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Про затвердження Програми
соціально-економічного і
культурного розвитку міста
Рубіжне на 2018 рік

З метою забезпечення збалансованого економічного та соціального
розвитку міста, ефективного використання міських ресурсів, створення умов
для підвищення якості соціальних та житлово-комунальних послуг, заслухавши
інформацію начальника відділу економічного аналізу та інвестиційної політики
Коваленко Н.В., на підставі рішення виконавчого комітету Рубіжанської
міської ради від «19» грудня 2017 №726 «Про схвалення Програми соціальноекономічного і культурного розвитку міста Рубіжне на 2018 рік», рекомендації
постійних депутатських комісій міської ради від 19 грудня 2017 року,
керуючись п. 22 ч. 1 ст. 26, п.п. 1, 3 ч. 3 ст. 50, ч. 1 ст. 59 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», Рубіжанська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Програму соціально-економічного і культурного розвитку міста
Рубіжне на 2018 рік затвердити (додається).
2. Забезпечення виконання цього рішення покласти на заступників
міського голови відповідно до їх повноважень, розподілу функціональних
обов’язків, посадових інструкцій, Положень про відділи, управління в межах
компетенції у відповідності до Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» з щоквартальним поданням Рубіжанською міською радою в особі
секретаря міської ради письмових звітів про хід та результати виконання цієї
Програми з поданням до ради необхідних пропозицій.
3. У відповідності до Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» (пп 5 п. 3 ст. 50) секретарю Рубіжанської міської ради забезпечити
своєчасне доведення
цього рішення до виконавців цієї Програми та
організувати контроль за її виконанням.

Управлінням і відділам міської ради, підприємствам, організаціям та
установам міста забезпечити виконання завдань та заходів за відповідними
напрямками Програми соціально-економічного і культурного розвитку міста
Рубіжне на 2018 рік.
4. Загальному відділу (Дев’ятеріковій Л.В.) розмістити дане рішення на
офіційному сайті Рубіжанської міської ради.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань економічного розвитку, бюджету та фінансів.

Секретар міської ради

В.І.Соловйов

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Рубіжанської міської ради
від « 20» 12/ 2017 року №39/4
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Обґрунтування необхідності прийняття Програми
Програма соціально-економічного і культурного розвитку м.Рубіжне на 2018 рік
розроблена відповідно до Законів України від 21.05.1997 №280 «Про місцеве
самоврядування в Україні», від 23.03.2000 №1602-ІІІ «Про державне прогнозування та
розроблення програм економічного і соціального розвитку України», постанови Кабінету
Міністрів України від 26.04.2003 №621 «Про розроблення прогнозних і програмних
документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету»
Програма соціально-економічного і культурного розвитку м.Рубіжне на 2018 рік (далі
– Програма) розроблена відділом економічного аналізу та інвестиційної політики за участю
структурних підрозділів Рубіжанської міської ради та інших установ та підприємств міста.
Програма визначає мету та пріоритетні напрями дій на 2018 рік при здійсненні
найважливіших відтворювальних процесів в економічній, соціальній та інших сферах
діяльності територіальної громади.
Органи місцевого самоврядування несуть відповідальність за стан відповідної
території і прийняття управлінських рішень з урахуванням особливостей динаміки та
наявних тенденцій у сферах діяльності, що відносяться до повноважень органів місцевого
самоврядування.
Основні соціально-економічні показники розроблені відповідно до Постанови КМУ
«Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2017 рік та
основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2018 і
2019 роки» від 01.07.2016 №399.
Фінансування передбачених Програмою заходів буде здійснюватися за рахунок
коштів суб’єктів господарювання, міського бюджету, інвесторів, міжнародної технічної
допомоги, а також коштів державного бюджету, що спрямовуються на вирішення нагальних
проблем міста.
І. Аналіз економічного і соціального розвитку міста Рубіжне
В аналізі економічного і соціального розвитку використані наявні офіційні
статистичні показники, надані Головним управлінням статистики у Луганській області.
1.1 Динаміка розвитку економіки, стан використання природного, виробничого, науковотехнічного та трудового потенціалу
За останні два роки ситуація щодо покращення економічного стану міста поступово
стабілізується, вживаються всебічні заходи для забезпечення функціонування та розвитку
господарства міста.
Економіка та соціальна сфера міста протягом 2017 року поступово відновлює втрачені
темпи розвитку під час затяжного військового конфлікту.
Динаміка основних показників соціально-економічного розвитку міста свідчить про
уповільнення темпів розвитку в економічній і соціальній сферах господарського комплексу
за окремими показниками.
За 2016 рік підприємствами міста було реалізовано промислової продукції (робіт,
послуг) на суму 4395671,1 тис.грн., що на 18,2% більше ніж у 2015 році. У 2017 році обсяги
реалізації очікуються у сумі 5990300,0 тис.грн., що складатиме 136,3% показника 2016 року.

