перенавчання та підвищення кваліфікації 1 особі

Соціальне забезпечення
Забезпечення інформування населення в місцевих ЗМІ про зміни
1 у чинному законодавстві щодо порядку надання допомоги, пільг
, субсидій та вимог законодавства про працю

Рішення 15-ї сесії 5-го скликання Луганської
обласної ради від 30.08.2007 № 15/14

Впродовж
року

0

0

4,660

0

0

0

4,660

0

УПСЗН

Підвищення рівня інформованості населення щодо
призначення субсидії, надання соціальних послуг,
пільг і допомоги для окремих категорій населення та
порядок їх отримання.

Забезпечення додаткової виплати за користування житлово2 комунальними послугами сім'ям загиблих воїнівінтернаціоналістів

Рішення виконавчого комітету Рубіжанської
міської ради від 03.12.2002 №1077

Впродовж
року

0

0

21,070

0

0

0

14,120

0

УПСЗН

Покращення рівня життя сімей загиблих воїнівінтернаціоналістів

№
Завдання
п/п

1

2

Забезпечення соціальної реабілітації дітей: ефективності
реабілітаційно-відновлювальної роботи; - впровадження
новітнійх технологій психолого-педагогічної корекції від
дитини; - створення умов дл янабуття дитиною соціального
досвіду, необхідного для подальшої інтеграції у суспільство; розвиток здібностей дітей для самовираження свої можливостей;
- створення умов для покращення якості щоденного життя,
3 опанування дитиною домашніх щоденних справ - ранне
втручання у розвиток дитини раннього віку, в якої визначені
вади здоровя, запобігання виникненню (попередженню)
інвалідності.

Надання соціальної послуги вдома особам похилого віку,
4 інвалідам, які не здатні до самообслуговування і потребують
постійної сторонньої допомоги

Механізм реалізації завдання

Термін
виконання

3

4

Звкон України "Про реабілітацію інвалідів в
Україні", Закон Укаїни "Про соціальні послуги",
Закон України "Про основи соціальної
захищеності інвалідів в Україні", наказ
Мінсоцполітики від 31.03.2015№ 352 "Про
затвердження ҐСоціальних нормативів у сфері
надання реабілітаційних послуг інвалідам та
Впродовж
дітям-інвалідам", Постанова КМУ від
року
08.12.2006 №1686 "Про затвердження
Державної типової програми реабілітації
інвалідів", методики соціальної, психологічної,
педагогічної, логопедичної, фізичної корекції.

Закон України "Про соціальні послуги" від
19.06.2003 №966-IV,
Постанова КМУ від 29.12.2009 №1417 "Деякі
питання діяльності територіальних центрів
соціального обслуговування (надання
соціальних послуг)". Держстандарт догляду
вдома, затверджений наказом Мінсоцполітики
від 13.11.2013 №760

Впродовж
року

Обсяги фінансування заходу, тис. грн.
Бюджети
2
Інші джерела
міст та
фінансування
районів

Державний Обласний
бюджет
бюджет
5

6

7

8

Фактичні обсяги фінансування заходу, тис.грн.
Державний
бюджет

Обласний
бюджет

Бюджети міст
та районів

Інші джерела
фінансування

Виконавці

Очікуваний результат реалізації

9

10

11

12

13

14

Соціальний захист

0

0

0

0

1667,120

4466,200

0

0

0

0

0

0

1633,940

4416,900

10,100

0

КУ
"Територіаль
ний центр
соціального
Обслуговано 523 одиноких громадян похилого віку та
обслуговува
інвалідів, виконано 201,2 тис. заходів, що складають
ння (надання
зміст послуги догляд вдома. Результатом є
соціальних
покращення умов проживання та психологічного
послуг)
стану одиноких громадян
Рубіжанської
міської
ради";
УПСЗН

0

КУ
"Територіаль
ний центр
соціального Обслуговано 1672 громадянина похилого віку та
обслуговува інвалідів, надано 153,68 тис. заходів, що складають
ння (надання зміст послуги. Результатом є підтримка здоров'я
соціальних підопічних, збереження їх рухової активності,
послуг)
сприяння поверненню до повноцінного способу
Рубіжанської життя.
міської
ради";
УПСЗН

КУ
"Територіаль
ний центр
Обслуговано 1306 особи похилого віку та інвалідів,
соціального
надано 59,6 тис.заходів, що складають зміст послуги.
обслуговува
Результатом є усунення обмежень життєдіяльності,
ння (надання
відновлення знань, вмінь та навичок, розвиток
соціальних
різнобічних інтересів, корекція психологічного стану
послуг)
та поведінки в повсякденному житті; психологічна
Рубіжанської
підтримка
міської
ради";
УПСЗН

Надання послуги соціально-фізичної реабілітації особам
похилого віку, інвалідам, хворим (з числа одиноких осіб
5
працездатного віку на період до встановлення їм групи
інвалідності, але не більш як чотири місяці)

Закону України "Про соціальні послуги" від
19.06.2003 №966-IV,
Постанова КМУ від 29.12.2009 №1417 "Деякі
питання діяльності територіальних центрів
соціального обслуговування (надання
соціальних послуг)"

Надання послуг із соціальної адаптації та послуги
консультування громадянам похилого віку, інвалідам

Закон України "Про соціальні послуги" від
19.06.2003 №966-IV,
Постанова КМУ від 29.12.2009
№1417 "Деякі питання діяльності
територіальних центрів соціального
обслуговування (надання соціальних
послуг)",Державний соціальний стандарт
соціальної адаптації, затверджений наказом
Мінсоцполітики від 18.05.2015 №514

Впродовж
року

0

0

1035,200

0

0

0

1023,800

0

ст. 34 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні" від 21.05.1997
№280/97-ВР

Протягом
року

203655,20

0

1327,480

0

146085,360

0

1267,970

0

6

7 Соціальний захист окремих категорій громадян:

- надання соціальних послуг

Закон України "Про соціальні послуги" від
19.06.2003 №996-IV,
Порядок призначення та виплати компенсацій
фізичним особам, які надають соціальні
послуги, затверджений постановою КМУ від
29.04.2004 №558

Впродовж
року

Впродовж
року

0

0

0

0

1677,800

722,720

0

0

0

0

0

0

1659,300

719,760

Отримали реабілітаційні послуги і допомогу 77 дітей та їхні
батьки, яких обслуговували 17 працівників. Відсоток
охоплення дітей, які потребують реабілітаційних послуг,
складав 39% від загальної кількості дітей з порушеннями у
розвитку. Створено умови для повної інтеграції до
КУ "Центр дошкільних (32 дитини) та навчальних закладів (16 дітей).
соціальної Надано рекомендації домашньої активності для батьків щодо
реабілітації емоційного переживання та подолання кризи у сім’ї,
розвитку дитини.
дітейінвалідів Профінансовано на реабілітаційні заходи з міського бюджету
Рубіжанської за 2018 рік 1633944,86 грн., в середньому (з розрахунку 77
осіб) 21220,06 грн. на одну дитину, отримано благодійну
міської ради"
допомогу від ЮНІСЕФ на суму 10069,20 грн.

0

УПСЗН

За звітний період здійснено компенсаційні виплати та
надані послуги громадянам похилого віку, інвалідам,
дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до
самообслуговування та потребують постійної
сторонньої допомоги, на загальну суму 731,250 тис.
грн. На обліку перебуває 1133 малозабезпечених
сімей. За 2018 рік надано державну соціальну
допомогу на суму 59785,240 тис. грн.

№
Завдання
п/п

1

2

Механізм реалізації завдання

Термін
виконання

3

4

Обсяги фінансування заходу, тис. грн.
Бюджети
3
Інші джерела
міст та
фінансування
районів

Державний Обласний
бюджет
бюджет
5

6

7

Фактичні обсяги фінансування заходу, тис.грн.
Державний
бюджет

Обласний
бюджет

Бюджети міст
та районів

Інші джерела
фінансування

Виконавці

Очікуваний результат реалізації

8

9

10

11

12

13

14

Соціальний захист

- допомога сім'ям з дітьми

- допомога інвалідам з дитинства та дітям - інвалідам;

Закон України "Про державну соціальну
допомогу інвалідам з дитинства та дітям інвалідам" від 16.11.2000 №2109-ІІІ, Порядок
надання державної соціальної допомоги
інвалідам з дитинства та дітям - інвалідам,
затверджений наказом Міністерства праці та
соцполітики України від 30.04.2002
№226/293/169

Впродовж
12058,990
року

0

0

0

47006,490

0

0

0

УПСЗН

0

0

0

12058,990

0

0

0

УПСЗН

- надання населенню субсидій для відшкодування витрат на
оплату житлово- комунальних послуг, придбання скрапленого
газу, твердого та рідкого пічного побутового палива

Положення про порядок призначення та надання
населенню субсидій для відшкодування витрат
на оплату житлово- комунальних послуг,
Впродовж
135965,68
придбання скрапленого газу, твердого та
року
рідкого пічного побутового палива, затверджене
постановою КМУ від 21.10.1995 №848

- надання населенню пільг з оплати за користування житловокомунальними послугами та послугами зв'язку

ЗУ"Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту" від 22.10.1993 №3551-XII,
ЗУ "Про статус і соціальний захист громадян,
які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи" від 28.02.1991 №796-XII,ЗУ "Про
охорону дитинства" від 26.04.2001 №2402-III,ЗУ
"Про соціальний захист дітей війни" від
Впродовж
18.11.2004 № 2195, ЗУ "Про статус ветеранів
року
військової служби, ветеранів органів внутрішніх
справ і деяких інших осіб та їх соціальний
захист" від 24.03.1998 №203/98-ВР, Положення
про Єдиний державний автоматизований реєстр
осіб, які мають право на пільги, затверджене
постановою КМУ від 29.01.2003 №117

7736,330

0

416,080

0

6569,770

0

356,660

0

УПСЗН

- допомога на поховання

Порядок надання допомоги на поховання деяких
категорій осіб виконавцю волевиявлення
померлого або особі, яка зобов'язалася поховати
Впродовж
померлого, затверджений постановою КМУ від
року
31.01.2007 №99; Рішення виконавчого комітету
Рубіжанської міської ради від 20.09.2011 №506
"Про розмір допомоги на поховання"

0

0

30,600

0

0

0

19,980

0

УПСЗН

- матеріальна допомога.

8

Закон України "Про державну допомогу сім'ям з
дітьми" від 21.11.1992 №2811-ХІІ, Порядок
Впродовж
призначення і виплати державної допомоги
47894,200
року
сім'ям з дітьми, затверджений постановою КМУ
від 27.12.2001 №1751

Надання допомоги почесним громадянам міста Рубіжне

Порядок надання одноразової матеріальної
допомоги громадянам, які тимчасово опинилися
Протягом
у скрутному матеріальному становищі,
року
затверджений рішенням Рубіжанської міської
ради від 28.02.2013 №30/8
Положення про присвоєння звання "Почесний
громадянин міста Рубіжне", затверджене
рішенням Рубіжанської міської ради від
24.07.2002

Протягом
року

0

0

0

80450,110

0

0

0

УПСЗН

З метою посилення соціального захисту населення
станом на 01.01.2019, житлові субсидії одержали
17151 сімей. Загальна сума нарахованих коштів
організаціям, що надають житлово-комунальні
послуги, становить 80450,1 тис. грн.
(профінансовано з урахуванням заборгованості за
минулий рік 135965,682 тис . грн.).

Забезпечення реалізації в повному обсязі
конституційних прав на соціальний захист особами,
які мають право на пільги. У звітному періоді
профінансовано підприємствам житловокомунального господарства 6926,423 тис.грн.

Надання соціального захисту громадянам, категорії
яких визначені окремими нормативними документами
та підтримка громадян, які тимчасово опинилися у
скрутному становищі.
0

0

158,080

0

0

0

171,570

0

УПСЗН

0

0

9,920

0

0

0

9,590

0

УПСЗН

№
Завдання
п/п

1

2

Механізм реалізації завдання

Термін
виконання

3

4

Обсяги фінансування заходу, тис. грн.
Бюджети
4
Інші джерела
міст та
фінансування
районів

Державний Обласний
бюджет
бюджет
5

6

7

Фактичні обсяги фінансування заходу, тис.грн.
Державний
бюджет

Обласний
бюджет

Бюджети міст
та районів

Інші джерела
фінансування

Виконавці

Очікуваний результат реалізації

8

9

10

11

12

13

14

Соціальний захист

9

Пільги учасникам бойових дій та особам, прирівняним до них:
- безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням або
одержання компенсації вартості самостійного санаторнокурортного лікування.
- безплатний проїзд усіма видами міського пасажирського
транспорту, автомобільним транспортом загального
користування в сільській місцевості, а також залізничним і
водним транспортом приміського сполучення та автобусами
приміських і міжміських маршрутів, у тому числі
внутрірайонних, внутрі- та міжобласних незалежно від відстані
та місця проживання;
- безплатний проїзд один раз на два роки (туди і назад)
залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним
транспортом, незалежно від наявності залізничного сполучення,
або проїзд один раз на рік (туди і назад) вказаними видами
транспорту з 50% знижкою.

Пільги для осіб, які мають особливі заслуги перед
Батьківщиною: - безоплатне першочергове забезпечення
санаторно-курортним лікуванням; -безоплатний капітальний
ремонт жилих будинків (квартир), що знаходяться у їх власності,
відповідно до Положення про систему технічного
10
обслуговування, ремонту та реконструкції жилих будинків; щомісячна виплата грошової компенсації витрат на автомобільне
паливо з розрахунку 50 літрів високооктанового бензину на
місяць відповідно до діючих цін на паливо за наявності
особистого транспортного засобу.
Компенсації та пільги громадянам, віднесеним до категорії 2
безплатне користування всіма видами міського та приміського
11 транспорту (крім таксі) на території України для учасників
ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які належать
до категорії 2.

Закон України "Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту"

Впродовж
року

0

0

320,900

0

0

0

293,113

0

УПСЗН

Покращення соціального становища пільговиків

Впродовж
року

0

0

16,716

0

0

0

16,716

0

УПСЗН

Покращення соціального становища пільговиків

Закон України "Про статус і соціальний захист
Впродовж
громадян, які постраждали внаслідок
року
Чорнобильської катастрофи"

0

0

1,284

0

0

0

0,321

0

УПСЗН

Покращення соціального становища пільговиків

203655,20

0

10548,980

0

146085,360

0

10340,430

10,100

0

0

0

43,000

0

0

0

0

43,000

0

690,870

1797,235

0

86,275

718,169

Управління
охорони
Зниження загального рівня захворюваності населення
здоров'я
на ВІЛ/СНіД
Рубіжанської
міської ради

0

Управління
охорони
Забезпечення задовільної якості життя хворих, мають
здоров'я
пільги згідно діючого законодавства України
Рубіжанської
міської ради

Закон України "Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту"

Всього: план 214204,180

Культура

1

День Соборності України. День звільнення
міста від фашистських загарбників. День
вшановування учасників бойових дій на
території інших держав. День Чорнобильської
трагедії. День Перемоги. День Перемоги над
нацизмом в Європі, День пам'яті та
примирення. День утворення Луганської
Виконання заходів щодо Державних свят та пам'ятних дат міста
області. День скорботи і увічнення пам'яті
та області
жертв війни в Україні. День незалежності
України. День Конституції України. День
Державного Прапора України. День підприємця.
Річниця прийняття Декларації про державний
суверенітет України. День звільнення області
від фашистських загарбників. День
партизанської Слави. День звільнення України
від фашистських загарбників. День місцевого
Всього: план 46,000

Протягом
року,
згідно
плану
щодо
Державних
свят та
пам'ятних
дат міста
та області

Забезпечення пільгових категорій хворих
медикаментами та виробами медичного
призначення

0

46,000

0
46,000
Гуманітарна сфера
Здоров'я населення

Виконання державних та регіональних програм Впродовж
у сфері охорони здоров'я
року

Поліпшення показників здоров'я населення шляхом подальшого
підвищення якості медичної допомоги, забезпечення за рахунок
1
бюджетних коштів єдиних соціальних стандартів медичної
допомоги кожній людині

0

Впродовж
року

1797,235

0

0

0

142,925

6004,823

0

0

0

4384,696

Виконавчий
Збереження традицій, шанування пам'ятних дат
комітет

№
Завдання
п/п

1

Механізм реалізації завдання

Термін
виконання

3

4

2

Обсяги фінансування заходу, тис. грн.
Бюджети
5
Інші джерела
міст та
фінансування
районів

Державний Обласний
бюджет
бюджет
5

6

7

8

Фактичні обсяги фінансування заходу, тис.грн.
Державний
бюджет

Обласний
бюджет

Бюджети міст
та районів

Інші джерела
фінансування

9

10

11

12

Виконавці

Очікуваний результат реалізації

13

14

Соціальний захист

Підвищення кваліфікації медичних працівників

Впродовж
року

Всього: план 8823,090

1

Інформування мешканців міста про діяльність міської ради, її
виконавчих органів та посадових осіб

Підготовка інформаційних матеріалів (пресконференцій, інтерв'ю) з секретарем міської
ради, заступниками міського голови,
керівниками підприємств з актуальних питань
життя міста

1

Популяризація туристичного потенціалу міста

2 Організація заходів відпочинку

0

59,244

127,993

1797,235
0
6206,992
818,863
Розвиток інформаційного простору

Впродовж
року

0

0,00

Всього: план 170,000
Організація участі та презентації міста у
відповідних заходах, торгівельних і
туристичних ярмарках та виставках на різних
рівнях. Участь у інвестиційно привабливих
проектах та надання консультативнометодичної допомоги в реалізації пріоритетних
проектів за участю вітчизняного та іноземного
капіталу

0

2018

0

0

170,000

0

0,00
170,000
0,00
Туристично-рекреаційна галузь

0

0

0

0,000

0

59,244

101,546

1797,235

0

4530,215

819,715

0

0

170,000

0,00

0,00

170,000

0

0

0

Управління
охорони
Надання більш професійної медичної допомоги
здоров'я
населенню міста
Рубіжанської
міської ради

0

Виконавчий
комітет
Запровадження постійного діалогу міської влади з
Рубіжанської громадою міста з метою залучення широких верств
міської ради, населення до обговорення та участі у вирішенні
редакції питань місцевого значення
міських ЗМІ

0

Відділ
економічног
о аналізу та Формування позитивного іміджу міста з метою
інвестиційно збільшення туристів та залучення інвестицій у
ї політики розбудову туристичну галузі
Рубіжанської
міської ради
у змаганнях взяли участь 19 команд загальноосвітніх
навчальних закладів міста, Рубіжанського міського
Центру туризму, краєзнавства, спорту та екскурсій
учнівської молоді, Сєвєродонецького центру туризму,
краєзнавства, екскурсій учнівської молоді (152
учасника)

Проведення міських змагань з туризму "Кубок
Шаповалова М.М."