Обсяг роздрібного товарообороту обороту підприємств, які здійснювали діяльність із
роздрібної торгівлі за 2016 рік склав 310,4 млн.грн., порівняно з 2015 роком збільшився на
22,3%. У розрахунку на одну особу товарооборот склав 5269 грн. і, відповідно, збільшився на
22,8%. У 2017 році обсяг обороту роздрібної торгівлі очікується у сумі 422,1 млн.грн., тобто
стане більшим на 36%, або на 111,7 млн.грн. за обсяг обороту 2016 року. У розрахунку на
одну особу товарооборот очікується у сумі 7306 грн.
Підприємствами автомобільного транспорту за 2016 рік перевезено 15,5 тисяч тон
вантажів, або 78,5% до 2015 року, вантажооборот склав 9,0 млн.ткм, або 127,9% до
2015 року. За січень – жовтень 2017 року перевезено 16,7 тис. тон вантажів, або 132,5% до
відповідного періоду 2016 року, вантажооборот склав 9,8 млн. ткм, або 135,5% до
відповідного періоду 2016 року. У 2017 році перевезення вантажів підприємствами
автомобільного транспорту очікуються на рівні 16,8 тисяч тон, або 108,4% до 2016 року.
У 2016 році перевезено пасажирів (з урахуванням обсягів перевезених пасажирів,
виконаних фізичними особами-підприємцями) на 0,3% менше ніж у відповідному періоді
2015 року, пасажирооборот збільшився на 47,5% до відповідного періоду 2015 року.
Впродовж січня - жовтня 2017 року перевезено пасажирів на 20,8 % більше ніж у
відповідному періоді 2016 року, пасажирооборот порівняно з аналогічним періодом
2016 року збільшився на 20,1 %.
Вагомою складовою у забезпеченні стабільного соціально-економічного розвитку
міста є залучення до економіки міста інвестиційних ресурсів.
Підприємствами міста за 2016 рік освоєно (використано) капітальних інвестицій на
суму 46842 тис.грн. Порівняно з 2015 роком обсяг освоєних інвестицій зменшився на 44%.
За січень – червень 2017 року обсяг капітальних інвестицій склав 56648 тис.грн. До
загального обсягу по області показник становив – 5,4%. На кінець 2017 року обсяг
капітальних інвестицій очікується у сумі 136160 тис. грн., що майже в три рази більше
освоєних капітальних інвестицій у 2016 році.
Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій станом на 01.01.2017 склав
10889,2 тис.дол.США., до загального підсумку по області показник склав 2,5%. Впродовж
9 місяців 2017 року спостерігається зменшення акціонерного капіталу на 941,3 тис.дол.США.
Обсяг іноземних інвестицій у розрахунку на одну особу становив 171,5 доларів США.
За 2016 рік до бюджетів усіх рівнів надійшло 208,3 млн.грн. податків і платежів, що
становить 137,0% до 2015 року.
Очікувані надходження до Зведеного бюджету 2017 року розраховані у сумі
268,5 млн.грн., що складатиме 128,9% до фактичних надходжень 2016 року. Збори до
Державного бюджету на 2017 рік очікуються у сумі 93,0 млн.грн., що складатиме 134,0% до
фактичних надходжень 2016 року.
Доходи загального фонду міського бюджету в цілому з урахуванням трансфертів у
січні - вересні 2017 року становили 363392,5 тис.грн., або 99,4% до плану звітного періоду (з
урахуванням змін). Порівняно з відповідним періодом 2016 року, в порівняльних умовах,
доходи загального фонду збільшились на 55,4%, або 129502,4 тис.грн.
Доходи загального фонду міського бюджету без урахування трансфертів у січні вересні 2017 року склали 113312,9 тис.грн., їх виконання дорівнює 101,7% до затвердженого
плану (з урахуванням змін) та 136,5% до відповідного періоду 2016 року в порівняльних
умовах.
Найвагомішим за обсягом джерелом дохідної частини місцевого бюджету є податок та
збір на доходи фізичних осіб, питома вага якого у загальному обсязі доходів загального
фонду міського бюджету без урахування трансфертів складає 65,9%. Надходження до
міського бюджету за цим податком у січні – вересні 2017 року становили 74624,7 тис.грн.,
або 102,9% до плану за звітний період (з урахуванням змін) та 148,7% до показника
відповідного періоду 2016 року в порівняльних умовах.
До спеціального фонду міського бюджету без урахування трансфертів в цілому у січні
– вересні 2017 року надійшло 22423,1 тис.грн., що становить 93,3% до плану за звітний

період (з урахуванням змін) та 207,7% до показника відповідного періоду 2016 року в
порівняльних умовах.
Соціально-демографічні показники стану територіальної громади в основному
зберігають тенденції та динаміку 2015-2016 років.
Чисельність наявного населення міста станом на 01.01.2017 становила 58,6 тисяч осіб,
впродовж 2016 року скоротилася на 0,5 тисяч осіб.
Чисельність наявного населення міста станом на 01.10.2017 становила 57,9 тисяч осіб.
До кінця поточного року очікується зменшення середньої чисельності населення міста до
57,7 тисяч осіб.
Станом на 01.10.2017 на обліку в центрі зайнятості знаходилося 792 особи, з них
522 особи, або 65,9% отримували допомогу по безробіттю, на виплату якої витрачено
6575,3 тис.грн.
Розмір середньомісячної заробітної плати штатних працівників міста, зайнятих в усіх
сферах економічної діяльності (без урахування найманих працівників статистично малих
підприємств та зайнятих у фізичних осіб-підприємців) у 2016 році порівняно з 2015 роком
зріс на 42,4% і становив 5417 грн. У відношенні до середнього рівня по області цей показник
становив 116,8,0%.
За 9 місяців 2017 року середньомісячна заробітна плата працівників міста становила
7800 грн., у відношенні до середнього рівня по області цей показник складає 130,9%. У
2017 році очікується середньомісячна заробітна плата у розмірі 8150 грн.
2. Цілі і завдання економічного і соціального розвитку міста Рубіжне на 2018 рік
Метою Програми є забезпечення збалансованого економічного та соціального
розвитку міста, ефективного використання міських ресурсів, створення умов для підвищення
якості соціальних та житлово-комунальних послуг.
Основними завданнями Програми є:
- збалансованість фінансових ресурсів та підвищення рівня фінансової спроможності
міського бюджету;
- підвищення
якості
житлово-комунальних
послуг
шляхом
технічного
переоснащення, капітального ремонту житла;
- впровадження енергозберігаючих заходів на підприємствах водопостачання і
водовідведення, об’єктах соціальної сфери;
- залучення додаткових ресурсів у розвиток міста, зокрема, шляхом участі у
міжнародних проектах і програмах, співпраці з міжнародними фондами, проектами технічної
допомоги, забезпечення супроводу таких проектів;
- створення умов для адаптації внутрішньо переміщених осіб на території міста за
участю міжнародних фінансових організацій та міжнародних організацій донорів країн членів ООН та ЄС;
- створення зручних умов населенню в отриманні якісних послуг, у тому числі
пасажирських перевезень загального користування;
- створення сприятливих умов для життєвого самовизначення і самореалізації молоді;
- підтримка та розвиток культурних і духовних цінностей.
Для досягнення зазначеної мети та виконання завдань сформована взаємоузгоджена та
комплексна система заходів, яка спрямована на досягнення соціально-значущих результатів.
Заходи Програми соціально-економічного і культурного розвитку м.Рубіжне на
2018 рік передбачено фінансувати за рахунок державного та міського бюджетів, власних
коштів підприємств та інших джерел.
3. Фінансові ресурси
До Зведеного бюджету у 2016 році надійшло 208,3 млн.грн., що на 56,3 млн.грн., або
на 37,0% більше суми надходжень відповідного періоду 2015 року, у тому числі