2018

0

0

0

0

0

0

0

0

Регіональний конкурс "Українська дівчина і
розумна, і красива"

2018

0

0

0

0

0

0

0

0

Тематичні екскурсії у РМЦТКСЕУМ

2018

0

0

0

0

0

0

0

0

протягом року було проведено 34 тематичні екскурсії
у РМЦТКСЕУМ (823 дітей). А також екскурсії по
памятних місцях Рубіжного 54 учасника)

2018

0

0

0

0

0

0

0

0

у змаганнях взяли участь 19 команд ЗНЗ міста та
РМЦТКСЕУМ (114 учасників)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

УЖКГ
Рубіжанської
не виконано через відсутність фінансування
міської ради,
КП "ШЕП"

Проведення змагань з туризму серед учнівської
молоді у спортивній залі
план 0

Всього:

0

0
0
Житлова політика

РМЦТКСЕУ Конкурс відбувся в рамках міста Рубіжного. У
М
конкурсі взяли участь 14 представниць
загальнгоосвітніх навчальних закладів міста

1 Паспортизація об'єктів благоустрою зеленого господарства міста

Укладання договорів з підрядними
організаціями

2 Паспортизація доріг міста

Укладання договорів з підрядними
організаціями

2018

0

0

300,000

0

0

0

0

0

УЖКГ
Рубіжанської Заходи виконувались в рамках Програми утримання і
міської ради, ремонту об'єктів міського благоустрою в м. Рубіжне
підрідні на 2016-2018 роки
організації

Виділення коштів з місцевого бюджету,
укладання договорів з підрядними
організаціями

2018

0

0

15000,000

0

0

0

0

0

УЖКГ
Рубіжанської Захаоди виконувались в рамках Програми утримання
міської ради, та ремонту об'єктів ЖКГ
КП "ШЕП"

0

УЖКГ,
управління
освіти,
управління
Розроблена проектно-кошторисна документація
охорони
тиерапевтичного корпусу та капітального ремонту
здоров'я
ЗОШ № 1, 4, 5
Рубіжанської
міської ради,
підрядні
організації

3

4

Капітальний і поточний ремонт, реконструкція конструктивних
елементів, інженерних систем та інженерного обладнання
багатоповерхових житлових будинків, технічна експертиза
пасажирських ліфтів м. Рубіжне

Капітальний ремонт, реконструкція об'єктів соціальної сфери м.
Рубіжне

Виділення коштів з місцевого бюджету,
укладання договорів з підрядними
організаціями

2018

2018

0

0

0

0

300,000

10000,000

0

0

0

779,000

№
Завдання
п/п

1

Механізм реалізації завдання

Термін
виконання

3

4

2

Обсяги фінансування заходу, тис. грн.
Бюджети
6
Інші джерела
міст та
фінансування
районів

Державний Обласний
бюджет
бюджет
5

6

7

Фактичні обсяги фінансування заходу, тис.грн.
Державний
бюджет

Обласний
бюджет

Бюджети міст
та районів

Інші джерела
фінансування

Виконавці

Очікуваний результат реалізації

8

9

10

11

12

13

14

Соціальний захист

5

Капітальний і поточний ремонт об'єктів та елементів
благоустрою території м. Рубіжне

Розробка пректної документації та реконструкція системи
6 водопосточання п'ятиповерхових будинків 8 мікрорайону м.
Рубіжне

Виділення коштів з місцевого бюджету,
укладання договорів з підрядними
організаціями

2018

0

0

15000,000

0

0

0

0

0

Виділення коштів з місцевого бюджету,
укладання договорів з підрядними
організаціями

2018

0

0

596,000

0

0

0

0,000

0

0

0

779,000

0

0

0
41196,000
0
Безпека життєдіяльності людини
Охорона навколишнього природного середовища

Всього: план 41196,000

УЖКГ
Заходи виконувались в рамках Програми утримання і
Рубіжанської
ремонту об'єктів міського благоустрою в м. Рубіжне
міської ради

КП
не виконано через відсутність фінансування
"РВУВКГ"

1 Отримання дозволу на викиди небезпечних речовин в атмосферу

Виділення коштів з місцевого бюджету

2018

0

0

75,000

0

0

0

0

0

2

Будівництво колектору скидання зворотніх вод у р. Сіверський
Донець

Виділення коштів з державного бюджету

2018

24339,700

0

0

0

0

0

120,000

30,000

3

Розроблення документації та санація каналізаційного колектору
по вул. Студентська (від вул. Менделєєва до вул. Померанчука)

Виділення коштів з місцевого бюджету,
укладання договорів з підрядними
організаціями

2018

0

0

4500,000

0

0

0

0

0

КП
не виконано через відсутність фінансування
"РВУВКГ"

Виділення коштів з місцевого бюджету,
укладання договорів з підрядними
організаціями

2018

0

0

2500,000

0

0

0

0

0

КП
не виконано через відсутність фінансування
"РВУВКГ"

Виділення коштів з місцевого та бюджету

2018

825,000

0

0

0

0

0

0

0

КП
не виконано через відсутність фінансування
"РВУВКГ"

Здійснення режимних спостережень в мережі
контрольно-спостережних свердловин

Впродовж
року

0

0

0

44,000

0

0

0

49,000

ПАТ "РКТК"

Щоквартально здійснювалися спостереження за
станом підземних вод, та надавалася інформація про
стан підземних вод на площі впливу проммайданчика
підприємства

Інструментальний відбір проб викидів на
стаціонарних джерелах

4 квартал

0

0

0

36,000

0

0

0

29,000

ПАТ "РКТК"

Здійснено інвентаризацію стаціонарних джерел
викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря

80,000

0

0

120,000

108,000

Розширення та реконструкція систем роздільної каналізації,
4 каналізаційних мереж та споруд на них, придбання систем,
приладів

5

Виготовлення проектно-кошторисної документації на ліквідацію
Ліньовського водозабору

6

Моніторинг за становищем підземних вод на площі впливу
проммайданчика підприємства

7

Контроль за стаціонарними джерелами викидів забруднюючих
речовин в атмосферне повітря

Всього: план 32319,700

1

Підготовка керівного складу цивільного захисту виконкому та
керівників виконавчих органів міської ради

Навчання у навчально-методичному центрі

Забезпечення спеціалізованої протипожежної службицивільного
захисту містааварійно-рятувальним обладнанням та
матеріальним і засобами: аварійна освітлювальна установка
Кодекс цивільного захисту України,
(АОУ)-1 од.; груповий електричний ліхтар-3 од.;індивідуальний
2
затверджений Указом Президента України від
ліхтар пожежного-35 од.;повнолицьова маска"Drager panorama"02.10.2012 №5403-VI
10 од.; пожежно-технічне обладнання- за окремим рахунком;
піноутворювач-5 тон; пально-мастильні матеріали (бензин)-3000
л;пально-мастильні матеріали (дизпаливо)-2000 л.

25164,700

2018

2018

Всього: план - 416,900
1 Реконструкція очисних споруд КП "РВУВКГ"
Реконструкція котельні міськлікарні із встановленням 2-х
2 твердопаливних котлів потужністю по 1МВт і заміною
мережевих насосів

0

0
7075,000
Техногенна безпека

0

0

0

0

0

0

Рубіжанське
міське
управління
ГУ ДСНС
України у
Луганській
області,
ДПРЧ-13,
юридичні та
фізичні
особи

0

0

0

0

0
0
0
416,900
Енергозбереження та енергоефективність

0

0

0

0

0

КП
Виконано корегування проекту (документація)
"РВУВКГ"

Навчальнометодичний
центр ЦЗ та
Підвищення рівня знань у сфері цивільного захисту
безпеки
життєдіяльн
ості

416,900

0

0

0

КП "ШЕП" не виконано через відсутність фінансування

Виділення коштів з місцевого та державного
бюджету

2018

0

15141,900

0

0,0

0

0

0

0

Виконання монтажних робіт

2018

0

0

0

1253,000

0

0

0

0

Забезпечення ефективності дій Рубіжанської міської
ланки територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ в умовах
надзвичайних ситуацій, підвищення
готовностіспеціалізованої протипожежної служби
цивільного захисту міста до дій за призначенням,
забезпечення своєчасності та якості проведення робіт
з рятування людей, гасіння пожеж, ліквідації наслідків
надзвичайних ситуацій, створення можливості
цілодобового проведення пошукових, аварійнорятувальних та інших невідкладних робіт

КП
не виконано через відсутність фінансування
"РВУВКГ"
КСТП
"РТКЕ"

не виконано, реалізовувалась Програма
децентралізації теплопостачання м. Рубіжне

№
Завдання
п/п

1

Механізм реалізації завдання

Термін
виконання

3

4

2

Обсяги фінансування заходу, тис. грн.
Бюджети
7
Інші джерела
міст та
фінансування
районів

Державний Обласний
бюджет
бюджет
5

6

7

Фактичні обсяги фінансування заходу, тис.грн.
Державний
бюджет

Обласний
бюджет

Бюджети міст
та районів

Інші джерела
фінансування

Виконавці

Очікуваний результат реалізації

8

9

10

11

12

13

14

Соціальний захист

3

Капітальний ремонт водоводу від свердловин № 17, 18 до камери
переключення

Виділення коштів з місцевого та державного
бюджету, укладання договорів з підрядними
організаціями

2018

0

0

576,000

0

0

0

0

0

КП
не виконано через відсутність фінансування
"РВУВКГ"

4

Виготовлення проектів з експертизою, придбання матеріалів та
встановлення будинкових приладів обліку питної води

Виділення коштів з місцевого та державного
бюджету, укладання договорів з підрядними
організаціями

2018

0

0

3370,000

230,000

0

0

0

0

КП
не виконано через відсутність фінансування
"РВУВКГ"

Встановлення повітродувного обладнання для системи аерації на
5 очисних спорудах м. Рубіжне (ротрний компресор з шафою
управлінням та частотним перетворювачем

Виділення коштів з місцевого та державного
бюджету, укладання договорів з підрядними
організаціями

2018

0

0

3601,760

0

0

0

0

0

КП
не виконано через відсутність фінансування
"РВУВКГ"

Капітальний ремонт адміністративних будівель Рубіжанської
міської ради

Розробка проектно-кошторисної документації,
виконання робіт з утеплення фасадів будівель,
ремонту покрівель та заміна віконних і дверних
блоків на енергозберігаючи

2018

0

0

5000,000

0

0

0

3580,434

0

1483,000

0

0

3580,434

0

За рахунок коштів суб'єктів господарювання

0

0

0

0

6

Всього: план - 29172,660

1

Підвищення рівня промислової безпеки та охорони праці на
підприємствах міста.

0

Закон України «Про охорону праці» від
21.11.2002 №229-1V

Упродовж
року

15141,900 12547,760
Охорона праці

УПСЗН Виконано капітальний ремонт будівлі УПСЗН
РМР, УЖКГ забезпечення якісного надання адміністратиних
РМР
послуг населенню міста

Суб'єкти
Забезпечення здорових і безпечних умов праці на
господарюва
виробництві
ння

Промислова політика
ПАТ "РКТК"
2 Модернізація обладнання

2018

Всього:142000,000
ТОВ "Рубіжанський трубний завод"
Відновлення конденсаторної установки

1 квартал
2018 року

1
2
3

Заміна траків на тягучому пристрої ектрудерної лінії

2 квартал
2018 року
3 квартал
2018 року

Заміна принтера для маркування на нову марку "LINX 5900"
Всього:303,020
ТОВ НВФ "Мікрохім"

1

Випуск на фармацевтичний ринок України та держав СНД
11(одинадцяти) нових лікарських засобів

Розробка, дослідження, реєстрація 11 нових
лікарських засобів
Всього: 10240,000

Участь в державних та обласних конкурсах
розвитку громад, в Проектах міжнародної
фінансової та технічної допомоги

Сплата членського внеску
Всього план:30,000

0

142000,000

0

0

0

165216,000

0

0

0

142000,000

0

0

0

165216,000

0

0

0

233,120

0

0

0

233,112

ТОВ "РТЗ" З метою зниження затрат на реактивну енергію

0

0

0

69,900

0

0

0

69,900

ТОВ "РТЗ"

0

0

0

0,000

0

0

0

0

0

0

0

303,020

0

0

0

303,012

0

0

0

10240,000

0

0

0

11525,900

0
0

0
0

11525,900
177044,912

Упродовж
49629,100
року

Всього план: 55143,450
1 Членство в ВАОМС "Асоціація міст України"

0

0
0
0
10240,000
0
0
0
0
152543,020
0
Інвестиційна політика та співробітництво з міжнародними організаціями

Всього промисловість: 152543,020

1. Залучення інвестиційних ресурсів в економіку міста

2018

0

5514,35

0,000

49629,1
0
5514,35
0,000
Співробітництво з Асоціацією міст України
Упродовж
року

0

0

30,000

0

49629,100

0

5514,350

0,000

49629,100

0

5514,350

0,000

0

0

29,291

0

30,000
Співробітництво з Асоціацією органів місцевого самоврядування Луганської області

29,291

ПАТ "РКТК"

Перевиконання пов'язане з інвестуванням в ОЗ для
переробки у постачальників та інше

0

Заміна зношених механізмів для покращення роботи
лінії та підвищення її продуктивності

ТОВ "РТЗ" не виконано у зв'язку з відсутністю коштів

Збільшення штатної чисельності працюючих до 272
ТОВ НВФ осіб, зростання середньомісячної заробітної плати на
"Мікрохім" 57%, збільшення прибутку на 5% у порівнянні з 2017
роком

Виконавчі
органи
Рубіжанської
міської ради,
підприємств
Відновлення та реконструкція інфраструктурних
а
комунальної об'єктів міста, впровадження проектних ініціатив
організацій громади (ОСББ, навчальних закладів) у
форми
власності, реалізації енергоефективних заходів
ОСББ та
громадські
організації

Виконавчий
Престиж міста
комітет

№
Завдання
п/п

1

Механізм реалізації завдання

Термін
виконання

3

4

2

Обсяги фінансування заходу, тис. грн.
Бюджети
8
Інші джерела
міст та
фінансування
районів

Державний Обласний
бюджет
бюджет
5

6

7

8

Фактичні обсяги фінансування заходу, тис.грн.
Державний
бюджет

Обласний
бюджет

Бюджети міст
та районів

Інші джерела
фінансування

Виконавці

Очікуваний результат реалізації

9

10

11

12

13

14

Соціальний захист

1

Членство в ВАОМС "Асоціація органів місцевого
самоврядування Луганської області"

Сплата вступного та щорічного внесків

Всього план: 30,000

Реалізація державної регуляторної політики у сфері
1
підприємництва

Впродовж
року

30,000

0

0
0
30,000
0
0
0
30,000
Регуляторна політика та розвиток підприємництва. Стандартизація, метрологія, сертифікація, акредитація.
Регуляторна політика та розвиток підприємництва

0

Оприлюднення та громадські обговорення
регуляторних актів, відстеження
результативності діючих та перегляд
неефективних регуляторних актів

Упродовж
року

0

0

0

0

30,000

1859,000

0

0

0

0

0

0

2050,000

0

Сприяння ефективному здійсненню органами
місцевого самоврядування Луганської області своїх
Виконавчий
повноважень, місцевому та регіональному розвитку,
комітет
узгодженню дій із захисту прав та інтересів
територіальних громад

Виконавчі
органи
міської ради,
розробники
регуляторни
х актів

Діяльність виконавчих органів Рубіжанської міської
ради по здійсненню регуляторної політики в сфері
господарської діяльності в 2017 році була спрямована
на забезпечення виконання державної регуляторної
політики у сфері господарської діяльності.

1 вересня відбулося урочисте святкування,
присвячене до Дня підприємця, впродовж якого
Відділ
найбільш успішні та небайдужі суб'єкти
економічног
господарювання були нагороджені грамотами
о аналізу та
інвестиційно
Підвищення іміджу малого та середнього підприємництва .
ї політики
Проведення урочистих заходів, присвячених до
2 Інформаційна підтримка суб’єктів підприємництва та створення
вересень
0
0
0
0
0
0,667
0
Рубіжанської
Дня підприємця.
позитивного іміджу
міської ради,
суб'єкти
малого та
середнього
підприємниц
тва
Створення сприятливих фінансових передумов для започаткуванняСприяння
та здійснення
щодопідприємницької
зниження відсоткових
діяльності,
ставок
доступності фінансових ресурсів, спрямованих на збільшення виробничих потужностей, зростання об’єму випуску продукції, товарів, Відділ
послуг та створення нових робочих місць;
за користування банківськими кредитними
економічног
ресурсами, спрямованих на розвиток та
о аналізу та
фінансову підтримку підприємництва, шляхом
інвестиційно
проведення круглих столів, семінарів,
ї політики
проведенення анкетування серед підприємців на
Рубіжанської
Упродовж
предмет виявлення сприятливих пропозицій
міської ради, Впродовж року проведено 6 семінарів за участю 72
3
0
0
0
0
0
0
0
0
року
щодо втілення з доступності фінансових
суб'єкти осіб на тему «Як започаткувати свій бізнес».
ресурсів
малого та
середнього
підприємниц
тва

Залучення суб’єктів малого підприємництва до участі в бізнесПідготовка інформаційних матеріалів та
Упродовж
4 форумах, міжнародних конференціях, семінарах, виставкових
сприяння щодо участі в заходах підприємців з
року
заходах, у тому числі з питань залучення інвестиційних ресурсів.
питань залучення інвестиційних ресурсів.

Всього план: 17,500

1

2

Здійснення постійного аналізу ефективності використання
земель міста та усунення причин зростання заборгованості з
орендної плати за землю

Аналіз діючих договорів, термін дії яких добігає
закінчення, взаємодія з органами прокуратури
та Держгеокадастру

Збільшення дохідної частині міського бюджету за рахунок
надходжень від орендної плати за земельні ділянки та продажу
землі

Встановлення ставок на земельний податок в
частині плати за землю, продаж земельних
ділянок комунальної власності або прав на них
на конкурентних засадах (земельні торги)

0

0

0

0

0

1859,000
Землеустрій

0

0

0

0

0

0

0

0

2050,667

0

Відділ
економічног
о аналізу та
інвестиційно
ї політики
Рубіжанської Інформація щодо заходів, що проводяться на
міської ради, обласному та національному рівнях на постійній
суб'єкти основі розміщується на офіційному сайті
малого та Рубіжанської міської ради.
середнього
підприємниц
тва

Зменшення кількості боржників - користувачів
земельних ділянок тер. громади міста
постійно

0

0

0

0

0

0

0

0

Управління
ЗАтаМ

Зростання сум надходжень до міського бюджет від
користувачів земельних ділянок
протягом
року

0

0

0

0

0

0

0

0

Управління
ЗАтаМ

№
Завдання
п/п

1

Механізм реалізації завдання

Термін
виконання

3

4

2

Удосконалення системи контролю за використанням земель
територіальної громади
3

4
Інвентаризація земель міста та встановлення меж населеного
пункту

5

Проведення інвентаризації певних земельних
ділянок, засідання комісії і збитків щодо злісних
боржників чи тих, хто не оформлює право на
постійно
земельну ділянку

Подання заяви (добір виконавців) щодо
проведення інженерно-геодезичних робіт з
винесення в натуру (на місцевість) межі м.
Рубіжне Луганської області

Обсяги фінансування заходу, тис. грн.
Бюджети
9
Інші джерела
міст та
фінансування
районів

Державний Обласний
бюджет
бюджет

лютий

Всього план: 700,000

6

7

Фактичні обсяги фінансування заходу, тис.грн.
Державний
бюджет

Обласний
бюджет

Бюджети міст
та районів

Інші джерела
фінансування

Виконавці

Очікуваний результат реалізації

9

10

11

12

13

14

8

Соціальний захист

0

0

0,000

0

0

0

0,000

0

0

628,600

71,400

0

0

632,700

70,300

0

0

628,600

71,400

0

0

632,700

70,300

0

Встановлення реальної грошової оцінки збитків,
нанесених відсутністю землевпорядної документації у
Управління користувачів
ЗАтаМ

Управління
Технічний звіт по проведених інженерно-геодезичних
ЗАтаМ
роботах з винесення в натуру (на місцевість) межі м.
Рубіжне Луганської області

Стандартизація, метрологія, сертифікація, акредитація

Нагляд за становищем системи менеджменту якості на основі

Проведення інспекційного аудиту системи
менеджменту якості

4 кв

0

0

0

400,000

0

0

0

391,000

ПАТ
Проведено ресертіфікаційний аудит по стандарту
"Рубіжанськ BRC, аудит СМЯ.
ий КТК"

Проведення інспекційного аудиту системи
менеджменту навколишнього середовища

4 кв

0

0

0

35,000

0

0

0

22,000

ПАТ
Проведено 2 надзорний аудит системи менеджменту
"Рубіжанськ навколишнього середовища.
ий КТК"

Проведення санітарно-гігієнічної експертизи
продукції, проведення іспитів продукції

впродовж
року

0

0

0

20,000

0

0

0

20,000

ПАТ
Постійно, у відповідності з термінами, проводяться
"Рубіжанськ санітарно-гігієнічна експертиза продукції, іспити та
ий КТК" сертифікація продукції.

Виконання робіт (послуг) з проведення повірки
впродовж
(калібрування) засобів вимірювальної техніки і
року
інших видів метрологічних робіт (послуг)

0

0

0

200,000

0

0

0

344,000

ПАТ
Постійно, у відповідності з термінами, проводиться
"Рубіжанськ
повірка засобів вимірювальної техніки.
ий КТК"

Всього план:1432,000

0

0

0

655,000

0

0

0

777,000

1 міжнародного стандарту ISO 9001; системи менеджменту

навколишнього середовища ISO 14001

Торгівля, побутове обслуговування та захист прав споживачів

Регулювання цін

1

2

Моніторинг динаміки цін на соціально значущі продукти
харчування у місті

Проведення аналізу цін на соціально значущі
продукти харчування на підставі даних про рівні впродовж
цін в базових підприємствах щодо яких
року
запропоновано моніторинг цін

Оцінка ресурсного наповнення ринків товарами широкого
вжитку

Здійснення оцінки ресурсного наповнення
ринків товарами широкого вжитку, в тому числі впродовж
продовольства, за рахунок власного
року
виробництва

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Відділ
торгівлі,
побутового
Протягом року щодекадно проводився моніторинг цін
обслуговува
на соціально значущі продукти харчування
ння та
захисту прав
споживачів

0

0

0

0

Відділ
торгівлі,
побутового
Достатній вибір продукції товарів місцевих
обслуговува
виробників за цінами нижче ринкових
ння та
захисту прав
споживачів

Суб’єкти Збільшення обсягів роздрібного товарообороту,
господарюва відсутність товарного дефіциту та ажіотажного
ння
попиту на товари

Виробництво споживчих товарів та послуг
1

Забезпечення насиченості споживчого ринку соціально
значущими продуктами харчування

Вивчення попиту споживачів на соціально
значущі продукти харчування

впродовж
року

0

0

0

0

0

0

0

0

Проведення роз'яснювальної роботи з
суб'єктами господарювання щодо
запровадження безготівкових розрахунків у
сфері торгівлі;

впродовж
року

0

0

0

0

0

0

0

0

Вивчення думки населення, щодо зручності
проведення розрахунків (збір інформації щодо
переліку магазинів, де є потреба в
запровадженні безготівкових розрахунків).

впродовж
року

2 Поліпшення якості торговельного обслуговування

0

0

0

0

0

0

0

0

Відділ
торгівлі,
побутового
обслуговува
ння та
захисту прав
споживачів,
суб’єкти
господарюва
ння

Поліпшення якості торговельного обслуговування,
ввічливе, уважне відношення до покупц. Зручна
система розрахунків для населення в торговельній
мережі міста.