надходження до державного бюджету становили 69,4 млн.грн., і збільшились на
13,0 млн.грн., або на 23,0%.
Очікувані надходження до Зведеного бюджету 2017 року розраховані у сумі
268,5 млн.грн., що складає 128,9% до фактичних надходжень 2016 року. Збори до
Державного бюджету на 2017 рік очікуються у сумі 93,0 млн.грн., що складає 134,0% до
фактичних надходжень 2016 року.
Доходи міського бюджету за 2016 рік, склали 131,1 млн.грн. Планові показники
бюджету міста були виконані на 106,9%. Найбільшу питому вагу в доходах міста займають
податок з доходів фізичних осіб та плата за землю.
Перевиконання планового показника податку з доходів фізичних осіб склалося за
рахунок збільшення надходжень ПДФО від ТОВ «Промінвест Пластик», ТОВ НВП «Зоря»,
ПАТ РКТК та ТОВ «Євротрубпласт».
Очікуване виконання по доходах міського бюджету, за 2017 рік складе 181,7 млн.грн.,
що на 50,6 млн.грн., або на 138,6% більше надходжень 2016 року. Найбільше збільшення
обсягу надходжень у 2017 році відбулося за рахунок надходжень по податку з доходів
фізичних осіб, плати за землю та єдиному податку.
Доходи міського бюджету на 2018 рік, прогнозуються у сумі 179,8 млн.грн., що на
1,9 млн.грн., менше надходжень 2017 року. Зменшення показника прогнозується здебільшого
за рахунок коштів спеціального фонду в зв’язку з тим, що в бюджеті міста відповідно до
законодавчої бази по власним надходженням бюджетних установ враховуються тільки
доходи від платних послуг. Інші надходження бюджетних установ уточнюються впродовж
року.
Основними проблемами та питаннями для вирішення є:
- несплата підприємством РКХЗ «Зоря» податку за землю, податку з доходів фізичних
осіб та інших податків та зборів, належних міському бюджету. Вирішення цього питання
можливе тільки на рівні Уряду та прийняття відповідних законодавчих актів щодо
відновлення платоспроможності РКХЗ «Зоря»;
- збереження існуючої станом на 01.01.2018 чисельності працюючих;
- забезпечення своєчасної виплати заробітної плати в повному обсязі та недопущення
її заборгованості;
- забезпечення стабільної роботи ТОВ НВП «Зоря», ТОВ «Промінвест Пластик»,
ПАТ «РКТК»;
- виконання процедури продовження терміну дії договорів оренди, по яких закінчився
термін дії.
Основні пріоритети формування податково-бюджетної політики на 2018 рік:
Збалансоване планування, формування та використання фінансових коштів для
фінансування бюджетних установ та організацій при виконані ними цілей і завдань
покладених на них функціональними обов’язками.
Розробка проекту бюджету міста на 2018 рік відбувається відповідно до цілей і
завдань покладених на місцеві фінансові органи та сформульованих в проекті Постанови
Верховної Ради України «Про Основні напрями бюджетної політики на 2017 рік», а також
відповідно розрахунків Міністерства фінансів України на основі методики визначення обсягу
базової та реверсної дотації для кожної адміністративно-територіальної одиниці.
Основні завдання на 2018 рік
- забезпечення прозорості системи місцевих фінансів та поліпшення якості управління
ними за рахунок підвищення ефективності управління бюджетними коштами внаслідок
подальшої оптимізації бюджетних програм;
- сприяння стійкому економічному та соціальному розвитку з урахуванням
збалансування загальнодержавних і міських інтересів;
- удосконалення заходів, направлених на посилення бюджетної дисципліни та
контролю за витратами бюджету;

- підвищення рівня фінансової незалежності та видаткової автономності місцевого
бюджету за рахунок ефективності використання бюджетних коштів;
- проведення системної роботи щодо поліпшення адміністрування податків,
розширення податкової бази, виявлення та усунення негативних чинників, що несприятливо
впливають на рівень надходжень податків, зборів і обов’язкових платежів до бюджету міста;
- реалізація комплексу заходів, спрямованих на легалізацію тіньового сектору
економіки, насамперед за рахунок легалізації прихованих доходів, а також укріплення
партнерських відносин з представниками малого підприємства з метою поліпшення бізнесклімату;
- підвищення конкурентоспроможності виробників міста, створення інвестиційної
привабливості та пожвавлення інноваційної активності.
- забезпечення у повному обсязі проведення видатків на оплату праці працівників
бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці і
розмірів мінімальної заробітної плати, інших соціальних виплат, а також розрахунків за
енергоносії та комунальні послуги;
- здійснення видатків місцевих бюджетів в межах реального фінансового ресурсу;
- оптимізація бюджетних видатків шляхом скорочення неефективних бюджетних
програм;
- визначення резервів росту доходів міського бюджету, напрямків оптимізації
міського бюджету;
- стимулювання інвестиційно-інноваційної складової бюджету розвитку міського
бюджету;
- розширення переліку платних послуг для збільшення надходжень до спеціального
фонду з метою зменшення навантаження на загальний фонд місцевого бюджету;
- участь бюджетних установ в інвестиційних програмах ПРООН та інших
всеукраїнських та міжнародних організацій з метою поліпшення матеріально - технічного
стану установ та закладів бюджетної сфери.
Очікувані результати:
Виконання планових показників бюджетів усіх рівнів. Надходження доходів міського
бюджету у 2018 році складатимуть 179,8 млн.грн..
3.2. Фінансування заходів
Пріоритетне фінансування видатків в обсягах, визначених рішенням міської ради про
міський бюджет на відповідний рік, прогнозується на соціально-культурну сферу
(соціальний захист та соціальне забезпечення населення, освіта, охорона здоров`я, культура,
фізична культура та спорт).
Видатки міського бюджету без урахування трансфертів з державного бюджету у 2016
році становили 201,2 млн.грн. що більше відповідного показника 2015 року на 18,4%.
Видатки міського бюджету без урахування трансфертів з державного бюджету (з
освітньої та медичної субвенцій на утримання установ) у 2017 році очікуються в сумі
293,8 млн.грн., що на 46,0% більше відповідного показника 2016 року.
Видатки по закладах освіти планується виконати у сумі 113,1 млн.грн. що більше
відповідного показника 2016 року на 47,5%, по закладах охорони здоров’я у сумі
81,4 млн.грн., що більше відповідного показника 2016 року на 51,1%, по закладах
соціального захисту населення у сумі 14,7 млн.грн., що більше відповідного показника
2016 року на 69,0%, по закладах культури у сумі 19,1 млн.грн., що більше відповідного
показника 2016 року на 49,5%, по закладах фізичної культури та спорту у сумі 7,7 млн. грн.
що більше відповідного показника 2016 року на 26,5%.
Збільшення видатків пов’язано переважно зі збільшенням мінімальної заробітної
плати та тарифних розрядів педагогічних працівників, підвищенням тарифів на енергоносії
(газопостачання, електроенергія); збільшенням видатків на харчування у закладах освіти
через збільшення кількості дітей пільгових категорій у дошкільних навчальних закладах та