№
Завдання
п/п

1

2

Механізм реалізації завдання

Термін
виконання

3

4

Обсяги фінансування заходу, тис. грн.
Бюджети
10
Інші джерела
міст та
фінансування
районів

Державний Обласний
бюджет
бюджет
5

6

7

8

Фактичні обсяги фінансування заходу, тис.грн.
Державний
бюджет

Обласний
бюджет

Бюджети міст
та районів

Інші джерела
фінансування

9

10

11

12

Соціальний захист

1. Проведення робочою групою, створеною
розпорядженням міського голови, рейдів щодо
ліквідації торгівлі у невстановлених місцях на
території міста;

впродовж
року

0

0

0

0

0

0

0

0

3 Посилення протидії несанкціонованій торгівлі

2. Організація торгівлі на відведених
торговельних майданчиках (створення
санітарних умов для реалізації продукції,
недопущення інфекційних захворювань та
продовольчої небезпеки споживчого ринку)

4

Впорядкування розміщення дрібно-роздрібної мережі, особливо
у весняно-літній період

1. Проведення обстежень об'єктів
дрібнороздрібної торгівлі на дотримання
Правил роботи дрібнороздрібної торговельної
мережі, Порядку провадження торговельної
діяльності і Правил торговельного
обслуговування населення;

впродовж
року

6

Сприяння розширенню фірмової торговельної мережі
підприємств - товаровиробників

7 Організація ярмаркової діяльносі

0

0

0

0

0

0

0

Очікуваний результат реалізації

13

14

Відділ
торгівлі,
побутового
обслуговува
ння та
захисту прав
споживачів,
Рубіжанськи
й відділ Робочою групою здійснено 19 рейдів-перевірок,
поліції
складено 7 адмінпротоколів на порушників
ГУНП у
Луганській
області (за
згодою),
управління
Держпродсп
оживслужби
в м.
ДП
"Рубіжанськ
На території КП "РФСК" вул. Володимирська, 25г,
ий ринок" (за
укладено 5 договорів щодо розміщення та
згодою),
впровадження торговельної діяльності
КП "Ринок"
(за згодою)

впродовж
року

2. Розширення мережі сезонних об'єктів та
пересувних засобів дрібнороздрібної
впродовж
торговельної мережі (особливо у весняно-літній
року
період) - залучення суб’єктів господарювання

5 Сприяння забезпеченню захисту прав споживачів

0

Виконавці

1. Розміщення довідкової інформації,
нормативно-правової бази в сфері захисту прав впродовж
споживачів на офіційному сайті Рубіжанської
року
міської ради, в газеті "РуНо";
2. Надання консультаційних послуг
впродовж
споживачам, щодо їх прав та обов'язків у
року
ЦНАПі (міськвиконком)
3. Підвищення ефективності роботи
консультативного пункту на території ДП
впродовж
"Рубіжанський ринок" щодо надання
року
консультативних послуг для населення з питань
захисту прав споживачів

0

0

0

0

0

0

0

0

Відділ
торгівлі,
побутового
обслуговува
ння та
захисту прав
споживачів

Значне зменшення несанкціонованої торгівлі на
Суб’єкти території міста, шляхом створення умов
господарюва безпосередньо товаровиробниками для продажу
ння
сільськогосподарської продукції, згідно діючого
регуляторно акту

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Насичення споживчого ринку міста якісними
товарами вітчизняного виробництва

впродовж
року

0

0

0

0

0

0

0

0

Проведення щосезонних загальноміських
ярмарок з продажу тварів для садівників,
городників

впродовж
року

0

0

0

0

0

0

0

0

Проведення ярмаркових заходів з продажу
сільськогосподарської продукції із залученням
безпосередніх виробників

впродовж
року

0

0

0

0

0

0

0

0

Відділ
торгівлі,
побутового
обслуговува
ння та
захисту прав
споживачів

Розміщення пересувної дрібно-роздрібної торгівлі
здійснювалось згідно діючого рішення виконавчого
комітету Рубіжанської міської ради "Про визначення
переліку для розміщення засобів пересування ережі
сезонної, ярмаркової і святкової торгівлі м. Рубіжне"

У 2018 році надруковано 6 публікацій у газеті
"Рубіжанські новини" та створена рубріка "Захист
прав споживачів" на офіційному сайті Рубіжанської
міської ради.
Збільшення рівня інформованості населення міста з
питань захисту прав споживачів
Протягом року на консультаційному пункті ДП
"Рубіжанський ринок" було надано консультації та
розглянуто 41 звернення громадян. Повернено
споживачам за неякісні товари та послуги кошти у
сумі - 6670,5 грн.

Суб'єкти
Забезпечення населення міста якісними товарами
господарюва
вітчизняного виробництва за цінами товаровиробника
ння
Протяком року проведено 3 ярмарки з продажу
Відділ
торгівлі, товарів для садівників та городників
побутового
обслуговува
ння та
захисту прав
У 2018 році проведено 154 ярмарки з продажу
споживачів,
господарської продукції та продукції з особистих
товаровироб
господарств громадян
ники міста та
областей
України

Додаток 2

Перелік державних та регіональних (цільових), міських програм,
діючих на території міста Рубіжне у 2018 році
Назва регіональної цільової програми,
коли та яким документом затверджена

Строк
Замовник,
виконанн
виконавець (головний
я
розпорядник бюджетних коштів)

Міська цільова Програма протидії ВІЛ- інфекції/СНІДу в м.Рубіжне на
2016-2018
2016-2018 роки (затверджена рішенням Рубіжанської міської ради від
26.10.2016 №16/2)
Міська програма "Про міське замовлення на навчання фахівців у ДУ
"Луганський державний медичний університет" на 2018/-2020 роки
2018-2020
(затверджена рішенням Рубіжанської міської ради від 20.12.2017 №37/12)

Всього

Обсяги фінансових ресурсів за джерелами фінансування (тис. грн.)
План 2018
Факт за 2018 рік
Інші
Місцевий бюджет
Місцевий бюджет
Держ.
Держ.
джерела
Всього
обл.
міський
обл.
міський
бюджет
Бюджет
фінансува
бюджет
бюджет
бюджет
бюджет
ння

Інші джерела
фінансування

Управління охорони здоров'я
Рубіжанської міської ради

2631,030

1797,235

0

142,925

690,870

2601,679

1797,235

0

86,275

718,169

Виконавчий комітет Рубіжанської
міської ради, Управляння охорони
здоров'я Рубіжанської міської ради

22,200

0

0

22,200

0

22,200

0

0

22,200

0

Програма розвитку фізичної культури і спорту м. Рубіжне на 2018-2020
2018-2020
роки (затверджена рішенням Рубіжанської міської ради від 20.12.2017
№37/11)

Відділ молоді, культури та спорту
Рубіжанської міської ради

7954,609

0

0

7870,311

84,298

7835,231

0

0

7751,027

84,204

Програма розвитку культури міста Рубіжне на 2018-2020 рр.»
(затверджена рішенням Рубіжанської міської ради від 28.12.2017 №40/5)

2018-2020

Відділ молоді, культури та спорту
Рубіжанської міської ради

20975,185

0

43,911

19226,258

1705,016

20635,818

0

39,355

18924,936

1671,527

Програма "Про забезпечення діяльності відділу культури, молоді та
спорту Рубіжанської міської ради" на 2018-2020 роки" (затвердженої
рішенням Рубіжанської міської ради віл 28.12.2017 №40/6

2018-2020

Відділ молоді, культури та спорту
Рубіжанської міської ради

353,329

0

0

353,329

0

345,634

0

0

345,634

0

2018-2020

Відділ молоді, культури та спорту
Рубіжанської міської ради

27,619

0

0

27,619

0

27,062

0

0

27,062

0

13348,500

0

243,300

0

13089,700

12860,000

0

229,700

0

Міська цільова Програма підтримки молоді на 2018-2020 роки
(затверджена рішенням Рубіжанської міської ради від 28.12.2017
№40/4)
Програма зайнятості населення м.Рубіжне на період до 2020 року
(затверджена рішенням Рубіжанської міської ради від 28.03.2018 №46/11)
Міська програма "Лікування дітей м. Рубіжне з рідкісними
(орфанними) захворюваннями на 2018-2020 роки"(затверджена
рішенням виконавчого комітету Рубіжанської міської ради від 21.11.2017
№664)
Міська Програма оздоровлення та відпочинку дітей м. Рубіжне на
2018-2020 роки (затверджена рішенням Рубіжанської міської ради від
06.12.2017 №37/4)
Програма підтримки сім'ї, попередження насильства в сім'ї,
забезпечення гендерної рівності та протидії торгівлі людьми в
м.Рубіжне на 2017-2020 роки ()
Програма децентралізації теплопостачання м. Рубіжне на 2018-2020 рік
(затверджена рішенням Рубіжанської міської ради від 20.12.2017 №39/1

до 2020

УПСЗН, Рубіжанський міський центр
13591,800
зайнятості

2018-2020

УПСЗН Рубіжанської міської ради,
управління охорони здоров'я

85,340

0,000

0

85,340

0

74,500

0

0

74,500

0

2018-2020

УПСЗН Рубіжанської міської ради

523,760

0

0

523,760

0

565,250

0

0

518,200

47,050

2017-2020

Управління праці та соціального
захисту населення

5,900

0

0

5,900

0

6,590

5,290

0

1,300

0

2018-2020

Управління ЖКГ Рубіжанської
міської ради, УПСЗН

20000,000

0

0

20000,000

0

13964,230

0

0

13964,230

0

Управління ЖКГ Рубіжанської
міської ради

2050,890

0

0

2059,890

0

2028,190

0

0

2028,190

0

Програма забезпечення діяльності управління житлово-комунального
господарства Рубіжанської міської ради щодо виконання власних і
2018-2020
делегованих повноважень на 2018-2020 роки (затвердженої рішенням
Рубіжанської міської ради від 10.01.2018 №41/2)
Програма улаштування дитячих та спортивних майданчиків на
прибудинкових територіях м. Рубіжне на 2017-2020 роки (затверджена
рішенням Рубіжанської міської ради від 26.07.2017 №31/1)

2017-2020

Управління ЖКГ Рубіжанської
міської ради

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Програма утримання і ремонту об'єктів міського благоустрою в м.
Рубіжне на 2018-2021 роки (затверджена рішенням Рубіжанської
міської ради від 31.01.2018 №42/7)

2018-2021

Управління ЖКГ Рубіжанської
міської ради

37650,000

0

0

37650,000

0

10239,980

0

0

10239,980

0

Програма природоохоронних заходів міста Рубіжне на 2017-2019 рік
(затверджена рішенням Рубіжанської міської ради від 30.11.2016 №18/15)

2017-2019

Управління ЖКГ Рубіжанської
міської ради

2278,590

0

1490,000

788,590

0

2273,590

0

1490,000

783,590

0

Програма утримання і ремонту об'єктів міського благоустрою в м.
Рубіжне на 2016-2020 рік (затверджена рішенням Рубіжанської міської
ради від 27.01.2016 №5/1)

2016-2020

Управління ЖКГ Рубіжанської
міської ради

28310,000

0

0

28310,000

0

12218,770

0

0

12218,770

0

Міська Програма розвитку та фінансової підтримки житловокомунального господарства Рубіжанської міської ради на 2018-2020
роки рік (затверджена рішенням Рубіжанської міської ради від 31.01.2018
№42/6)

2018-2020

Управління ЖКГ Рубіжанської
міської ради

10450,920

0

0

10450,920

0

10450,920

0

0

10450,920

0

Програма технічного переоснащення комунальних підприємств
Рубіжанської міської ради на 2017-2020 роки (затщверджена рішенням
Рубіжанської міської ради від 11.05.2017 №25/11)

2017-2020

Управління ЖКГ Рубіжанської
міської ради

666,740

0

0

666,740

0

666,740

0

0

666,740

0

Програма сприяння створенню та функціонуванню об'єднань
співвласників багатоквартирних будинків у місті Рубіжне Луганської
області на 2017-2019 роки (затверджена рішенням Рубіжанської міської
ради від 28.12.2016 №20/1)
Програма розвитку земельних відносин на території Рубіжанської
міської ради на 2018 - 2020 роки.(затверджена рішенням Рубіжанської
міської ради)
Програма розроблення(оновлення) містобудівної документації м.
Рубіжне на 2018-2020 роки (затверджена рішенням Рубіжанської міської
ради )

2017-2019

2018-2020

2018 -2020

Управління ЖКГ Рубіжанської
міської ради
Управління землеустрою,
архітектури та містобудування,
виконавчий комітет Рубіжанської
міської ради
Управління землеустрою,
архітектури та містобудування,
виконавчий комітет Рубіжанської
міської ради

Міська цільова програма забезпечення пожежної безпеки на території
Відділ МР,НС та СПО, виконавчий
міста Рубіжне та захисту населення і територій від надзвичайних
2014-2018
комітет Рубіжанської міської ради
ситуацій техногенного характеру у 2014 – 2018 роках (затверджена
рішенням Рубіжанської міської ради від 30.01.2014 №38/54)
Міська програма попередження та профілактики злочинів та
правопорушень, а також зміцнення матеріально-технічної бази
Відділ МР,НС та СПО, виконавчий
Рубіжанського відділу поліції ГУНП в Луганській області на 2016-2020 2016-2020
комітет Рубіжанської міської ради
роки (затверджена рішенням Рубіжанської міської ради від 29.06.2016
№12/1 )
Міська програма по створенню спиятливих умов проведення призову
Відділ МР,НС та СПО, виконавчий
громадян України для проходження військової служби та своєчасної
2016-2020
комітет Рубіжанської міської ради
доставки призовників до пункту збору у 2016 - 2020 роках (затверджена
рішенням Рубіжанської міської ради від 27.01.2016 №5/4)

5000,000

0

0

5000,000

0

361,304

0

0

361,304

0

171,360

0

0

171,400

0

70,300

0

0

70,300

0

500,000

0

0

500,000

0

0

0

0

0

0

313,370

0

0

313,370

0

127,338

0

0

127,338

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68,615

0

0

68,615

0

33,153

0

0

33,153

0

Міська програма фінансової підтримки Рубіжанської міської
організації ветеранів України на 2018 - 2020 (затверджена рішенням
Рубіжанської міської ради від 28.12.2017 №40/9)

2018-2020

Виконавчий комітет Рубіжанської
міської ради

136,262

0

0

136,262

0

136,262

0

0

136,262

0

Програма "Розвитку освіти Рубіжного - інвестиції в майбутнє
країни"на 2018-2020 роки (затверджена рішенням Рубіжанської міської
ради від 20.12.2017 №37/9)

2018-2020

Управління освіти Рубіжанської
міської ради

211169,486

0

0

211169,486

0

112924,573

0

0

112924,573

0

Міська програма "Організація харчування у загальноосвітніх
навчальних закладах міста Рубіжного на 2018-2020 роки" (затверджена 2018-2020
рішенням Рубіжанської міської ради від 20.12.2017 №37/8)

Управління освіти Рубіжанської
міської ради

8258,350

0

0

8258,350

0

5300,872

0

0

5300,872

0

Міська Програма забезпечення діяльності управління освіти
Рубіжанської міської ради на 2018-2020 роки (затверджена рішенням
Рубіжанської міської ради від 20.12.2017 №37/7)

2018-2020

Управління освіти Рубіжанської
міської ради

613,079

0

0

613,079

0

703,356

0

0

703,356

0

Міська Програма "Національно-патріотичне виховання учнівської
молоді "Джура" на 2018-2020 роки" (затверджена рішенням Рубіжанської 2018-2020
міської ради від 20.12.2017 №37/10)

Управління освіти Рубіжанської
міської ради

54,000

0

0

54,000

0

51

0

0

51,261

0

Програма приватизації територіального майна комунальної власності
м.Рубіжне на 2018-2020 роки (затверджена рішенням Рубіжанської міської 2018-2020
ради від 29.08.2018 №60/1)

Відділ комунального майна
Рубіжанської міської ради

0,000

0,00

0,00

0,655

66,218

Програма малого та середнього підприємництва в м.Рубіжне на 2016Відділ економічного аналізу та
2018 роки (затверджена рішенням Рубіжанської міської ради від
2016-2018 інвестиційної політики Рубіжанської
27.09.2012 №26/3, продовжено дію рішенням Рубіжанської міської ради
міської ради
від 28.09.2016 №15/12 )
Програма фінансової підтримки КП "Редакція газети "Рубіжанські
2018
новини" на 2018 рік (затверджена рішенням Рубіжанської міської ради від
28.12.2017 №40/10)
Програма Про забезпечення діяльності Рубіжанської міської ради, її
виконавчих органів та виконавчого комітету Рубіжанської міської
2018-2020
ради на 2018-2020 роки (затвердженої рішенням Рубіжанської міської
ради від 20.12.2017 №__)
Міська програма соціального і правового захисту дітей "Діти міста" на
2016-2021
2016-2021 роки (затверджена рішенням Рубіжанської міської ради від
30.11.2016 №18/4)

не потребує фінансування

281,000

0

0,00,

17,500

263,500

Виконавчий комітет Рубіжанської
міської ради

170,000

0

0

170,000

0

170,000

0

0

170,000

0

Виконавчий комітет Рубіжанської
міської ради

12961,410

0

0

12961,410

0

12952,071

0

0

12952,071

0

Служба у справах дітей
Рубіжанської міської ради

25,000

0

0

25,000

0

25,000

0

0

25,000

0

387755,464

15145,74

0

368341,174

2743,684

229901,574

14662,525

1529,355

211189,399

2587,168

Додаток до рішення
виконавчого комітету
Рубіжанської міської ради
«__» квітня 2019 року №___
Інформація
про хід виконання Програми соціально – економічного
та культурного розвитку міста Рубіжне за 2018 рік
Програма соціально-економічного і культурного розвитку м.Рубіжне на 2018 рік (далі
Програма) у 2018 року реалізовувалась у відповідності до визначених основних завдань,
міських цільових програм, заходів із забезпечення життєдіяльності міста.
Промисловий комплекс міста представлений підприємствами переробної
промисловості, а саме: целюлозно-паперове виробництво, хімічна промисловість,
виробництво основних фармацевтичних продуктів, виробництво іншої неметалевої
мінеральної продукції, виробництво харчових продуктів, легка промисловість, оброблення
деревини та виробництво виробів з деревини, розподілення електроенергії, газу та води,
тощо.
За січень-грудень поточного року промисловими підприємствами міста реалізовано
продукції на суму 7294456,9 тис. грн. проти запланованих 7188400,0 тис. грн., що становить
101,5%. В порівнянні з 2017 роком (6149316,4 тис. грн.) обсяг реалізації продукції складає
118,6%.
Найбільші обсяги продукції (робіт, послуг) реалізуються підприємствами виробництва
основних неорганічних хімічних речовин (ТОВ НВП «Зоря»), виробництва паперу та картону
(ПрАТ «РКТК»), виробництва пластмасових виробів (ТОВ «Промінвест Пластик»).
Протягом 2018 року ТОВ НВП «Зоря» збільшило обсяг експорту своєї продукції у
порівнянні з 2017 роком на 20%. Поставки на зовнішні ринки зайняли 60% відсотків від
загального об’єму реалізації продукції. Підприємство має широку географію поставок.
Основними імпортерами продукції залишаються страни Євросоюзу, серед яких – Болгарія,
Сербія, Польща, Чрногорія, Іспанія, Італія та ін. Підприємство вийшло на нові перспективні
ринки Швейцарії та Хорватії.
Підприємствами автомобільного транспорту за січень-грудень 2018 року перевезено
15,5 тисяч тон вантажів, що становить 77,5% до показника відповідного періоду 2017 року.
Вантажооборот склав 10,9 млн.т/км, (12,1 млн.т/км в 2017 році ), що становить 90,1%
показника відповідного періоду 2017 року.
Впродовж 2018 року прийнято в експлуатацію 232 м2 житла, що становить 32,2% від
показника 2017 року (720 м2).
Доходи загального фонду міського бюджету з урахуванням міжбюджетних
трансфертів у 2018 року становили 506,2 млн.грн., або 100,5% до плану звітного періоду з
урахуванням змін.
Доходи загального фонду міського бюджету без урахування міжбюджетних
трансфертів склали 183,4 млн. грн., їх виконання дорівнює 102,1% до затвердженого плану з
урахуванням змін.
До спеціального фонду міського бюджету без урахування міжбюджетних трансфертів
у 2018 році надійшло 17,7 млн. грн., що становить 102,3% до плану за звітний період з
урахуванням змін.
Доходи спеціального фонду міського бюджету з урахуванням міжбюджетних
трансфертів у 2018 році склали 21,6 млн. грн., що становить 101,4% до плану за звітний
період з урахуванням змін.
Надходження до міського бюджету по податку на доходи фізичних осіб у звітному
періоді становили 122,3 млн. грн., або 101,3% до плану за звітний період з урахуванням змін.
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Перевиконання за цим показником відбулось за рахунок збільшення надходжень по ПДФО
від ТОВ НВП «Зоря», ПрАТ РКТК, ТОВ «Євротрубпласт» за рахунок збільшення рівня
заробітної плати порівняно з минулим роком, та збільшенням обсягу мінімальної заробітної
плати до 3723 грн.
По податку на майно до міського бюджету при затвердженому плані з урахуванням
змін на 2018 рік надійшло 29,8 млн. грн., або 101,5% за рахунок надходжень від орендної
плати з юридичних та фізичних осіб, у тому числі по ПрАТ «РКТК» та ТОВ «Рубіжне-Агро».
Надходження до міського бюджету по єдиному податку з урахуванням змін за 2018 рік
виконано на 107,2% (при затвердженому плані з урахуванням змін на 2018 рік - 18,3 млн.
грн., надійшло – 19,7 млн. грн.). Збільшення надходжень відбулося по єдиному податку за
рахунок збільшення надходжень по юридичним (ТОВ «Рубіжбудпроект», ТОВ ТРК «Т.В.Р.»)
та по фізичним особам.
По власним надходженням бюджетних установ та організацій план виконано на
100,7%, фактично надійшло 16,0 млн. грн.
По акцизному податку (пальне та з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної
торгівлі підакцизних товарів) при затвердженому плані з урахуванням змін на 2018 рік у сумі
7,9 млн. грн. фактично надійшло 8,1 млн. грн., або 103,0%, у зв’язку зі зміною системи
відрахувань від підприємств, що займаються реалізацією паливно-мастильних матеріалів.
Видатки загального фонду міського бюджету з урахуванням міжбюджетних
трансфертів у 2018 році склали 497,1 млн. грн., що становить 98,1% від затвердженого
плану з урахуванням змін.
Видатки спеціального фонду з урахуванням міжбюджетних трансфертів у 2018 році
склали 40,3 млн. грн., що становить 88,7% від затвердженого плану з урахуванням змін.
За 2018 рік обсяги видатків загального фонду у порівнянні з відповідним періодом
минулого року збільшились на 69,5 млн. грн. або на 16,3%.
На фінансування захищених статей видатків, у т.ч. енергоносіїв направлено 462,2
млн.грн., обсяг яких у структурі загального фонду міського бюджету склав 93,0%.
У загальній сумі видатків витрати на заробітну плату з нарахуваннями склали 40,6 %,
або 202,0 млн.грн., на придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів 0,3%, або 1,6
млн.грн., на продукти харчування 1,3 %, або 6,6 млн. грн., на оплату енергоносіїв 5,5%, або
27,2 млн.грн., на соціальні виплати та соціальне забезпечення 45,2%, або 224,9 млн. грн.
Інші видатки складають 7,1%.
Дебіторської заборгованості бюджетних установ на 01.01.2019 року відсутня.
Кредиторська заборгованість бюджетних установ станом на 01.01.2019 року складає
13,828 млн. грн., яка склалась по споживанню пільг та житлових субсидій, що підлягають
відшкодуванню за рахунок субвенції з державного бюджету. У порівнянні з початком року
заборгованість зменшилась на 56,7 млн. грн.
За рахунок коштів спеціального фонду протягом 2018 року сплачено видатків на суму
40,3 млн. грн., що складає 88,9% до річного уточненого плану.
Кошти спеціального фонду використані на: капітальний ремонт об’єктів благоустрою
зеленого господарства; капітальний ремонт житлового фонду (в т.ч. субвенція); капітальний
ремонт електромереж та влаштування електроопалення житлових будинків (в т.ч.
зовнішнього
електропостачання);
капітальний
ремонт
системи
газопостачання
багатоповерхових будинків міста; на проектні роботи по капітальному ремонту будівель
закладів освіти; капітальний ремонт пасажирських ліфтів; проведення капітального ремонту
частини будівлі Управління праці та соціального захисту населення (субвенція); придбання
комп’ютерної техніки для бюджетних установ; розробку проекту з озеленення по об'єкту
«Реконструкція парку м. Рубіжне» (субвенція), співфінансування на: капітальний ремонт
асфальтного покриття доріг у м. Рубіжне, капітальний ремонт будівлі міської поліклініки та
відділень Рубіжанської центральної міської лікарні; поповнення бібліотечного фонду;
проектні роботи по реконструкції будівлі терапевтичного корпусу ЦМЛ; придбання
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розмічальної машини для КП «Муніципальний сервіс»; придбання насосного обладнання для
заміни на КНС; проектні роботи по реконструкції очисних споруд КП "РВУВКГ";
встановлення світлофорів; придбання квартир для дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування (субвенція), на виплату грошової компенсації за належні для
отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1
статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"
(субвенція), співфінансування на придбання комп'ютерного обладнання для початкових
класів (в т.ч. субвенція); придбання обладнання для їдалень закладів середньої освіти,
придбання бюджетними установами за рахунок власних надходжень та інше.
Станом на 01.01.2019 року склалася дебіторська заборгованість бюджетних установ у
сумі 0,006 млн. грн., з якої 0,002 млн. грн. за рахунок видачі у підзвіт добових робітникам,
відправлених на курси підвищення кваліфікації, авансові звіти яких, будуть наданні по
завершенню відрядження та 0,004 млн. грн. за рахунок попередньої оплати за періодичну
підписку для поповнення бібліотечних фондів. Кредиторська заборгованість у сумі 0,002
млн. грн. склалася у зв'язку з виконання рішення Господарського суду Луганської обл. від
11.08.2015р. по справі №913/411/15 про примусове стягнення боргу на користь ТОВ "ЛЕО"
за реактивну електроенергію.
З метою розвитку земельних відносин на території міста рішенням міської ради від
20.12.2017 № 37/16 затверджена Програма розвитку земельних відносин на території
Рубіжанської міської ради на 2018-2020 роки, яка у свою чергу забезпечить розвиток
земельних відносин, впровадження правових, організаційних, економічних, технологічних та
інших заходів, спрямованих на раціональне використання земель. Також рішенням міської
ради від 20.12.2017 № 37/17 затверджена Програма розроблення (оновлення) містобудівної
документації м. Рубіжне на 2018-2020 роки, яка у свою чергу забезпечить розробку
містобудівної документації, а саме створення (оновлення) планово-картографічних
матеріалів, коригування генерального плану міста та розроблення проектів детальних планів
територій м. Рубіжне.
В рамках реалізації Програми розвитку земельних відносин на території Рубіжанської
міської ради на 2018-2020 роки управлінням землеустрою, архітектури та містобудування
буде проведено роботи щодо інвентаризації земель житлової та громадської забудови міста.
Рішенням Рубіжанської міської ради від 30.03.2016 №9-25 визначено перелік
земельних ділянок, які підлягають інвентаризації, а саме:
територія, обмежена вул. Б. Хмельницького, пр-т Переможців, вул.
Визволителів, пров. Клубний;
територія в районі буд. 25 та буд. 27 по вул. Володимирській;
територія, обмежена вул. Хіміків, вул. Горького, вул. Кутузова, пров. Чкалова;
територія в районі буд. 39-А, по вул. Володимирській;
територія стадіону “Хімік”;
територія в районі буд. 33, буд. 35 по вул. Студентській;
територія, обмежена вул. Мендєлєєва, пр-т Переможців, вул. Б.
Хмельницького
(в районі кінотеатру “Юність”);
територія під об’єктом нерухомого майна вул. Студентська 35А;
територія під об’єктом нерухомого майна вул. Миру, 46Б;
територія під об’єктом нерухомого майна вул. Чехова, 3;
земельна ділянка в районі перехрестя вул. Володимирська та 30 років
Перемоги;
земельна ділянка в районі СОТ «Комунальник».
У 2018 році були проведені роботи з інвентаризації земель, а саме розроблені технічні
документації щодо інвентаризації наступних ділянок:
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територія, обмежена вул. Б. Хмельницького, пр-том Переможців,
вул. Визволителів, пров. Клубний;
територія в районі буд. 25 та буд. 27 по вул. Володимирській,
територія в районі буд. 39-А по вул. Володимирській;
територія стадіону “Хімік”.
Інші земельні ділянки підлягають інвентаризації наступного року.
Приватизація комунального майна.
У звітному році на державному рівні почався процес оновленої приватизації за
правилами, встановленими Законом України № 2269-VIII «Про приватизацію державного і
комунального майна», який набрав чинності 07 березня 2018 року.
З метою проведення приватизації комунального майна відповідно до вимог нового
законодавства рішеннями Рубіжанської міської ради у серпні 2018 року приведено у
відповідність до нього власні правові акти органів місцевого самоврядування. 29.08.2018
рішенням міської ради затверджена Програма приватизації комунального майна
територіальної громади м. Рубіжне на 2018-2020 роки, продаж об’єктів малої приватизації,
відповідно до вимог нового законодавства, проводиться виключно на електронних
аукціонах.
Згідно із затвердженою Програмою за рішеннями міської ради до переліку об’єктів
малої приватизації, які підлягають продажу, включено три об’єкта комунальної власності:
об’єкт нерухомого майна по вул. Менделєєва, 29; вбудоване нежитлове приміщення по
пр. Переможців, 23, прим. 45; вбудоване нежитлове приміщення по вул. Володимирська, 26,
прим. 46. Всі ці об’єкти внесено до реєстру електронної торгової системи «Прозорро.
Продажі» у 2018 році.
Процедуру приватизації об’єктів приватизації проведено у повній відповідності з
чинним законодавством. Електронний аукціон з продажу об’єкта по вул. Менделєєва, 29,
відбувся 10 грудня 2018 року, стартова ціна 2 159 400 грн., ціна продажу 4 064 782,00 грн.
без урахування ПДВ. Протокол про результати електронного аукціону з продажу об’єкта
малої приватизації за результатами голосування не було затверджено міською радою.
Аукціон з продажу нежитлового приміщення по пр. Переможців, 23, прим. 45, був
призначений на 17 січня 2019 року. Стартова ціна, яка визначена аукціонною комісією
відповідно до ст. 22 Закону України «Про приватизацію державного та комунального майна»
на рівні балансової вартості - 680,25 грн.
Для продажу нежитлового приміщення по вул. Володимирська, 26, прим. 46, за
рішенням аукціонної комісії проводиться робота з оформлення правовстановлюючих
документів.
Продаж вказаних об’єктів малої приватизації у 2019 році буде продовжено відповідно
до вимог чинного законодавства України.
Управління об’єктами комунальної власності здійснювалося згідно з нормативноправовими актами Рубіжанської міської ради, яка відповідно до закону здійснює
правомочності щодо володіння, користування та розпорядження цими об'єктами.
Відділ міського комунального майна Рубіжанської міської ради у рамках наданих
повноважень у 2018 році здійснював організаційні заходи з передачі комунального майна в
оренду з дотриманням інформованості та конкурентності.
У звітному році укладено тринадцять нових договорів оренди, з яких шість за
результатами конкурсів на право укладення договору оренди.
Станом на 31 грудня 2018 року кількість чинних договорів оренди комунального
майна, орендодавцем якого є міська рада від імені територіальної громади міста Рубіжне - 23,
у тому числі в розрізі видів орендованого майна: 1 - єдиний майновий комплекс; 22 - об’єкти
нерухомого майна комунальних підприємств і установ. Кількість чинних договорів оренди
об’єктів нерухомого майна, укладених комунальними підприємствами – 54; комунальними
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бюджетними установами – 45. Загальна кількість чинних договорів оренди – 122, загальна
площа об’єктів оренди 19,7 тис. м2.
Станом на 31 грудня 2017 року загальна кількість чинних договорів оренди
комунального майна складала – 112, загальна площа цього майна – 19,8 тис. м2.
Рішенням Рубіжанської міської ради від 20.12.2017 № 39/5 «Про міський бюджет на
2018 рік» план з надходження коштів до загального фонду від орендної плати за
користування комунальним майном встановлено в розмірі 732,0 тис. грн.
Річне бюджетне завдання 2018 року виконано на 145,9 %, чим забезпечено
надходження коштів до міського бюджету у розмірі 1068,2 тис. грн.
У місті зберігається тенденція до зменшення загальної кількості населення. За
останніми даними обласної статистичної звітності чисельність наявного населення міста
станом на 01.01.2019 склала 57299 осіб та зменшилась, порівняно з аналогічним періодом
2017 року (57763), на 464 особи. Впродовж 2018 року народилося 314 дітей, померло – 959
особи; природне скорочення складає 645 особи.
До Рубіжанського міського центру зайнятості за сприянням у працевлаштуванні у
звітному періоді звернулись і отримали статус безробітного 2661 особа, що на 150 осіб, або
на 5,3% менше ніж за відповідний період 2017 року. Станом на 01.01.2019 перебували на
обліку 778 безробітних проти 825 безробітних на 01.01.2018. Чисельність осіб, які
отримували допомогу на кінець звітного періоду, становила 503 особи, що на 1 особу більше
ніж у аналогічному періоді минулого року. На виплату допомоги по безробіттю протягом
2018 року витрачено 11909,6 тис.грн., що на 1,3% більше суми допомоги за 2017 рік.
Одним з напрямків роботи служби зайнятості є обслуговування вимушено
переміщених осіб із зони проведення антитерористичної операції. Упродовж звітного
періоду на обліку, як безробітні, знаходились 84
громадянина, з них 45 осіб
працевлаштовано на постійні робочі місця, 6 осіб направлено на профнавчання. Станом на
01.01.2019 на обліку, як безробітні, знаходяться 17 таких осіб.
Загальна кількість наявних вакансій для укомплектування Державною службою
зайнятості збільшилась на 25,5% з 1335 – за 12 місяців 2017 року до 1676 - за 12 місяців
2018 року. Середній розмір оплати праці за вакансіями склав 4144,3 грн. проти 3482,6 грн. за
аналогічний період 2017 року. Упродовж звітного періоду працевлаштовано на актуальні
вакансії 1526 осіб, з них мали статус безробітного 1063 громадянина, або 39,9% від загальної
кількості громадян, які звернулися до центру зайнятості.
Протягом 2018 року 348 роботодавців звернулися до центру зайнятості з метою
укомплектування вакантних місць. Рівень укомплектування вакансій зменшився на 3,3% з
92,6% у 2017 року до 89,3% у звітному періоді. Рівень забезпечення роботодавців робочою
силою зменшився на 1,8% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року та складає
93,1%. Термін укомплектування 9 календарних днів.
У звітному періоді направлені на навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації
214 осіб, або 8,0% від загальної кількості безробітних. Проводилися індивідуальні та групові
консультації щодо видачі ваучерів, семінари, презентації курсів навчання з видачі ваучерів.
Всього охоплено 189 осіб, 1 особа отримала ваучер для підтримання
конкурентоспроможності на ринку праці, з вартістю навчання 7000,0 грн.
Протягом 2018 року 496 роботодавців отримали компенсацію на 41 новостворене
робоче місце загальною сумою 386,8 тис.грн.
На громадські та інші роботи тимчасового характеру були направлені 261 особа, що
становить 9,8% від загальної кількості безробітних. На це було витрачено 1045,1 тис.грн., з
яких: 229,6 тис.грн. – кошти місцевого бюджету; 310,3 тис.грн. – кошти Фонду
загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття;
505,2 тис.грн. – кошти роботодавців.
Протягом 2018 року до центру зайнятості звернулося та отримали статус 93 особи з
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обмеженими фізичними можливостями. Станом на 01.01.2019 працевлаштовано 34 таких
особи.
З питань забезпечення працевлаштування інвалідів міським центром зайнятості
проведено 34 семінари з 463 представниками підприємств.
За останніми даними обласної статистичної звітності розмір середньомісячної
заробітної плати штатних працівників міста, зайнятих в усіх сферах економічної діяльності
(по підприємствах, установах, організаціях та інших відокремлених підрозділах із кількістю
найманих працівників 10 і більше осіб), за січень-вересень 2018 року становив 8628 грн., або
87,6% до показника, передбаченого Програмою. Порівняно з аналогічним періодом 2017
року, він збільшився на 121,8%. У відношенні до середнього рівня по області цей показник
складає 112,9%, до рівня законодавчо встановлених стандартів у 2 рази перевищує рівень
мінімальної заробітної плати і у 4 рази – рівень прожиткового мінімуму.
За останніми даними обласної статистики чисельність штатних працівників у січнівересні 2018 року становила 9731 осіб і порівняно з аналогічним періодом 2017 року
збільшилась на 583 особи або на 6,4%.
За інформацією управління праці та соціального захисту населення заборгованість із
виплати заробітної плати в цілому по місту станом на 01 січня 2019 року становила
863,7 тис.грн., порівняно з аналогічним періодом 2017 року, сума заборгованості по місту
залишилась без змін. Заборгованість має ПМП «Прометей». У зв’язку з тим, що це
підприємство не здійснює господарської діяльності та не надає звітність до органів
статистики у січні 2017 року віднесене до економічно неактивних підприємств.
Заборгованість із виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ відсутня.
Щомісяця на офіційному сайті Рубіжанської міської ради розміщується інформація
щодо погашення заборгованості із виплати заробітної плати. Щотижнево проводиться
моніторинг погашення заборгованості із заробітної плати.
У звітному періоді проведено 4 засідання робочої групи з питань легалізації
зайнятості та оплати праці населення, погашення заборгованості із заробітної плати,
податків та іншим обов’язкових платежів, на яких розглядалися питання погашення існуючої
заборгованості із заробітної плати, погашення заборгованості із сплати страхових внесків та
єдиного соціального внеску, виплати заробітної плати у розмірі нижче законодавчо
встановленого рівня, виплата середньої заробітної плати на підприємствах міста, що менша
за показники середньої мінімальної заробітної плати за видами економічної діяльності в
регіоні, легалізація зайнятості та оплати праці населення, ведення роботи по виявленню
фактів використання праці неоформлених працівників та порушення законодавства про
працю.
Заборгованість до Пенсійного фонду України по страхових внесках станом на
01.01.2019 становила 7550,2 тис.грн. і зменшилась у порівнянні з початком року на
109,6 тис.грн., або на 1,4%. В структурі заборгованості перед Фондом борг по підприємствах
з економічно активним статусом складає 95,3%, по підприємствах з безнадійним статусом
боргу – 1,8%, по підприємствах, відносно яких порушена справа про банкрутство – 2,9%.
З метою повного охоплення боргу заходами стягнення Рубіжанським об’єднаним
управлінням Пенсійного фонду України Луганської області (далі - РОУПФУ) впродовж
поточного року подано до суду 34 позови на загальну суму 2449,77 тис.грн. Станом на
01.01.2019 на обліку в управлінні знаходиться 1 боржник, відносно якого порушено справу
про банкрутство на загальну суму 3640,1 тис.грн.
Загальна чисельність РОУПФУ пенсіонерів складає 57,4 тис. осіб , у тому числі 18,0
тис. осіб є тимчасово переміщеними особами
За інформацією РОУПФУ середній розмір пенсії з урахуванням цільової грошової
допомоги, державної адресної допомоги до пенсій, надбавки за особливі заслуги перед
Україною станом на 01.01.2019 становила 3019,44 грн. У порівнянні з аналогічним періодом
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2017 року середній розмір пенсії збільшився на 623,7 грн.
Загальна потреба на виплату пенсій та грошової допомоги за 2018 рік становила
1460498,8 тис.грн.
До бюджету РОУПФУ з усіх джерел фінансування за 2018 рік надійшло 1459,3
млн.грн., з яких із Державного бюджету на фінансування пенсійних програм для виплати
пенсій надійшло 432,2 млн.грн., або 41,0% від загальної суми надходжень. Надходження
власних коштів без урахування суми єдиного внеску, розподіленого на пенсійне страхування,
зросли на 530,5 тис.грн., або 11,7%, порівняно з відповідним періодом минулого року, і
складають 5070,4 тис.грн., що становить 75,0% виконання планових показників.
За 2018 рік сума надходжень від сплати єдиного внеску склала 264,918 млн.грн. і в
порівнянні з відповідним періодом минулого року збільшилась на 154,415 млн.грн.
До загального фонду Державного бюджету надійшло 799,3 тис.грн. збору з окремих
видів господарських операцій, що становить 118,0% до плану на цей період.
Частка пенсіонерів, які отримують виплати через банківські установи, станом на 1
січня 2019 року становила 45,0% від загальної кількості одержувачів пенсій.
Упродовж звітного періоду призначено 961 пенсія, проведено 1812 поточних
перерахунків пенсій, 10 пенсіонерам призначено пенсію за нормами Закону України «Про
пенсії за особливі заслуги перед Україною».
Інвестиційна політика та співробітництво з міжнародними організаціями.
Щорічно Рубіжанська міська рада бере участь у конкурсному відборі проектів
державного фонду регіонального розвитку. В результаті участі державним фондом
регіонального розвитку за підтримки Луганської обласної державної адміністрації для
реалізації в 2018 році були відібрані наступні проекти:
1.
«Розробка проекту землеустрою по встановленню (зміні) меж міста Рубіжне»
(2 етап) загальною вартістю 713,6 тис. грн.;
2.
«Автомобільна дорога по вул. Володимирській в м.Рубіжне – реконструкція»
загальною вартістю 29100,8 тис. грн.;
3.
«Асфальтобетонне покриття дороги по вул. Б. Хмельницького в м. Рубіжне капітальний ремонт» загальною вартістю 7993,5 тис. грн.;
4.
«Асфальтобетонне покриття дороги по вул. Будівельників в м. Рубіжне капітальний ремонт» загальною вартістю 3572,2 тис. грн.;
5.
«Асфальтобетонне покриття дороги по вул. Східній в м. Рубіжне - капітальний
ремонт» загальною вартістю 10390,0 тис. грн.;
6.
«Поліпшення доступу до якісних медичних послуг населенню в м. Рубіжне»
загальною вартістю 3373,4 тис.грн.
Загальна сума проектів 2018 року складає 55143,5 тис. грн.
У 2018 році за рахунок грантових засобів в сумі 420,0 тис. євро Фонду "Північна
ініціатива гуманітарної підтримки і енергоефективності України" (НЕФКО) реалізується
інвестиційний проект "Впровадження проекту енергозбереження на об'єктах вуличного
освітлення міста Рубіжне у Луганській області". Проект передбачає проведення низки
енергоефективних заходів системи вуличного освітлення з метою безпеки дорожнього руху
шляхом впровадження світлодіодного освітлення.
Завдяки спільному проекту Європейського Союзу і Програми розвитку ООН в Україні
"Місцевий розвиток, орієнтований на громаду" реалізований інвестиційний проект "Безпечне
і комфортне місто": установка системи відео спостереження в громадських місцях
м. Рубіжне. На території міста встановлено 48 відеокамер. Зараз система відео
спостереження функціонує і дозволяє контролювати ситуацію в місті.
Для розробки проектно-кошторисної документації в цілях реалізації проекту
"Поліпшення стану об'єктів культурної спадщини м. Рубіжне" були виділені кошти в сумі
1490,0 тис. грн. Реалізація проекту була направлена на розв'язання проблеми дозвілля і
відпочинку, формування культури здорового способу життя, підвищення туристичної
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привабливості міста.
Впродовж 2018 року було проведено ряд офіційних зустрічей і переговорів
керівництва міста з іноземними делегаціями у рамках програм міжнародної співпраці, у тому
числі візити дипломатичних представників іноземних держав і міжнародних організацій:
Благодійного Фонду "КАРІТАС Україна", USAID, DAI Global LLC.
Відбулася зустріч з Мічіо Харада - заступником посла, міністром-радником
Посольства Японії в Україні, Віктором Мунтяну - керівником програми ПРООН, Гаспаром
Бергманом - керівником офісів ЮНІСЕФ на сході України та інші, в результаті якої в травні
цього року по вул. Миру була висаджена алея сакур.
Під час зустрічей з іноземними делегаціями велися переговори з питань перебудови
житла для тимчасово переміщених осіб, вивчалася можливість інвестування в промисловість
м. Рубіжне, гуманітарну сферу, в сферу інформаційних технологій, здійснювався пошук
інвесторів для реалізації проекту із створення індустріального парку. Окрім цього,
проводилися ознайомлювальні візити і зустрічі з метою інформування зарубіжних гостей і
потенційних партнерів про економічний, виробничий, науково-технічний і культурний
потенціал міста.
Відбулось відкриття поліпшеної зони прийому населення УПСЗН в м. Рубіжне за
участю Бенджаміна Лонга - представника USAID/OTI Україна.
У 2018 році для благоустрою території по організації масового відпочинку за
адресою: м. Рубіжне вул. Набережна, 172 була проведена робота по залученню інвесторів.
Розглянувши пропозиції, що надійшли, і провівши аналіз наданих документів, перевага була
віддана ТОВ "Лисичанська інженерно-будівельна компанія", з якою 6 червня 2018 року був
укладений інвестиційний договір на проведення відповідних робіт по благоустрою території
для організації масового відпочинку упродовж 2018-2019 років. Роботи проводились
відповідно до графіку виконання.
Стан навколишнього природного середовища є сьогодні однією з найгостріших
соціально-екологічних проблем, що прямо чи опосередковано торкається кожної людини.
На рівень забруднення атмосферного повітря міста впливає обсяг викидів
забруднюючих речовин в атмосферу. Від підприємств у повітря надходять різні шкідливі
речовини переважно в вигляді газів та пилу. Пил, навіть у незначній кількості, впливає на
рівень забруднення повітря. Основними шкідливими домішками, що надходять у повітря від
забруднюючих джерел становлять: діоксид сірки, діоксид азоту, оксид вуглецю.
Рівень забруднення атмосферного повітря міста залежить від: географічного
розташування міста (планування вулиць, висоти споруд, зелених масивів); метеорологічних
умов (вітрів, опадів, туманів).
На рівень забруднення повітря впливає: територіальна близькість інших промислових
міст, морально-застаріле обладнання підприємств та їх неритмічна робота.
Місто Рубіжне входить до Лисичансько-Рубіжанського регіону, який є значним
промисловим центром в Україні.
На території Лисичансько-Рубіжанського регіону зосереджені великі підприємства
хімії, нафтохімії, приладобудування, вугільної та скляної промисловості. Цей промисловий
центр України займає 7 відсотків території Луганської області. Територіальна близькість
промислових міст Лисичанська, Сєвєродонецька та Рубіжного чинить взаємний вплив на
екологічну обстановку міста.
У м. Рубіжне знаходяться 5 потенційно небезпечних підприємств. Основними
забруднювачами атмосферного повітря м. Рубіжне є такі підприємства як: комунальне
підприємство
«Рубіжанське
виробниче
управління
водопровідно-каналізаційного
господарства» (колишні пруди-накопичувачі високо мінералізованих стічних вод ТОВ
«Рубіжанський Краситель»), ПрАТ «Рубіжанський картонно-тарний комбінат», ТОВ НВП
«Зоря», ПП «Хімпостачальник», ТОВ «Лізінвест»
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На рівень забруднення атмосферного повітря м. Рубіжне також впливають
підприємства м. Лисичанська та м. Сєвєродонецька.
Оцінка стану забруднення атмосфери в м. Рубіжне здійснюється за результатами
спостережень за концентраціями 6 домішок на одному стаціонарному посту (комплексна
лабораторія “ПОСТ-2” (КЛСЗНС Лисичанськ).
Індекс забруднення атмосферного повітря у першому півріччі 2018 року
розраховувався із середньомісячних забруднюючих домішок: формальдегіду, оксиду
вуглецю, діоксиду азоту, аніліну, хлористому водню.
У повітрі м. Рубіжне за 2018 рік спостерігався підвищений середній вміст оксиду
вуглецю ГДК у 115 випадках (за даними КЛСЗНС Лисичанськ). Максимальна концентрація
складала 1,2 мг/м3.
У повному обсязі у 2018 році ПрАТ «Рубіжанський картонно-тарний комбінат»
виконані заходи з контролю за стаціонарними джерелами викидів забруднюючих речовин в
атмосферне повітря (здійснювались інструментальні виміри викидів забруднюючих речовин
в атмосферне повітря).
Стан охорони водних ресурсів
Регіональною програмою з охорони навколишнього природного середовища
Луганської області на 2016-2018 роки заплановані наступні природоохоронні заходи для
комунального підприємства «Рубіжанське виробниче управління водопровідноканалізаційного господарства» Рубіжанської міської ради (далі - КП «РВУВКГ»):
- придбання насосного і технологічного обладнання для заміни на КНС-2, ЦНС м.
Рубіжне;
- реконструкція очисних споруд КП «РВУВКГ» (коригування);
- будівництво колектору скидання зворотних вод у р. Сіверський Донець
(коригування).
Нажаль, станом на 01.01.2019 зазначені вище заходи не виконані у зв’язку з
відсутністю фінансування.
Рішенням Рубіжанської міської ради від 30.11.2016 № 18/15 затверджено Програму
природоохоронних заходів по м. Рубіжне на 2017 – 2020 роки, за рахунок якої реалізовані
наступні заходи:
- придбання насосного обладнання для заміни на КНС-1 на суму 122,999 тис. грн.
- виконання проектних робіт «Реконструкція очисних споруд КП «РВУВКГ»
(коригування проекту)» на суму 120,0 тис. грн.
- виконання проектних робіт «Будівництво КНС з мережами з боку перехрестя вул.
Студентська та вул. Померанчука м. Рубіжне – коригування проекту» на суму 59,94 тис. грн.
Стан поводження з відходами
За результатами аналізу системи поводження з побутовими відходами встановлено, що на
території м. Рубіжного на полігоні ТПВ за період його експлуатації накопичено 492,1 тис. тонн
відходів (проектний обсяг накопичення відходів складає 700,6 тис. тонн). .Залишкова ємність полігону
складає 208,5 тис. тонн. Полігон розташований у східній частині міста, його площа складає 10,7074 га.
Річна кількість накопичення твердих побутових відходів складає 25,5 тис. т., з яких 63% складають
побутові відходи державного сектора, і 13% – відходи населення, що мешкає у приватному секторі.
Основними підприємствами – забруднювачами, які у процесі своєї діяльності використовують
або утворюють небезпечні відходи є: ТОВ «НВП «Зоря», приватне підприємство «Хімпостачальник»,
ТОВ «ЛІЗІНВЕСТ», ТОВ «фірма Промінвест Пластик», ТОВ НВФ «Мікрохім» та ін. Усі
підприємства передають відходи стороннім спеціалізованим організаціям та підприємствам.
У 2013 році Рубіжанською міською радою затверджено Схему санітарної очистки (планово –
регулярне видалення твердих побутових відходів) м. Рубіжне, яка чинна по сьогоднішній день.
На території міста, щорічно відзначається значна кількість стихійних звалищ ТПВ. Відходи
вивантажуються з машин по шляху проходження на полігон, в лісових масивах, в районах садових і
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дачних ділянок. Впродовж 2018 року проводились роботи з вивезення сміття з 19 несанкціонованих
сміттєзвалищ, обсяг зібраних побутових відходів на несанкціонованих сміттєзвалищах складає
– 7,6 тис. м. куб.(у тому числі 1,4 тис. м. куб. сміття с кладовищ).
У м. Рубіжне немає спеціалізованих підприємств, які займаються збиранням,
обробленням, утилізацією відпрацьованих мастил.
Рішенням Рубіжанської міської ради від 30.11.2016 № 18/15, затверджено Програму
природоохоронних заходів по м. Рубіжне на 2017 – 2020 роки, за рахунок якої, у 2018 році
проведено наступні природоохоронні заходи:
- придбано контейнери для збору ТПВ (64 шт.) на суму – 199,9 тис. грн.;
- придбано контейнери для збору скло-тари (15 шт.) на суму – 41,250 тис. грн..
- придбано бункер сміттєвозу на суму 199,5 тис. грн.
Енергоємність виробництва у сфері ЖКГ в Україні в 3-5 разів вище, ніж в економічно
розвинених державах. Така ситуація є наслідком деформованої структури виробництва та
енергоспоживання, використання застарілих виробничих енергетичних фондів, повільного
впровадження енергозберігаючих заходів і технологій та ін. Комплексна система
впровадження сучасних методів енергоефективних технологій і технічних засобів
енергозбереження повинна розроблятися централізовано на рівні держави. Необхідність
підвищення рівня енергетичної безпеки є однією з головних завдань нашого міста на
сучасному етапі його соціально-економічного розвитку.
Енергозбереження є не тільки вирішальним, але й найдешевшим джерелом
задоволення потреб господарського комплексу в енергоносіях, що дуже важливо. Адже
питомі капітальні витрати на енергозбереження набагато нижче витрат на збільшення
видобутку та виробництва енергоносіїв. У сфері енергозабезпечення та енергозбереження
важливою складовою досягнення результатів є постійна роз’яснювальна робота щодо
економного споживання енергоресурсів серед персоналу підприємств та кінцевих
споживачів.
З метою розвитку сфери енергозбереження підприємствами ЖКГ ведеться робота,
направлена на розробку заходів з енергозбереження. Ведеться робота з розроблення
проектно-кошторисної документації енергоефективних проектів. Розроблена документація
залучається при підготовці пакетів документів для участі у державних програмах та
конкурсах. На теперішній час актуальною темою енергозбереження у місті є переведення
теплопостачання об’єктів соціальної сфери на автономне опалення з використанням
модульних котелень, працюючих на альтернативних джерелах енергії.
З 430 багатоквартирних житлових будинків оснащені побудинковими приладами
обліку:
- холодної води - 135 будинків;
- теплової енергії - 2 будинки.
КП «БТІ» у рамках підготовки житлового фонду до роботи в осінньо-зимовий період
виконало скління під’їздів, забиття вікон, ремонт дверей у під’їзди та підвали.
Підприємством ДКП «Люмен» КП «Міськсвітло» впродовж 2018 року велася робота з
обслуговування ліній зовнішнього освітлення. При проведенні капітального та поточного
ремонтів виконувалась заміна застарілого освітлювального обладнання на лампах
розжарювання, на світильники з використанням енергозберігаючих натрієвих ламп.
Через відсутність фінансування та скрутне фінансове становище підприємств у 2018
році заходи з енергоефективності не реалізовувались.
У сфері торгівлі, побутового обслуговування населення, споживчого ринку на
території міста станом на 01 січня 2019 року торговельну діяльність здійснювали 393 об’єкти
роздрібної торгівлі загальною торговельною площею 25,8 тис.м2, у тому числі 292 магазини:
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продовольчих – 85 одиниць, непродовольчих – 207 одиниць, 87 об’єктів дрібно-роздрібної
мережі, 7 одиниць – автозаправні станції, включаючи газові та 7 об’єктів, які здійснюють
торгівлю поза магазинами на постійній основі.
В місті здійснюється виробництво хлібобулочних та макаронних виробів.
Виробництво хлібобулочних виробів здійснюють 6 пекарень міста, загальною виробничою
потужністю 4,0 тис. т. в рік. Випуск макаронних виробів здійснює 2 приватних підприємства.
За 2018 рік вироблено макаронних виробів в обсязі 145,0 т.
Упродовж звітного періоду відкрито 19 об’єктів роздрібної торгівлі. Серед кращих
підприємств, введених в експлуатацію у 2018 році непродовольчий магазин «Фейшен леді»,
«Red Line», продовольчі магазини - «Срібний», «44-й», «Свіже м’ясо» та ін.
На території міста функціонує один об’єкт ринкової торгівлі: ДП «Рубіжанський
ринок» Луганської обласної спілки споживчих товариств, з загальною кількістю
торгівельних місць 1102 одиниці, з яких 13%, або близько 150 місць відведено для продажу
сільськогосподарської продукції.
У 2018 році введено в експлуатацію торгівельні ряди по вул. Володимирській, 25г на
40 торгівельних місць та 18 об’єктів дрібно-роздрібної мережі.
Мережа закладів ресторанного господарства налічує 65 об’єктів харчування на
5403 посадочних місця, з них 16 об’єктів на 3358 посадочних місця обслуговують
споживачів за місцем роботи та навчання.
Протягом 2018 року відкрито 4 об’єкти ресторанного господарства.
Споживчий ринок міста достатньо насичений основними продуктами харчування,
відсутній дефіцит, постачання продовольчих товарів в торговельну мережу стабільні.
Здійснювалась робота щодо ліквідації місць несанкціонованої торгівлі на території
міста. Робочою групою проведено 19 рейдів. На порушників складено 7 адміністративних
протоколи.
З метою забезпечення виконання заходів щодо організації дрібнороздрібної торгівлі
міста, особливо у весняно-літній період, згідно прийнятого регуляторного акту «Про
затвердження Порядку організації сезонної, ярмаркової та святкової торгівлі на території м.
Рубіжне» та Переліку місць для розміщення засобів пересувної мережі, на території міста
передбачено місця для розміщення лотків з продажу овочевої продукції, фруктів, квасу та
морозива.
Відділом торгівлі, побутового обслуговування та захисту прав споживачів за 2018 рік
розглянуто 219 звернень, з них 95 усних, 83 письмових та 41 звернення розглянуто на
консультаційному пункті ДП «Рубіжанський ринок». Всі звернення вчасно розглянуті та
опрацьовані. За результатами розглянутих звернень, за придбання неякісних товарів та
надання неякісних послуг споживачам, повернуто 45,3 тис. грн.
У місті функціонує 11 об’єктів фірмової торгівлі, а саме: кіоск з продажу
хлібобулочних виробів (мініпекарня ФОП Тарасюк О.В.), кіоск з продажу хлібобулочних
виробів (мініпекарня ФОП Мухтарова Л.В.), кіоск з продажу хлібобулочних виробів ТОВ ТК
«Золотий урожай», три магазина «М’ясний» («Свіжа курочка»), два магазини «Ювелірний»
(ФОП Наумов В.А.), магазини з продажу ювелірних виробів «Тіара» (ФОП Кас’янов Ю.А),
«Єсенія» (ФОП Гріньов Є.Г.), «Індіго» (ФОП Сьомкін В.В.).
Цінова ситуація. Відділом торгівлі, побутового обслуговування та захисту прав
споживачів здійснюється щодекадний моніторинг цін на підприємствах торгівлі та ринках
міста на основні продовольчі товари.
Аналіз цін у грудні 2018 року, у порівнянні з аналогічним періодом 2017 року,
свідчить про постійне підвищення цін майже на всі групи товарів.
З метою насичення споживчого ринку сільгосппродукцією та товарами місцевих
виробників за сприятливими цінами, впродовж 2018 року проведено 154 ярмаркових заходи
з залученням особистих селянських, фермерських господарств та товаровиробників
Кремінського, Старобільського, Новоайдарського, Сватівського районів та розширені
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ярмарки присвячені: пасхальним святам «Великодній ярмарок - 2018», Дню Перемоги, Дню
Конституції, ярмарок-розпродаж саджанців, меду та продуктів бджільництва.
У сфері житлово-комунального господарства
У м. Рубіжне проводиться робота щодо удосконалення управління об’єктами
житлово-комунального господарства, демонополізації та створення конкурентного
середовища на ринку житлово-комунальних послуг.
Виконавцем послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій у м.
Рубіжне визначене комунальне підприємство «Бюро технічної інвентаризації» Рубіжанської
міської ради.
У житловому фонді міста налічується 430 багатоквартирних будинків, з загальною
площею квартир – 1113 тис. кв. м, у тому числі:
- житловий фонд, який обслуговувався КП «БТІ» складає 386 житлових будинки,
загальною площею квартир – 1021,9 тис.кв.м. (з урахуванням одноповерхової приватної
забудови);
- житловий фонд об’єднань співвласників багатоквартирних будинків складає 52
житлових будинки загальною площею квартир – 123,4 тис.кв.м.
Особливістю житлового фонду є високий рівень зносу: 28% будинків побудовані до
1945 року, 30% - в період 1946-1960, 35 % - в період 1961-1980 та 7% -у 90-ті роки. Тобто,
основна частина будинків потребують капітального ремонту за строком експлуатації більше
30 років.
У місті протягом 2018 року діяли тарифи на послуги з утримання будинків і споруд та
прибудинкових територій, затверджені рішенням Рубіжанської міської ради від 21.06.2006
№4/13 «Про затвердження переліку послуг, періодичності їх виконання, тарифів на послуги з
утримання будинків і споруд та прибудинкових територій для населення м. Рубіжне» (зі
змінами внесеними рішеннями від 27.09.2006 №9/7, від 28.02.2007 №15/76, від 28.11.2007
№28/10, від 28.07.2010 №73/17, від 25.08.2010 №74/4) для кожного будинку окремо.
Рівень оплати населенням послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових
територій станом на 31.12.2018 склав 77 %. Рівень відшкодування державою пільг та
субсидій склав 120%.
Відповідно до частини п’ятої статті 13 Закону України «Про особливості здійснення
права власності у багатоквартирному будинку», наказу Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України від 13.06.2016 № 150 «Про
затвердження Порядку проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного
будинку», на підставі рішення виконавчого комітету Рубіжанської міської ради від 09.10.2018
№ 559 «Про організацію та проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирних
будинків у м. Рубіжне» виконавчим комітетом Рубіжанської міської ради проведений конкурс
з призначення управителя багатоквартирних будинків у м. Рубіжне, за результатом якого
послуги з управління багатоквартирними будинками з 1 січня 2019 року надає КП
«Муніципальний сервіс».
Управлінням ЖКГ проводиться робота із сприяння створенню об’єднань
співвласників багатоквартирних будинків, за 2018 рік зареєстровано 2 ОСББ, триває робота з
ініціативними групами. Всього у місті зареєстровано 49 об’єднань, які нараховують 52
будинки.
Рубіжанська міська рада відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні» всіляко сприяє створенню об’єднань співвласників багатоквартирних будинків
надаючи консультативну та методичну допомогу, при цьому проводиться роз’яснювальна
робота щодо можливості здешевлення кредитів для ОСББ на енергозберігаючі заходи
шляхом державної підтримки.
Окрім того, у місті діє Програма сприяння створенню та функціонуванню об’єднань
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співвласників багатоквартирних будинків у місті Рубіжне Луганської області на 2017-2020
роки, відповідно до якої у 2018 році з місцевого бюджету профінансовано заходів на суму
361,3 тис. грн. на виконання капітального ремонту покрівлі житлового будинку ОСББ
«Ювілейний-34» (вул. Володимирська, 34).
Послуги з централізованого водопостачання та водовідведення надаються КП
«Рубіжанське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» (КП
«РВУВКГ»).
Джерелами водопостачання є власні джерела (Володинський водозабір – виробнича
потужність 14,0 тис. куб. м./добу, міський водозабір – виробнича потужність 10,0 тис. куб.
м./добу) та покупна вода від сторонніх організацій (ТОВ «НВП «Зоря», виробнича
потужність – 0,85 тис. куб. м./добу).
На балансі підприємства знаходиться 30 свердловин.
Рішенням виконавчого комітету Рубіжанської міської ради від 18.12.2018 № 728 «Про
встановлення тарифів на послуги водопостачання та водовідведення для всіх категорій
споживачів КП «Рубіжанське виробниче управління водопровідно-каналізаційного
господарства»:
З
- на централізоване водопостачання - 7,10грн/1 м (без ПДВ);
З
- на централізоване водовідведення - 14,33 грн/1 м (без ПДВ)
- на послуги з централізованого постачання холодної води (з використанням
внутрішньобудинкових систем) - 7,69 грн/1 мЗ (без ПДВ);
на
послуги
з
централізованого
водовідведення
(з
використанням
З
внутрішньобудинкових систем) - 15,52 грн/1 м (без ПДВ).
Протяжність водоводів становить 37,1 км (з них ветхих та аварійних 35,9 км або
97%), вуличної водопровідної мережі – 91,5 км (з них ветхих та аварійних 89,5 км або 98%),
внутрішньоквартальної та внутрішньодворової водопровідної мережі – 52,4 км (з них ветхих
та аварійних 45,5 км або 87%).
Протяжність головних каналізаційних колекторів становить 3,6 км (з них ветхих та
аварійних 3,2 км або 89%), вуличної каналізаційної мережі - 58,7 км (з них ветхих та
аварійних 44 км або 75%), внутрішньоквартальної та внутрішньодворової каналізаційної
мережі – 41,5 км (з них ветхих та аварійних 40,5 км або 97%).
Заборгованість населення за послуги централізованого водопостачання та
водовідведення станом на 01.01.2019 складає 22199,7 тис. грн. Рівень оплати населенням
послуг на 01.01.2019 складає 91 %.
Послуги з централізованого опалення у м. Рубіжне надає комунальне спеціалізоване
теплозабезпечуюче підприємство «Рубіжнетеплокомуненерго». На балансі підприємства
знаходиться 16 газових котелень, 5 центральних теплових пунктів (ЦТП), 74,147 км
теплових мереж.
Загальна установлена потужність котелень підприємства складає 143,7 Гкал.
У 2018 році переглянуті тарифи на послуги з централізованого теплопостачання для
КСТП «Рубіжнетеплокомуненерго» (КСТП «РТКЕ»), що є виконавцем послуг. Відповідно до
рішення виконавчого комітету Рубіжанської міської ради від 18.12.2018 № 724 встановлені
тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання КСТП
«Рубіжнетеплокомуненерго» Рубіжанської міської ради:
- для потреб бюджетних установ – 1367,74 грн/ 1 Гкал (без ПДВ);
- для потреб інших споживачів (крім населення) – 1391,14 грн/ 1 Гкал (без ПДВ).
В умовах реалізації у м. Рубіжне Програми децентралізації теплопостачання на 20182020 роки, затвердженої рішенням Рубіжанської міської ради від 20.12.2017 № 39/1, у м.
Рубіжне підготовка об’єктів централізованого теплопостачання до роботи в осінньо-зимовий
період 2018-2019 виконана на 62 % відповідно до планових показників, а саме 10 котельних
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з 16. Зазначені котельні експлуатуються для забезпечення теплопостачанням об’єктів
соціальної сфери м. Рубіжне. Відповідно до рішення Рубіжанської міської ради від 20.12.2017
№ 39/1 «Про затвердження Програми децентралізації теплопостачання міста Рубіжне на
2018-2020 роки» надання послуг з централізованого опалення КСТП «РТКЕ» припинено по
завершенню опалювального сезону 2017-2018. Подача теплоносія на житловий фонд не
здійснюється.
Згідно постанови КМУ від 18.06.2014 № 217 підприємству на кожний місяць
встановлюється відсоток відрахувань на кошти, що надходять на поточні рахунки, який
перераховується на користь НАК «Нафтогаз України».
Виконання робіт з ремонту та утримання об’єктів благоустрою у 2018 році відбулося
відповідно до Програми утримання і ремонту об’єктів благоустрою на 2016-2020 роки.
Тривають роботи з капітального та поточного ремонту, реконструкції доріг.
Протягом минулого року виконані:
- поточний ремонт доріг по вулицях Руденко, Пушкіна, І. Богуна, Померанчука,
Заводська, Східна, Трудова, З. Космодем'янської, Коцюбинського, Нахімова, Визволителів,
Набережна, 30 років Перемоги, Менделєєва, Дойчева, Смирнова, К. Маркса, Переможців,
Студентська, Іванова, Озерна, Забіркіно, Чкалова, Почаївська, Хіміків, Хлібозаводська,
Слов'янська, Фрунзе, Окружна, виїзд на м. Кремінна, виїзд на с. Варварівка, провулки
Тімірязєва, В. Бишенка, Підлісний, Забіркіно, Дачний, Футбольний, проспект Московський,
всього виконано робіт на 2,136 млн. грн.
- утримання та поточний ремонт ліній зовнішнього освітлення та світлофорних об'єктів;
- капітальний та поточний ремонт вулично-дорожньої мережі.
- утримання об’єктів благоустрою та зелених насаджень. Виконувалися роботи з
зимового утримання доріг (заготівля матеріалів, очищення проїжджих частин і тротуарів від
снігу, посипання протиожеледними сумішами) і літнього утримання доріг (підмітання
вулиць, тротуарів, прибирання випадкового сміття, прибирання сміттєзбірників тощо).
- поточний ремонт майданчиків для збирання твердих побутових відходів;
- регулювання чисельності безпритульних тварин;
- поточний ремонт зелених насаджень(зрізування аварійних дерев);
- капітальний ремонт зелених насаджень(омолодження дерев).
Також в рамках заходів з благоустрою виконувалися роботи з утримання міських
кладовищ, утримання та висадження зелених насаджень (КП «ШЕП» визначене у місті
Рубіжне виконавцем робіт з благоустрою території міста), регулювання чисельності
безпритульних тварин, поточний ремонт малих архітектурних форм - встановлення огорож
біля бачків з побутовими відходами.
У розвиток дорожньої інфраструктури у 2018 році були також залучені і кошти
обласного бюджету на реконструкцію дороги по вул. Володимирська та капітальний ремонт
доріг по вул. Б. Хмельницкого, вул. Східна, вул. Будівельників (частково), вул. Трудової
(частково), вул. Набережна (частково), вул. Іванова (частково), вул. Померанчука (частково),
вул. Менделєєва (частково).
Особливий акцент при виконанні ремонту дорожнього покриття робиться на ті ділянки
доріг, які задіяні в русі громадського міського та міжміського транспорту.
Розвиток будівництва та забезпечення населення житлом
Пріоритетом діяльності Рубіжанської міської ради є створення комфортних умов для
чистого та безпечного проживання населення у місті.
Протягом декількох років через обмеженість коштів місцевого бюджету та відсутність
інвестицій у галузь будівництва у місті не здійснюється будівництво нових житлових
багатоквартирних будинків і розширення існуючого багатоквартирного житлового фонду.
Введення в експлуатацію здійснюється лише в галузі індивідуального житлового
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будівництва.
У 2018 році також здійснювалось фінансування капітальних робіт.
Із загального обсягу коштів, використаних станом на 31.12.2018, найбільша питома
вага припадає:
1. 53 % на галузь «Житловий фонд» (капітальний ремонт покрівель багатоповерхових
житлових будинків по вул. Б.Хмельницького, 105, вул. А. Бондаренка, 16, вул. Миру, 38,
вул. Будівельників, 39/1, вул. Слов'янська, 151, вул. Володимирська, 34. За рахунок коштів
обласного резервного фонду для ліквідації наслідків буревію, що сталася в червні поточного
року, виділено фінансування в сумі 2,5 млн. грн. на виконання капітального ремонту
пошкоджених покрівель багатоквартирних будинків по пр. Переможців, 16, пр.
Московський, 7Б, пр. Московський, 7А, пр. Московський, 11Б, пр. Переможців, 30, пр.
Московський, 5А, пр. Московський, 11А , вул. Визволителів, 77А, пр. Московський, 7.
Виконано поточний ремонт покрівлі багатоповерхового житлового будинку по м.
Рубіжне.
Виконані роботи з
розроблення проектно-кошторисної документація по
капітальному ремонту покрівель за адресами: вул. Б. Хмельницького, 88; вул. Менделєєва, 6;
вул. Іванова, 73; вул. Менделєєва, 25А. Розроблена проектно-кошторисна документація по
капітальному ремонту житлового будинку по пр. Переможців, 26. Розроблена проектнокошторисна документація по реконструкції частини гуртожитку по вул. Студентська, 28.
Виконано проектно-кошторисна документація
по капітальному ремонт системи
газопостачання низького тиску з виконанням гідравлічного розрахунку багатоповерхових
будинків м. Рубіжне, гідравлічний розрахунок системи газопостачання середнього тиску м.
Рубіжне. Також виконаний проект на об’єкт «Реконструкція системи теплопостачання зі
встановленням автономного джерела теплової енергії будівлі УПСЗН вул.Руденко,7 м.
Рубіжне», проектно-кошторисна документація по об’єкту Реконструкція будівлі
терапевтичного корпусу ЦМЛ, м. Рубіжне, капітальний ремонт будівлі Рубіжанської ЗОШ ІІІ ступенів №1, м. Рубіжне, Рубіжанської ЗОШ І-ІІІ ступенів №4, КНВК ЗОШ І-ІІ ступенів №
5 ДНЗ (дитячий садок) м. Рубіжне.
Виконані роботи з капітального ремонту систем водопостачання і водовідведення
житлових будинків по вул. Б.Хмельницького, 94, вул. Визволителів, 63. Також виконано
капітальний ремонт пасажирських ліфтів за наступними адресами: вул. Будівельників, 30Б
(п.1), вул. Будівельників, 30 (п.1), вул. Володимирська, 43 (п.6), пр. Московський, 29А (п.1),
вул. Студентська, 35 (п.3), вул. Студентська, 33 (п.1), вул. Володимирська, 45В (п.3), пр.
Московський, 12 (п.1), вул. 30 років Перемоги, 14 (п.1, п. 3), вул. 30 років Перемоги, 16
(п.5), вул. Володимирська, 51 (п.2), вул. Володимирська, 44 (п.1, п.2, п.4),
вул.
Будівельників, 34А (п.3), вул. Володимирська, 49 (п.3), вул. Володимирська, 46 (п.1), пр.
Московський, 25 (п. 1)), Московський,29А(п.5), вул. Володимирська,46 (п.4), вул.
Будівельників,26 (п.1), 30 років Перемоги,14 (п.1,2),вул. Володимирська,47(ліфт
пасажирський в/п 400кг., ліфт пасажирський в/п 630 кг).
Розроблена проектно-кошторисна документація по об’єкту «Капітальний ремонт
козирків над входами в під’їзди житлових будинків, м. Рубіжне»:
- вул. Миру, 34А (п.5), вул. Менделєєва, 45 (п.1), вул. Визволителів, 104А (п.6), вул.
Визволителів, 104Б (п.2), вул. Менделєєва, 33А (п.2,3), пр. Московський, 7 (п.4), вул.
Менделєєва, 37В (п.2), пр. Переможців, 32 (п.2), вул.30 років Перемоги, 6 (п.1,2), пр.
Переможців, 30 (п.2), вул.30 років Перемоги, 14А (п.1,2,3,4), пр. Московський, 3 (п.3), пр.
Московський, 5А (п.6), вул. Б. Хмельницького, 89 (п,1,4), пр. Московський, 7 (п.4), вул.
Володимирська, 43 (п.1), пр. Переможців, 31 (п.3), пр. Переможців, 35 (п.2), пр.
Московський, 24А (п.2), пр. Московський, 25 (п.2), вул. Менделєєва, 8 (п.1), пр.
Переможців, 29 (п.1), вул. Володимирська, 25В (п.1), вул. Будівельників, 30б (п.2), вул.
Володимирська, 36А (п.1), вул. Менделєєва, 25 (п.2), вул. Володимирська, 44 (п.2).
2. 23 % на галузь «Адміністративні будівлі» (капітальний ремонт будівлі УПСЗН);
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3. 8% на галузь «Охорона навколишнього природного середовища» (проектні роботи
з реконструкції парку м. Рубіжне (територія обмежена вул. Б. Хмельницького, пр.
Переможців, вул. Визволителів, пров. Клубний));
4. 5 % припадає на галузь «Благоустрій» (співфінансування з міського бюджету
проектів регіонального розвитку з капітального ремонту доріг; капітальний ремонт,
капітальний ремонт зелених насаджень);
5. 3 % - на галузь «Охорона здоров’я» (виконувались проекті роботи з реконструкції
будівлі терапевтичного корпусу ЦМЛ)
6. 1 % - на галузь «Освіта» (виконувались проектні роботи по капітальному ремонту
будівлі ЗОШ № 1, ЗОШ № 4, КНВК «Школа № 5 – Дитячий садок»).
За рахунок коштів обласного бюджету виконані наступні роботи:
- реконструкція автодороги по вул. Володимирська;
- капітальний ремонт асфальтобетонного покриття доріг по вул. Трудова, вул.
Набережна, вул. Східна, вул. Будівельників, вул. Б. Хмельницького, вул.
Померанчука, вул. Іванова.
Також за рахунок коштів обласного бюджету ведуться наступні роботи:
- реконструкція будівлі гуртожитку по вул. Чехова,9, 9Б, м. Рубіжне;
- будівництво житлового будинку № 16б в мікрорайоні № 7 в м. Рубіжне;
Замовником зазначених робіт виступають управляння капітального будівництва та
управління автомобільних доріг Луганської ОДА.
У сфері обслуговування населення міським громадським транспортом протягом 2018
року перевезення пасажирів здійснювалося на 5 автобусних маршрутах 12 автобусами з
інтервалом руху від 10 до 50 хвилин. Всього, протягом доби на міських автобусних
маршрутах виконується 163 рейси. Діючі маршрути, графіки руху і вартість проїзду
задовольняють потреби більшості населення міста.
На всіх міських маршрутах право автоперевезень надано на конкурсній основі. З
автоперевізниками укладені договори. У 2018 році не проводилися конкурси на перевезення
пасажирів на автобусних маршрутах загального користування у м. Рубіжне. Безкоштовне
перевезення на міських автобусних маршрутах пільгової категорій громадян здійснюється
відповідно до чинного законодавства.
Крім пасажирських перевезень на маршрутах загального користування (міських і
приміських) транспортними підприємствами також надаються послуги з перевезення
працівників підприємств і організацій, виконання разових замовлень приватних осіб на
надання транспорту для ритуальних заходів та екскурсій.
Упродовж 2018 року неодноразово розглядались питання з удосконалення як графіків,
так і схеми руху по автобусному маршруту №101 «Стадіон –Забіркіно», №109 «Залізничний
міст – Міськполіклініка», №111А «Автостанція – РКХЗ «Зоря» з метою збалансування
інтересів користувачів послуг і перевізника. Здійснювався моніторинг руху автотранспорту
на міських маршрутах, з метою інформування мешканців міста щодо можливості їх
пересування загальним автомобільним транспортом.
У сфері соціального забезпечення впродовж 2018 року вирішувались питання
низького рівня життя незахищених верств населення, обмеження життєдіяльності інвалідів
та осіб похилого віку, соціальної дезадаптованості громадян похилого віку шляхом
забезпечення державної підтримки соціально незахищених верств населення, забезпечення
дотримання чинного законодавства з питань надання соціальних послуг, покращення якості
надання соціальних послуг, сприяння оздоровленню пільгових категорій мешканців міста в
санаторно-курортних закладах, забезпечення соціальної реабілітації інвалідів та дітейінвалідів.
Соціальні послуги населенню надають КУ «Центр соціальної реабілітації дітей-
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інвалідів» Рубіжанської міської ради та КУ «Територіальний центр соціального
обслуговування» (надання соціальних послуг) Рубіжанської міської ради.
Станом на 01.01.2019 на обліку в управлінні праці та соціального захисту населення
(далі - УПСЗН) перебуває 1133 малозабезпечених сімей, що на 29 сімей, або 2,6% більше у
порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
Сім’ї з дітьми протягом 2018 року отримали державну соціальну допомогу на
загальну суму 59785,240 тис.грн.
Станом на 01.01.2019 житлові субсидії призначені 17151 сім’ї. Загальна сума
нарахувань підприємствам - надавачам послуг ЖКГ становила 80450,1 тис.грн.,
профінансовано, з урахуванням заборгованості за минулий рік, 135965,682 тис.грн.
На обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на
пільги, перебуває 15171 пільговиків різних категорій. У 2018 році їм надані пільги з оплати
за користування житлово-комунальними послугами та послугами зв’язку на суму 6926,423
тис.грн.
За звітний період здійснено компенсаційні виплати та надані послуги громадянам
похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування та
потребують постійної сторонньої допомоги, на загальну суму 731,250 тис. грн.
Станом на 01.01.2019 УПСЗН видано 16434 довідки про взяття на облік внутрішньо
переміщених осіб. Щомісячна адресна допомога для покриття витрат на проживання, в тому
числі на оплату житлово-комунальних послуг, призначена та виплачена 1240 родинам на
загальну суму 10284,891 тис.грн.
До Централізованого банку даних з проблем інвалідності внесено інформацію про
2636 осіб з обмеженими фізичними можливостями. На обліку, для забезпечення технічними і
іншими засобами реабілітації, в УПСЗН перебуває 328 осіб, які потребують забезпечення
770 одиницями засобів реабілітації. Впродовж 12 місяців поточного року видано
224 направлення на протезування та забезпечення технічними засобами реабілітації,
22 інвалідних візка, 631 протезно-ортопедичних виробів та засобів для догляду, гігієни та
меблів, 80 путівок на санаторно-курортне лікування ( у т.ч. 2 – із супроводжуючою особою),
психологічну реабілітацію пройшли 5 осіб.
КУ «Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів» Рубіжанської міської ради протягом
2018 року проведено реабілітаційний курс 77 дітей, що становить 39,0% від загальної
кількості дітей - інвалідів, які потребують надання реабілітаційних послуг.
Створено умови для повної інтеграції шести дітей до дошкільного навчального
закладу та чотирьох дітей до загальноосвітніх навчальних закладів, для комбінованої
інтеграції трьох дітей до дошкільних (32 дитини) та загальноосвітніх навчальних закладів (16
дітей).
Надано рекомендації домашньої активності для батьків щодо емоційного
переживання та подолання кризи у сім’ї, розвитку дитини.
Впродовж 2018 року на реабілітаційні заходи з міського бюджету в середньому на
одну дитину профінансовано 21220,06 грн. (у розрахунку на 77 осіб), отримано благодійну
допомогу від ЮНІСЕФ у розмірі 10069,20 грн.
КУ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)
Рубіжанської міської ради» у 2018 році надавалися соціальні послуги:
- соціальна послуга догляд вдома надавалась 523 особам, здійснено 47571
відвідування, виконано 201,2 тис. заходів, що складають зміст послуги;
- соціальні послуги соціальної адаптації та консультування надавались 1306 особам,
здійснено 29685 відвідувань, виконано 59,6 тис. заходів, що складають зміст послуг;
- соціальна послуга соціально-фізичної реабілітації надавалась 1672 особам,
здійснено 21883 відвідування, виконано 153,68 тис. заходів, що складають зміст послуги;
- натуральна допомога надавалась 1934 особам на суму 155,89 тис. грн.
З метою поліпшення якості оздоровчих послуг, збільшення кількості дітей пільгових
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категорій, охоплених організованими формами відпочинку та оздоровлення реалізується
міська Програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2018-2020 роки.
На реалізацію Програми в міському бюджеті на 2018 рік було передбачено
523, 76 тис.грн., придбано 107 путівок у ДПЗОВ «Зоря», що на 9 путівок більше, ніж було
заплановано, оскільки для збільшення кількості дітей, які потребують особливої уваги та
підтримки (пільгових категорій), охоплених оздоровчими послугами за рахунок коштів
місцевого бюджету, придбання путівок здійснювалося з урахуванням часткової оплати їх
вартості батьками ( 10 та 15%).
За літній період оздоровленням та відпочинком було охоплено 2021 дітей, що
становить 44,2% від загального числа дітей міста віком від 7 до 17 років, з них дітей
пільгових категорій – 1054, що складає 23,1% від загального числа дітей віком від 7 до 17
років.
Впродовж літнього періоду 2018 року у місті працювало 20 установ закладів
відпочинку з денним перебуванням, за рахунок місцевого бюджету оплачене харчування 101
дитині, яка потребує особливої уваги та підтримки.
За рахунок державного бюджету в таборі «Молода гвардія» м. Одеса оздоровлено 19
дітей, «Артек» Київської області – 15 дітей.
В рамках реалізації міської Програми «Лікування дітей м. Рубіжне з рідкісними
(орфанними) захворюваннями на 2018-2020 роки» надано матеріальну допомогу 12 дітям, які
спостерігаються під диспансерним наглядом з орфанним (рідкісним) захворюванням та
потребують постійного медикаментозного лікування на загальну суму 74,50 тис. грн.
В рамках реалізації міської Програми децентралізації теплопостачання міста Рубіжне
на 2018р., затвердженої рішенням Рубіжанської міської ради від 20.12.2017 № 39/1, на
виконання рішення Рубіжанської міської ради від 20.12.2017 № 39/2 «Про затвердження
Порядку переведення квартир соціально вразливих верств населення м. Рубіжне на
індивідуальне опалення» надано цільову соціальну матеріальну допомогу на встановлення
приладів індивідуального опалення 1335 громадянам, які відносяться до соціально вразливих
верств населення міста Рубіжне на загальну суму 13494,23 тис. грн.
У напрямку реалізації сімейної політики в місті, з метою захисту, підтримки та
розвитку сім'ї, мінімізації асоціальних проявів у життєдіяльності сім’ї, передусім насильства,
підвищення рівня поінформованості та правової культури населення з питань протидії
торгівлі людьми та утвердження гендерної рівності в усіх сферах життєдіяльності в місті
реалізується Програма підтримки сім’ї, попередження насильства в сім’ї, забезпечення
гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на 2017-2020 роки.
Упродовж 2018 року у м. Рубіжне статус особи, що постраждала від торгівлі людьми
встановлено одній особі. Проведено семінари: «Легальна зайнятість», «Запобігання
нелегальній трудовій міграції, торгівлі людьми та експлуатації дитячої праці», «Особливості
зайнятості молоді», «Семінар гендерних питань», «Жінка на ринку праці»,
Прийнято та розглянуто 9 заяв (повідомлень) про вчинення насильства в сім'ї або
загрозу його вчинення, а також жорстокого поводження з дітьми, виявлено 7 дітей, стосовно
якої вчинено насильство в сім’ї; проведено 26 просвітницьких та роз’яснювальних заходи
серед членів сім'ї, де виникає реальна загроза вчинення насильства або було вчинено таке
насильство, про права, заходи і послуги, якими вони можуть скористатися.
У сфері охорони праці протягом 2018 року на підприємствах міста сталося 7 випадків
виробничого травматизму, порівняно з аналогічним періодом минулого року, рівень
травматизму зменшився на 4 випадки.
У звітному періоді проведено навчання трьох груп у кількості 120 осіб та перевірка
знань з питань охорони праці суб’єктів господарювання міста, посадових осіб та інших
працівників у процесі трудової діяльності.
У сфері техногенної безпеки впродовж 2018 року організовано: підготовку органів
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управління та сил цивільного захисту об’єктів господарської діяльності до паводку, пропуску
льодоходу та повені у 2018 році, підготовку та затвердження плану першочергових
(невідкладних) заходів і робіт, спрямованих на ефективну реалізацію державної політики у
сфері захисту населення на території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного
характеру у 2018 році, заходи щодо забезпечення протидії масовим пожежам лісів, які
прилягають до міста, заходи щодо поліпшення протипожежного стану об’єктів з масовим
перебуванням людей, заходи щодо попередження загибелі населення м. Рубіжне на водних
об’єктах упродовж купального сезону 2018 року, заходи щодо поліпшення стану джерел
пожежного водопостачання на об’єктах господарської діяльності міста у 2018 році, заходи
щодо поліпшення стану захисних споруд, розташованих на території міста та проведення їх
технічної інвентаризації, заходи із забезпечення засобами індивідуального захисту
непрацюючого населення, яке проживає у прогнозованій зоні хімічного забруднення,
працівників хімічно-небезпечних об’єктів та працівників підприємств, що знаходяться у
зонах можливого хімічного забруднення, підготовку плану навчання працівників місцевого
самоврядування та підприємств міста на курсах у навчально-методичному центрі цивільного
захисту та безпеки життєдіяльності Луганської області, організацію та проведення заходів,
спрямованих на проведення призова громадян на військову службу до Збройних сил
України, підготовку та затвердження заходів з евакуації населення (працівників) міста
Рубіжне та матеріальних і культурних цінностей у разі загрози або виникнення надзвичайних
ситуацій, проведено двадцять засідань міської комісії з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій, проведено 16 засідань адміністративної комісії при
виконавчому комітеті Рубіжанської міської ради, на яких розглянуто 64 матеріали про
адміністративні правопорушення.
З метою підвищення ефективності роботи Рубіжанської місцевої ланки територіальної
підсистеми єдиної системи цивільного захисту, зменшення ризику виникнення пожеж та
надзвичайних ситуацій, досягнення гарантованого рівня захисту населення і територій міста
від їх наслідків у місті діє Міська цільова Програма забезпечення пожежної безпеки на
території м. Рубіжне та захисту населення і території від надзвичайних ситуацій
техногенного характеру у 2014-2018 роках, на реалізацію якої впродовж звітного періоду
витрачено 127,338 тис.грн. коштів міського бюджету.
В рамках Міської програми по створенню сприятливих умов проведення призову
громадян України для проходження військової служби та своєчасної доставки призовників
на пункт збору в 2016 – 2020 рр., у звітному періоді використано 33,153 тис.грн.
Міська програма попередження та профілактики злочинів та правопорушень, а також
зміцнення матеріально-технічної бази Рубіжанського відділу поліції ГУНП в Луганській
області на 2016-2020 рр. впродовж звітного періоду не фінансувалась.
У сфері охорони здоров’я впродовж 2018 року структура закладів залишилася
незмінною. Медичну допомогу мешканцям міста та мешканцям населених пунктів
Кремінського району надавали: Центр первинної медико-санітарної допомоги,
представлений трьома амбулаторіями, Центральна міська лікарня та Станція швидкої
медичної допомоги. Амбулаторно-поліклінічною службою здійснено 448,142 тис. лікарських
відвідування, що на 6,7% більше від запланованого, робота стаціонарного ліжка складає 334
дні або 98,4% від плану.
Для забезпечення здоров’я новонароджених, а також роділль та породілль міста
Рубіжне та Кремінського району отримано медикаментів та виробів медичного призначення
за рахунок бюджетних коштів на 68,1 тис.грн. З метою збереження здоров'я мешканців міста
у похилому віці шляхом удосконалення профілактичної роботи серед вікових верст
населення, подовження активного довголіття – на диспансерному обліку в ЛПЗ знаходяться
1610 ветеранів війни, з них проліковано в стаціонарних умовах – 226 осіб; оздоровлено в
санаторно-курортних умовах – 34 особи.
Видатки на стаціонарне лікування одного ветерана війни з розрахунку на 1 ліжко-день
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склали 116,67 грн., а саме на медикаменти – 63,18 грн.; на харчування – 53,49 грн.
Управлінням охорони здоров'я спільно з керівництвом міста проводилася активна
робота по зміцненню матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я міста. У звітному
періоді
за
рахунок
безвідплатної, гуманітарної допомоги і централізованих
постачань отримано:
• ВІЛ кабінет - на суму 55557,71 грн. (Два опромінювача бактерицидних, екран до
опромінювача, монітор Philips, шафа медична металева (2 шт.), Мобільний Nokia,
кабель, комутатор, комп’ютерний комплекс, центрифуга лабораторна Micromed CM3.01, ІБП CROWN, принтер Canon;
• фтизіатричний кабінет - на суму 1885,87 грн. – два опромінювача бактерицидних;
• жіноча консультація - на суму 6248 грн. - холодильник Smart, праска Tefal;
• пологове відділення - на суму 28665 грн. - холодильник АТЛАНТ, пральна машина
SAMSUNG, обігрівач (2 шт.), конвектор.
• відділення трансфузіології - на суму 49527 грн. - ваги-міксер, ПК в комплекті, МФУ
Canon I-SENSYS MF 3010.
• дитяче відділення - на суму 111370 грн. - установка для фільтрації води SAN-MB.
• харчоблок - на суму 111370 грн. - установка для фільтрації води SAN-MB.
• міська поліклініка - на суму 21187 грн. - комплект ПК (2 шт.).
• ЦМЛ - на суму 13298 грн. - МФУ I-SENSYS MF 3010 Canon (2 шт.)
• ЛОР-відділення - на суму 1800 грн. - ніж Бланджера, шприц Жане.
• КНП «ЦПМСП» - на суму 318591 грн. - комплект ПК (20 шт.), МФУ I-SENSYS MF
3010 Canon (6 шт.), ваги для зважування людей з зростоміром (4 шт.), холодильник
АТЛАНТ (2 шт.).
Протягом року амбулаторно-поліклінічними підрозділами проведено профогляди 6831
працівникам організацій та підприємств міста.
Протягом 2018 року міська лікарня забезпечувала взаємодію із спеціалізованими
центрами області шляхом залучення до консультування обласних спеціалістів; хворі, для
отримання високоспеціалізованої медичної допомоги, направлялися в медичні заклади
третинного рівня інших областей.
Проблема укомплектування медичними кадрами лікувальних закладів залишається
актуальною.
Медичну допомогу населенню надають 145 лікарів, або 24,99 на 10 тис. населення і
375 молодших
фахівців з медичною освітою, або 64,63 на 10 тис. населення.
Укомплектованість лікарями склала 74,07. Кількість сімейних лікарів - 19 , або 3,27 на 10
тис. населення . Лікарями загальної практики - сімейної медицини охоплені 39630 чоловік,
або 68,30 населення. Питома вага лікарів, що мають атестаційну категорію, склала 76%
або 110 спеціалістів. Вищу категорію мають 44,55%
лікарів (49 лікарів), першу -40,00%
(44 лікаря), другу – 15,45% (17 лікарів). Курси підвищення кваліфікації пройшли 54
лікаря
і 67 молодших фахівців з медичною освітою. Кількість працюючих лікарів
пенсійного віку складає 48 осіб, або 33,10% .
Діяльність у сфері освіти
Управління освіти Рубіжанської міської ради Луганської області, заклади освіти міста
в 2018 році працювали над приведенням у відповідність мережі класів у закладах загальної
середньої освіти відповідно до демографічної ситуації, над забезпеченням якості і
доступності освіти, реалізацією державних стандартів освіти, забезпеченням соціального
захисту учасників освітнього процесу. Продовжувалася робота з реалізації основних
напрямків міських програм «Розвиток освіти Рубіжного - інвестиції в майбутнє країни» на
2018-2020 роки », «Національно-патріотичне виховання учнівської молоді «Джура» на 20182020 роки», «Організація харчування у закладах загальної середньої освіти міста Рубіжного
на 2018-2020 роки».
З метою забезпечення права дитини на здобуття якісної дошкільної освіти у місті
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збережено мережу закладів: функціонує 9 комунальних закладів дошкільної освіти, 2
дошкільні групи на базі комунального навчально-виховного комплексу "школа-дитячий
садок", які відвідували 1746 дітей у віці від 2 до 6 -7 років. На базі ЗШ № 3 працювали 2
групи короткотривалого перебування для дітей 5-річного віку, які не відвідують дитячі садки.
Забезпечено першочергове влаштування 78 дітей з сімей внутрішньо переміщених осіб.
Заклади дошкільної освіти продовжують працювати над реалізацією Базового
компонента дошкільної освіти та активним втіленням новітніх педагогічних технологій в
освітній процес.
Для охоплення повною середньою освітою в місті функціонували 1 загальноосвітня
школа I-II ступенів, 1 комунальний навчально-виховний комплекс «школа - дитячий садок»,
1 комунальний навчально-виховний комплекс «Рубіжанський ліцей», 3 спеціалізовані школи
I-III ступенів, 4 загальноосвітні школи I-III ступенів, у яких навчалось 4390 учнів. Освіту
отримували 206 дітей з сімей внутрішньо переміщених осіб.
За підсумками 2017-2018 навчального року свідоцтва про базову загальну середню
освіту отримали 390 випускників 9-х класів, з них 12 учнів з відзнакою. Атестати про повну
загальну середню освіту отримали 198 випускників 11-х класів, з них 8 учнів нагороджені
Золотою медаллю, 3 - Срібною медаллю.
За екстернатною формою навчання на базі ЗШ № 3 навчалися 23 екстерни: 17
отримали свідоцтва про базову загальну середню освіту, 6 - атестати про повну загальну
середню освіту. Протягом липня-вересня 2018 року на базі ЗШ № 8 пройшли річне
оцінювання та державну підсумкову атестацію 7 учнів з непідконтрольних українській владі
територій.
З метою забезпечення рівного доступу до якісної освіти для дітей з особливими
освітніми потребами та безперервності інклюзивної освіти від дошкільної до
загальноосвітньої ланки на базі закладів освіти міста працювали три групи з інклюзивним
навчанням, в яких виховувалося 5 дітей (ДНЗ № 5- 2, ДНЗ № 6 - 1, ДНЗ № 9- 2); 7 класів з
інклюзивним навчанням для 8 дітей з особливими освітніми потребами (ЗШ № 3: 1-й клас 1, 2-й клас - 2, 3-й клас - 1, 4-й - 1, 7-й клас – 1, 10-й клас – 1; КНВК «школа - дитячий
садок»: 2-й клас – 1).
На виконання Постанови КМУ від 12.07.2017 № 545 та з метою забезпечення права
дітей з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та повної середньої освіти,
надання їм психолого-педагогічних послуг рішенням Рубіжанської міської ради Луганської
області від 07.06.2018 № 54/10 створено Комунальну установу «Інклюзивно-ресурсний
центр» Рубіжанської міської ради Луганської області.
У 2018 році безкоштовним харчуванням забезпечені 100% (1868) учнів 1-4 класів та
учнів пільгових категорій (діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти з
малозабезпечених сімей, діти внутрішньо переміщених осіб).
У 2018 році 198 учнів шкіл міста взяли участь у зовнішньому незалежному
оцінюванні. У місті працювали 4 пункти тестування на базі СШ № 7, 10, ЗШ № 3, КНВК
«Рубіжанський ліцей». 162 педагоги забезпечували роботу пунктів. Найкращі результати
показали випускники СШ № 7, 10, ЗШ № 9, КНВК «Рубіжанський ліцей».
Протягом року закладами загальної середньої освіти міста проводилась системна
робота з обдарованою молоддю. Результати III етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з
базових дисциплін - 44 призових місця: КНВК «Рубіжанський ліцей» - 19, СШ № 10 - 11, СШ
№ 2 - 5, СШ № 7 - 4, ЗШ № 8 - 2, ЗШ № 9 - 2, ЗШ № 4 - 1. У IV етапі Всеукраїнських
олімпіад 2 учні КНВК «Рубіжанський ліцей» стали призерами з інформатики та екології.
Учні закладів загальної середньої освіти міста брали активну участь у конкурсах
учнівської творчості та турнірах: Всеукраїнському конкурсі - захисті наукових робіт Малої
академії наук України (шість призових місць), турнірі юних істориків (третє місце в
республіканському етапі), турнірі юних правознавців (перше місце в обласному етапі),
обласному етапі XVІIІ Міжнародного конкурсу з української мови ім. П. Яцика (третє місце),
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обласному етапі XVІІ Всеукраїнського конкурсу "Об'єднаймося ж, брати мої!" (друге і третє
місця).
Продовжувалася робота з формування інноваційного освітнього середовища в
закладах освіти. У місті працювали три експериментальні заклади регіонального рівня
(СШ № 2, 10, ЗШ № 9) і один Всеукраїнського - КНВК «Рубіжанський ліцей». ДНЗ № 3, 6, 9
були експериментальними майданчиками лабораторії дошкільної освіти Інституту проблем
виховання АПН України. ДНЗ № 5 - базовий заклад дошкільної освіти з впровадження
програми «Афлатот» (соціальна і фінансова грамотність дошкільнят).
У ЗШ № 8 та КНВК «Рубіжанський ліцей» продовжується
впровадження
навчального курсу «Фінансова грамотність» в рамках Всеукраїнського експерименту, а в
СШ №2 та ЗШ №9 - курсу «Культура добросусідства».
Учасниками Міжнародного форуму «Інноватика в сучасній освіті» в 2018 році стали
управління освіти і методичний кабінет Рубіжанської міської ради, СШ № 2, 7, 10, ЗШ № 4,
ДНЗ № 2, 3 , 6 , 9, ЦТКСЕУМ, КПР. Колектив ЗШ № 3 нагороджений Золотою медаллю в
номінації «Інклюзивна освіта: рівні права - рівні можливості».
У Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти - 2018» брали участь методичний
кабінет Рубіжанської міської ради, СШ № 2, 7, 10, ЗШ № 3, 8, 9, ДНЗ № 1, 5, 6, 9,
ЦТКСЕУМ. Колектив ЗШ № 9 нагороджений срібною медаллю в номінації «Впровадження
сучасних засобів навчання, проектів, програм і технологій для вдосконалення і підвищення
ефективності навчально-виховного процесу», колектив ЗШ № 8 отримав бронзову медаль в
номінації «Впровадження інновацій у педагогічний процес для підвищення якості знань
випускників».
Проведено міський етап всеукраїнського конкурсу педагогічної майстерності
«Учитель року - 2018» в номінаціях «Фізична культура», «Фізика», «Українська мова та
література». У конкурсі взяли участь педагоги СШ № 2, 7, ЗШ № 3, 8. За підсумками
обласного етапу конкурсу вчитель фізичної культури СШ № 2 посів ІІІ місце.
У листопаді-грудні 2018 року проведено міський тур всеукраїнського конкурсу
«Учитель року-2019», в якому взяли участь 8 педагогів (ЗШ № 1 – 1, СШ № 2 – 1, ЗШ № 3 –
1, КНВК «школа-дитячий садок» - 1, КНВК «Рубіжанський ліцей» - 1, СШ № 7 – 1, ЗШ № 8
– 1, ЗШ № 9 – 1).
Учитель англійської мови СШ № 2 стала переможцем щорічного конкурсу
«Панорама творчих уроків» видавництва «Шкільний світ» в номінації «Англійська мова».
Міським методичним кабінетом забезпечено науково-методичний супровід
проходження курсів підвищення кваліфікації при Луганському обласному інституті
післядипломної педагогічної освіти 179 педагогів закладів дошкільної, загальної середньої,
позашкільної освіти міста (у тому числі за денною формою навчання курси підвищення
кваліфікації пройшли 48 педагогів, за заочною – 88, за дистанційною – 43; 17 педагогів
підвищували кваліфікацію при ЛНУ імені Т.Шевченка та 1 педагог при Національному
еколого-натуралістичному центрі).
З 01 вересня 2018 року у 18-ти перших класах, в яких навчається 500 учнів, розпочато
реалізацію Концепції «Нова українська школа» та впровадження Державного стандарту
початкової освіти. Організовано підвищення кваліфікації педагогічних працівників, які
навчають учнів 1-х класів, для роботи в умовах Нової української школи (вчителі
початкової школи – 45, вчителі англійської мови – 23, вчителі мистецтва – 4). Проведено
науково-практичні конференції, семінари, круглі столи з питань методичного супроводу
впровадження державних освітніх стандартів.
У двох закладах позашкільної освіти працювало 92 гуртки, в яких навчалося 1353
вихованці. Позашкільною освітою було охоплено 32% від загальної кількості школярів від 6
до 17 років.
З метою національно-патріотичного виховання дітей та молоді в місті проведено
заходи у рамках Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл»
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(«Джура»). Команда «Соколи» (КНВК «Рубіжанський ліцей») стала переможницею міського
та обласного етапів гри та ввійшла в десятку кращих команд України.
Протягом літа 2018 року на базі закладів освіти функціонували 13 таборів з денним
перебуванням дітей (включаючи мовні табори), в яких відпочивали 592 дитини, з яких 66
школярів (12%) - діти пільгових категорій. За рахунок коштів місцевого бюджету
управлінням освіти придбано 37 путівок для дітей з сімей, що мають соціальні пільги.
З метою поліпшення матеріально-технічної бази і якісної роботи закладів освіти у 2018
році за кошти обласного, місцевого бюджету, спонсорів проведені:
- реконструкція покрівлі ДНЗ №3;
- поточні ремонти систем опалення ( 4- ЗДО, 7- ЗЗСО);
- поточні ремонти мереж каналізації ( 4- ЗДО, 7 - ЗЗСО);
- технічне обслуговування мереж теплопостачання ( 2- ЗДО, 1- ЗЗСО);
- повірка (калібрування) засобів вимірювальної техніки;
- установка дитячого ігрового обладнання на ігрових майданчиках ДНЗ №3;
- вимірювання опору ізоляції електромереж та електрообладнання до 1000 В на
території закладів управління освіти;
- ремонт і технічне обслуговування протипожежного обладнання (перезарядка
вогнегасників);
- атестація робочих місць харчоблоків в закладах дошкільної освіти.
Також придбано:
- ігрове обладнання для інклюзивних груп в ДНЗ № 5, 6, 9 (3 комплекти м'яких
модулів);
- вогнегасники для закладів освіти - 100 шт.;
- водонагрівачі, холодильники, морозильні камери, посуд для шкільних їдалень;
- миючі, чистячі та дезінфікуючі засоби для закладів освіти;
- товари для господарської діяльності, канцелярські товари для закладів освіти.
Від дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) отримано 3 дитячі ігрові куточки, 2 килими, 1
набір м'якого модуля в ДНЗ №1.
У рамках проектної діяльності ЗШ № 3,4,9 отримали від Благодійного фонду «Схід SOS» оргтехніку та інше обладнання.
Для реалізації Концепції «Нова українська школа» заклади освіти отримали для
перших класів комп’ютерне обладнання (18 ноутбуків, 18 багатофункціональних пристроїв),
сучасні шкільні меблі (учнівські столи та стільці, учительські столи, шафи, контейнери для
зберігання засобів навчання), дидактичні матеріали, ігрові набори LEGO (Six Bricks).
Закуплено обладнання для кабінетів Комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний
центр».
У сфері розвитку культури впродовж звітного періоду діяльність міської влади та
закладів культури міста спрямовувалась на розвиток культурних традицій, збереження
історичних цінностей, забезпечення доступності закладів культури для всіх верств населення,
створення максимально сприятливих умов для творчого формування особистості, розкриття
її здібностей, задоволення духовних і естетичних потреб, відродження народної творчості та
популяризації національних звичаїв та обрядів, організацію повноцінного, змістовного
дозвілля, культурного обслуговування населення.
З метою збереження національних традицій, забезпечення творчого та духовного
розвитку населення закладами культури було проведено близько 600 культурно-масових
заходів.
В підпорядкуванні відділу культури, молоді та спорту Рубіжанської міської ради
здійснюють свою діяльність МКУ «Палац культури», Централізована бібліотечна система, КЗ
«Міський музей», КЗ «РМДШМ».
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Протягом 2018 року в МКУ «Палац культури» та його філії працювало 19 клубних
формувань, з них: 6 – «Народних» колективів, 2 – «Зразкових», 11 – творчих і 14
аматорських об'єднань, в яких взяли участь 987 учасників у віці від 3 до 80 років.
У червні 2018 хореографічні колективи міста взяли участь в обласному фестивалі
"Луганщина - це Україна" та нагороджені Дипломом за встановлення Рекорду України за
одночасне виконання українського танцю. Протягом поточного року збільшилась кількість
гастрольних заходів професійних колективів з різних регіонів України.
У квітні 2018 року МКУ "Палац культури" взяв участь в обласному конкурсі проектів
культурного обміну між Луганською та Львівською областями. Проект МКУ «Палац
культури» «Даруємо мистецтво» визнаний переможцем обласного конкурсу (48 807,00 грн.
кошти обласного бюджету),
здійснювався обмін досвідом в організації культурнопросвітницької діяльності між культурними установами міст Рубіжне та Червоноград,
розвиток і популяризація самодіяльної народної творчості Заходу і Сходу України.
У листопаді 2018 року за підтримки Українського культурного фонду у МКУ «Палац
культури» відбулась презентація унікального проекту «Під зорею Пінзеля. Барокове
мистецтво і строї епохи» (проект реалізовувався тільки в семи містах чотирьох областей
України: Суми, Харків, Добропілля, Дружківка, Курахове, Маріуполь і Рубіжне).
У 2018 році ЦБС продовжила участь в проекті Міжнародної організації з міграції
(МОМ) «Сприяння відбудові та сталому розв’язанню проблем ВПО (внутрішньо
переміщених осіб) та постраждалого від конфлікту населення в Україні», в рамках якого
проведені заходи по налагодженню комунікації «Громадська платформа»; по зменшенню
психологічної напруги переселенців, проводилися консультації психолога («Арт-терапія»);
по вдосконаленню культурного дозвілля та створенню комфортних умов для проведення
заходів («Поетичний кластер», «Релакс - зона»); по залученню дітей до творчості (гурток
«Робимо Гарно Уміло Добре»); для вільного дозвілля батьків та створення сприятливих умов
по соціалізації дітей з формування основ базової культури особистості («Бібліоняня»).
Проведений ряд заходів, а саме: диско-вечірка «Назад у минуле: 80-90-ті», інтерактивна
командно-пізнавальна гра «Інтелектуальний лабіринт», святкова програма «Вічне слово
Кобзаря», урочисті проводи призовників нашого міста до лав Збройних Сил України «Я
українець, громадянин, патріот», щорічний фестиваль «День вуличної музики», до Дня
Конституції України - святковий захід «Конституція - основа державності», до Всесвітнього
дня поріднених міст - онлайн-зустріч «Слово єднає» за участю поетів м. Рубіжне та м.
Долини Івано-Франківської області, до Дня захисту прав людей з особливими потребами соціокультурний захід «Я такий як ти», інтерактивна програма «Емоджі – яскраві емоції»,
для учнів пришкільних таборів - заходи «На канікулах сумувати ніколи – приходь до
бібліотеки за втіхою!», в рамках Всеукраїнського тижня права - марафон правознавчих
питань «Є обов’язки у тебе, їх виконувати треба» та ін.
Бібліотечні працівники активно брали участь в семінарах і тренінгах, організованих
партнерами проекту Міжнародної організації з міграції та експертами Всеукраїнської громадської
організації «Поруч»: «Гендер і дискримінація» (проведеного молодіжною організацією СТАН);
«Діалог і комунікації для вирішення конфліктів» (представниками МОМ); в обласному тренінгу
«Креативна Європа» (в Центрі розвитку місцевого самоврядування м. Сєвєродонецьк); в
гендерній вечірці, організованій командою IREX за участю представників поліції і бібліотекарів
(в м. Києв); у форумі Громадського союзу Громадських Ініціатив «Від ідеї до успіху: місцеві
ініціативи змінюють життя українських громад» (в м. Одеса); форумі громад і організацій в
рамках проекту МОМ (м. Київ); у міському семінарі «Виховання емоційної культури
особистості».
ЦБС прийняла участь у конкурсі найкращих практик молодіжної роботи 2018 р.,
організованого Міністерством молоді та спорту України спільно з Програмою розвитку ООН в
Україні. Практика Рубіжанської ЦБС «Долаючи рубежі» увійшла в число кращих практик
України. Працівники ЦБС відвідали в ЛОУНБ школу «Бібл.Інет.Technology» та отримали
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сертифікати.
За 2018 рік за рахунок міського бюджету бібліотечні фонди поповнилися на 464
примірника – 22999,61 грн., по Програмі «Українська книга» на 473 примірника – 44962,66 грн., з
інших джерел на 480 примірників – 20465,55 грн. З міського бюджету виділялися кошти на
придбання вогнегасників, ламп, печатну продукцію та канцелярські товари на суму 2414,60 грн.;
за рахунок спеціального фонду – 8015,26 грн. (оплата за Інтернет, щоденники роботи ,
формуляри для користувачів). Для реалізації проекту «Долаючи Рубежі» було отримано
обладнання на суму 216843,60 грн.
У 2018 році музей продовжив участь в проекті «Музей відкрито на ремонт» під
егідою українського кризового медіа-центру (м. Київ). У 2018 році пройшов ряд заходів із
залученням фахівців музейної справи з Києва, Львова та інших міст України.
Проводиться робота по ознайомленню рубіжан, в рамках національно-патріотичного
виховання, з історичними подіями в Україні. Це музейні читання до дня Героїв КРУТ,
національний реліквій «Тризуб Волі народної», до 100-річчя Української революції, до дня
сталінських репресій і т.д. У музеї проходять зустрічі з воїнами АТО (ООС), проводи юнаків
до лав української армії «Я - українець, громадянин, патріот». Продовжує роботу «Музейна
гостинна», де зустрічаються різні вікові категорії переселенців. Почато роботу з
оформлення двох нових музейних залів - «Історії розвитку міста у світлинах та макетах» та
зали відкритих фондів. У чотирьох залах музею були оновлені експозиції та проведені
реекспозиції. Основний фонд музею виріс на більш ніж 1500 експонатів. У 2018 році
розпочато монтування двох нових залів – «Історії міста та його мікрорайонів в світлинах та
макетах», та зали відкритих фондів. За допомогою спонсорів до музейного фонду музею
було придбано експонати старовинного хатнього скарбу кількістю 34 шт. Проведено
капітальний ремонт ділянки цегляного забору музею, та водяних колодязів. У виставковому
залі переобладнано освітлення.
У КЗ «Рубіжанська міська дитяча школа мистецтв» протягом звітного періоду навчалося
560 осіб, з яких 92 - з соціально незахищених сімей та мають 100% пільгу на навчання.
Учні та викладачі КЗ «РМДШМ» брали участь в Міжнародних, Всеукраїнських та
обласних конкурсах, в яких зайняли 141 призове місце (учні) і 8 місць (викладачі). Учні та
викладачі школи беруть активну участь в Міжнародних та Всеукраїнських культурних проектах.
В рамках проекту «Молодіжний рух «Здорова Україна» м. Київ учні відділення образотворчого
мистецтва виїжджають на Арт - реабілітацію та літній відпочинок.
У школі працюють 23 творчих колективи, в 2017-2018 навчальному році на конкурсах
посіли 12 призових місць, 15 обдарованих учнів отримали стипендію від БО «Благодійний фонд«
Кришталеве джерело».
Викладачі школи створили 4 авторських програми, беруть участь в роботі методичних
Інтернет - спільнот, мають друковані роботи. Викладачі та учні КЗ «РМДШМ» займаються
лекторською-концертною та виставковою діяльністю, працює міська дитяча філармонія для учнів
загальноосвітніх шкіл, взяли участь в 35 шкільних, 28 міських, 8 обласних культурних заходах.
У 2018 році школа випустила 46 учнів, з яких 16 отримали свідоцтво з відзнакою. 8
випускників КЗ «РМДШМ» вступили до вищих навчальних закладів I-IV рівня акредитації. 12
викладачів навчаються у ВНЗ III-IV рівня акредитації. У 2018 році прийнято 4 молодих
спеціаліста.
У 2017-2018 навчальному році з міського бюджету виділялися кошти на оплату послуг
(проходження медичного огляду - 12497,00 грн., транспортні послуги для виїздів на конкурси –
8000 грн., навчання працівників з ЦЗ – 850 грн., планову повірку лічильника теплової енергії 6702,00 грн.). Було профінансовано видатки на придбання друкованої продукції (журнали, плани,
відомості) і офісного паперу.
За участю благодійного фонду «Благомір», спонсорської допомоги ПП «Вітал»,
спонсорської допомоги батьків учнів поліпшена матеріально-технічна база: встановлені 2
металопластикових вікна, проведено ремонт меблів і устаткування на відділенні образотворчого
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мистецтва і поточний ремонт 2-х навчальних аудиторій. Придбано обігрівачі UFO, радіосистема
для проведення концертів, світильники стельові для навчальних аудиторій на загальну суму
27800,00 грн. Зі спеціального фонду встановлено 5 металопластикових вікон на суму
25000,00 грн.
З метою забезпечення безаварійної експлуатації закладів, а також додержання
санітарних та естетичних норм утримання закладів культури проведені поточні ремонтні
роботи.
Метою діяльності у сфері молодіжної політики є створення сприятливих умов для
розвитку і самореалізації молоді, формування її громадянської позиції та національнопатріотичної свідомості. Впродовж 2018 року в рамках міської Програми підтримки молоді
на 2018-2020 роки проведено 17 заходів на загальну суму 27,06 тис.грн.
Реалізація та впровадження Програми розвитку фізичної культури та спорту в
м.Рубіжне на 2018-2020 роки направлена на розвиток в місті сфери фізичної культури та
спорту.
За 2018 рік проведено 113 спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів (в яких
взяли участь 14000 спортсменів), з них: 37 заходів проведено за кошти місцевого бюджету,
76 - за кошти спонсорів та організацій, які влаштовували заходи.
Фактичні видатки по фінансуванню заходів Програми розвитку фізичної культури та
спорту в м. Рубіжне на 2018-2020 роки в 2018 році склали 67,2 тис. грн.
Для збільшення чисельності охоплених заняттями фізичною культурою та спортом в
місті проведені змагання за програмою XV Спартакіади серед колективів підприємств,
установ, організацій та навчальних закладів міста з 15 видів спорту за участю 11 колективів
фізкультури та фізкультурних об’єднань. Крім того, проведені змагання за Програмою
спартакіади школярів з 11 видів спорту, ряд традиційних турнірів і змагань з боксу,
баскетболу, волейболу, гімнастики спортивної, дзюдо, футболу, самбо, карате, військовоспортивним багатоборства, шахів, туризму, регболу, мотокросу, «Козацькі забави»,«Старти
надій»,«Олімпійське лелеченя», спортивний празник, присвячений Міжнародному дню
студентського спорту, міський етап дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «СокілДжура», спартакіада допризовної молоді, Всеукраїнський Олімпійський тиждень, молодіжноспортивні акції за здоровий спосіб життя, показові виступи юних спортсменів міста в рамках
міських свят День сім'ї, День фізичної культури і спорту, та оздоровчі заходи за місцем
проживання та в місцях масового відпочинку, у т.ч. змагання серед пенсіонерів та людей
похилого віку, змагання та рухові ігри серед дітей, підлітків та молоді.
У підпорядкуванні відділу культури, молоді та спорту фізкультурно-оздоровчу та
спортивно-масову роботу здійснюють ДЮСШ №1 та КП «Рубіжанський фізкультурноспортивний комплекс» (далі – КП «РФСК»). 24 травня 2018 року ДЮСШ №1 присвоєна
перша категорія. Спортивна школа має 10 відділень (карате, баскетбол, бокс, дзюдо, легка
атлетика, пауерліфтинг, плавання, спортивна гімнастика, фехтування, футбол), в 63
навчальних групах займається 651 учень (з них, віком до 18 років – 572 учня).
За 2018 рік на участь вихованців ДЮСШ №1 у спортивних змаганнях різного рівня за
рахунок коштів місцевого бюджету у межах кошторису ДЮСШ№1 на 2018 рік витрачено
63,2 тис.грн. (у порівнянні з 2017 роком - 50,2 тис. грн.), за рахунок спонсорських коштів
2,5 тис. грн. Участь спортсменів у змаганнях надала змогу перевиконати показники якості
бюджетної програми, а саме виконати нормативи спортивних розрядів кандидатів у майстри
спорту України та майстрів спорту України (протягом 2018 року кількість підготовлених у
ДЮСШ №1 КСМУ та МСУ становить 11 спортсменів).
Від надання платних послуг ДЮСШ №1 у 2018 році отримано 28,1 тис. грн. (у
порівнянні з 2017 роком – 16,8 тис. грн.). У вигляді безкоштовної допомоги отримано від
фізичних осіб інвентар для обладнання залу боксу на загальну суму 6,3 тис. грн., інвентар
для залу гімнастики на загальну суму 7,5 тис. грн., офісне обладнання на суму 1,6 тис. грн.
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За високі досягнення дитячих футбольних та баскетбольних команд ДЮСШ №1 на
Чемпіонатах Луганської області та всеукраїнських змаганнях від Луганської обласної
федерації футболу отримано безкоштовно 3 футбольних м’яча на суму 635 грн., та від
Благодійної організації «Благодійний фонд «Кришталеве джерело» 5 футбольних м’ячів та 5
баскетбольних м’ячів на суму 6,76 тис.грн.
З нагоди 60-річчя ДЮСШ№1 Рубіжанської міської ради від спонсорів на спецрахунок
надійшло 22,2 тис. грн безповоротної фінансової допомоги на придбання наградної
атрибутики та форми спортивної для спортсменів школи.
Для користування у навчально-тренувальному процесі відділення спортивної
гімнастики було прийнято на зберігання спортивний інвентар від Державної установи
«Управління збірних команд та забезпечення спортивних заходів «Укрспортзабезпечення» на
загальну суму 94,86 тис. грн.
Одним з показників ефективної роботи КП «РФСК» є кількість громадян,
що отримали
послуги
фізкультурно-спортивного
характеру
на
базі
фізкультурно-спортивного
комплексу.
Впродовж
2018
року
басейн
відвідало 20 785 осіб (у 2017 році - 14 838 осіб), тренажерну залу - 825 осіб (у 2017 році –
783 особи), гральну залу (футбол, волейбол) - 6 707 осіб (у 2017 році – 5 843 особи), інші
секції (бокс, йога, теніс та інші) - 2 902 особи (у 2017 році – 1 712 осіб).
Загальна сума надходжень грошовими коштами за надані послуги фізкультурно спортивного характеру станом на 01.01.2019 року склала 931,22 тис.грн. (у 2017 році 794,93 тис. грн.), в тому числі: готівкою (каса) - 469,15 тис. грн., безготівковими коштами
(рахунки,акти) - 325,78 тис. грн.
Основною міською програмою, яка направлена на захист прав та інтересів дитини є
міська програма соціального та правового захисту дітей «Діти міста» на 2016-2021 роки
прийнята рішенням Рубіжанської міської ради від 30.11.2016 №18/4.
Головною метою розвитку сфери захисту прав дітей є забезпечення оптимального
функціонування цілісної системи захисту прав дітей міста відповідно до вимог Конвенції
ООН про права дитини, поліпшення соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, реалізації їх прав на сімейне виховання.
За статистичними даними у м. Рубіжне проживає 9069 дітей віком від 0 до 18 років.
В Рубіжанському УПСЗН 647 дітей зареєстровані, як внутрішньо переміщені особи. На
первинному обліку служби у справах дітей перебуває 122 дитини - сироти та дитини,
позбавленої батьківського піклування, з них: під опікою громадян – 95 дітей; у дитячих
будинках сімейного типу та прийомних сім’ях – 16 дітей; МОН, МОЗ – 9 дітей. Таким
чином, сімейними формами влаштування охоплено 91% дітей. В місті також розвиваються
альтернативні форми сімейного виховання дітей цієї категорії. На сьогодні у місті функціонує
4 прийомних сім’ї та три дитячих будинки сімейного типу, в яких виховується 24 дитини.
Подальший розвиток та підтримка сімейних форм виховання дає змогу реалізувати право
кожної дитини на сімейне виховання.
На цей час пріоритетною також є діяльність, спрямована на профілактику та
мінімізацію сімейного неблагополуччя шляхом надання соціальних послуг дітям, молоді та
сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах, та потребують сторонньої допомоги.
Протягом 2018 року спеціалістами служби у справах дітей та міського центру соціальних
служб сім’ї, дітей та молоді здійснювалася комплексна соціальна робота із родинами, які
одержують практичну підтримку у подоланні складних життєвих обставин - це родини у
кризі, які перебувають у зоні посиленої уваги соціальних працівників. В міському банку
даних перебуває 953 сім’ї, які опинились у складних життєвих обставинах, в яких
виховується 1933 дитини. Із зазначеної кількості 208 сімей, в яких проживає 420 дітей,
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перебували під соціальним супроводом, 745 сімей, в яких проживає 1513 дітей, отримували
соціальні послуги за карткою отримувача послуг. До даної категорії у 2018 році
віднесено соціальну групу дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних
конфліктів. Станом на 01.01.2019 року за отриманням статусу дитини, яка постраждала в
наслідок воєнних дій та збройних конфліктів до служби у справах дітей та МЦСССДМ
звернулось 1200 осіб, з них отримало статус 347 дітей. Протягом звітного періоду на обліку
служби у справах дітей перебувало 38 дітей, які проживають в сім’ях, де батьки ухиляються
від виконання батьківських обов’язків. Спеціалістами служби у справах дітей прийнято 2475
громадян, яким надані адміністративні послуги та консультації з питань захисту прав дітей.
Взято участь у 323 судових засіданнях, в яких розглядались питання захисту прав та
інтересів дітей. З метою профілактики соціального сирітства та збереження біологічної сім’ї
дитини, протягом 2018 проведено 63 профілактичних заходи. Проведено перевірку умов
проживання та виховання 645 дітей, які опинились у складних життєвих обставинах. За
невиконання батьківських обов’язків відносно дітей притягнуто до адміністративної
відповідальності 58 осіб, винесено 202 попередження.
На реалізацію Програми з місцевого бюджету у 2018 році на проведення заходів
було виділено 25 000 грн.
В грудні 2018 року за рахунок субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам
було придбано шість однокімнатних квартир для дітей – сиріт та осіб з їх числа, які
перебували на обліку осіб, що потребують поліпшення житлових умов у розмірі 1151,062
тис. грн.
Інформаційна сфера м. Рубіжне складається з друкованих видань газети «Рубіжанські
новини», газети «Вестник недели», газети «Нова дія», рекламно-інформаційної газети
«Ринок» та радіоточок дротового радіомовлення ПАТ «Укртелеком», на якому впродовж 15
хвилин 5 днів на тиждень здійснюються інформаційні випуски КП ТРК «Рубіжне».
Широкого розвитку набуває сфера інформаційних технологій та мережа Інтернет. Послуги
доступу до Інтернету надають оператори ТОВ "Мегабіт Сервіс" і ТОВ "Телерадіокомпанія
"ТВР+", ПАТ Укртелеком. В будівлі виконавчого комітету Рубіжанскої міської ради
встановлено обладнання для організаціі вільного WI-FI доступу до мережі Інтернет для
відвідувачів.
Для підвищення якості інформаційно-комунікативного зв'язку між органами влади та
громадянами, органами влади і засобами масової інформації постійно триває робота з
наповнення й модернізації офіційного веб-сайту Рубіжанської міської ради
(http://rmr.gov.ua/).
Сайт щоденно поповнюється інформацією про роботу структурних підрозділів
Рубіжанської міської ради, діяльність міського голови і міської ради та її виконавчого
комітету, про важливі суспільно-політичні, культурно-мистецькі та спортивні події нашого
міста.
Відповідно до чинного законодавства оприлюднюються проекти рішень та вже
затверджені рішення Рубіжанської міської ради та ії виконавчого комітету, проводиться
онлайн-трансляція сесій Рубіжанської міської ради і засідань виконавчого комітету
Рубіжанської міської ради. Постійне поповнення бази документів офіційного сайту
забезпечує відкритість схвалюваних рішень, які стосуються інтересів територіальної громади.
Окрім того, інформування громадськості відбувається шляхом оновлення інформації
на сторінці Рубіжанскої міської ради у Facebook (https://www.facebook.com/rmr.gov.ua/ ) та на
офіційному каналі Рубіжанскої міської ради на YouTube, де систематично розміщуються
відеоматеріали пов'язані з роботою міського голови, виконавчих органів міської ради,
депутатів, а також відеоматеріали про заходи та події в житлово-комунальному господарстві,
освіті, культурі та спорту.
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Впродовж 2018 року підприємства, організації і установи міста реалізовували заходи,
державні, регіональні та міські програми, фінансування яких здійснювалось у межах
виділених фінансових ресурсів. Детальна інформація щодо виконання заходів Програми та
переліку державних, регіональні та міських програм, які реалізовуються у місті впродовж
2018 року, наведена у додатках 1, 2.
Додатки:
1. Заходи щодо забезпечення виконання завдань Програми соціально-економічного та
культурного розвитку міста Рубіжне на 2018 рік на 11 арк. в 1 прим.
2. Перелік державних та регіональних (цільових), міських програм, діючих на
території міста Рубіжне, які передбачається виконувати у 2018 році, на 2 арк. в 1 прим.
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