школах, збільшення видатків з охорони здоров’я у зв’язку з обслуговуванням громадян, які
переміщуються з тимчасово окупованої території України; збільшення видатків на поточний
та капітальний ремонт доріг, житлового фонду та інфраструктури міста.
Видатки, які мають соціальне спрямування за економічною класифікацією (виплати із
заробітної плати та нарахувань на неї, придбання медикаментів, перев’язувальних матеріалів
та продуктів харчування, виплата пенсій, допомоги та інші виплати населенню) за 2017 рік
очікуються на рівні 79,1% від суми поточних видатків проти 84,5% за відповідний період
минулого року. Так, на оплату праці працівників бюджетних установ планується спрямувати
видатків у сумі 102,4 млн.грн., заплановане нарахування на заробітну плату сумі 22,7
млн.грн.
Питома вага капітальних видатків міського бюджету збільшилась з 5,6% у 2016 році
до 12,3% у 2017 році.
Обсяг видаткової частини бюджету у 2018 році, сформований на підставі бюджетних
запитів головних розпорядників бюджетних коштів, прогнозується на рівні 278,1 млн.грн.
Основні проблеми:
Використання у навчальному процесі потужності шкіл менш ніж на 50%, що потребує
проведення оптимізації мережі загальноосвітніх навчальних закладів. З 2017 року
додатковим навантаження на міські бюджети стала передача на фінансування за рахунок
коштів місцевих бюджетів оплати праці працівників загальноосвітніх навчальних закладів
(крім педагогічного персоналу) та інших видатків на їх утримання; видатків на оплату
комунальних послуг та енергоносіїв закладів охорони здоров’я; покриття витрат на надання
інших пільг населенню, передбачених законодавством, а з 2018 також надання пільг
населенню на оплату житлово-комунальних послуг, і як слідство неспроможність вирішення
інших загальних потреб міста.
Основні завдання на 2018рік:
- удосконалення заходів, направлених на посилення бюджетної дисципліни та
контролю за витратами бюджету;
- забезпечення у повному обсязі проведення видатків на оплату праці працівників
бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці і
розмірів мінімальної заробітної плати, інших соціальних виплат, а також розрахунків за
енергоносії та комунальні послуги;
- здійснення видатків місцевих бюджетів в межах реального фінансового ресурсу
- оптимізація бюджетних видатків шляхом скорочення неефективних бюджетних
програм;
- розширення переліку платних послуг для збільшення надходжень до спеціального
фонду з метою зменшення навантаження на загальний фонд місцевого бюджету;
- участь бюджетних установ в інвестиційних програмах всеукраїнських та
міжнародних організацій з метою поліпшення матеріально-технічного стану установ та
закладів бюджетної сфери.
Очікувані результати:
Фінансування видаткової частини бюджету у повному обсязі.
3.3. Фінансовий стан суб’єктів господарювання
Питання фінансових результатів у сучасних умовах економічного розвитку є одним із
ключових при здійсненні господарської діяльності.
Господарським комплексом міста у 2016 році отримано збиток у сумі 28,48 млн.грн.,
проти 719,48 млн.грн. збитку, отриманого у 2015 році. Порівняно з 2015 роком сума
збиткового сальдо зменшилась на 691,0 млн.грн., або на 96,0 %. Прибутки підприємств
склали 185,95 млн.грн., збитки – 214,43 млн.грн. Питома вага підприємств, які отримали
прибуток у 2016 році, становила 72,0 %, збитки – 28,0 %.

У 2017 році в цілому по господарському комплексу міста очікується отримання
прибуткового фінансового результату у сумі 183,4 млн.грн. проти збитку у
сумі 28,48 млн.грн., отриманого у 2016 році.
Прибутки очікуються у галузях хімічної та нафтохімічної, целюлозно-паперової
промисловості, виробництва гумових і платстмасових виробів, виробництва основних
фармацевтичних продуктів.
Відсутність цілісної системи державного планування господарської діяльності,
узгодженості різнонаправлених інтересів учасників господарських відношень у сфері
економічного й соціального планування в умовах конфеденційності результатів
господарської діяльності, закріпленої Законом України «Про державну статистику», та
законодавчого скорочення статистичної інформації стосовно переліку показників та їх
обсягів унеможливлює проведення органами місцевого самоврядування якісного
моніторингу фінансового стану підприємств та планування економічного розвитку території.
Основні проблеми:
- підвищення вартості природного газу, який є технологічною сировиною;
- висока енергоємність споживання енергоресурсів;
- високий рівень фізичної зношеності технологічного обладнання;
- нестача обігових коштів у підприємств;
- відсутність держзамовлень;
- незбалансованість тарифів в житлово-комунальній сфері.
Основним пріоритетом на 2018 рік є забезпечення стабільної роботи підприємств
господарського комплексу міста, зміцнення їх фінансового стану.
Основні завдання на 2018 рік:
Зміцнення фінансового стану суб’єктів господарювання, підвищення рівня
ефективності роботи та використання капіталів підприємств.
Оптимізація витрат суб’єктами господарювання незалежно від форм власності.
Очікувані результати:
Показники
2017
2018
Темп
очікуване прогноз 2018 до
2017, %
Фінансовий
результат
діяльності
суб’єктів
183,4
212,8
116,0
господарювання до оподаткування (сальдо), млн.грн.
Ресурсне забезпечення:
Фінансове забезпечення реалізації основних завдань буде здійснюватися за рахунок
коштів підприємств.

4. Ринкові перетворення
4.1. Реформування відносин власності
Рубіжанська міська рада від імені та в інтересах територіальної громади міста Рубіжне
відповідно до закону «Про місцеве самоврядування в Україні» має право здійснювати
правомочності щодо володіння, користування та розпорядження об'єктами права
комунальної власності, в тому числі право виконувати усі майнові операції: передавати
об'єкти права комунальної власності у постійне або тимчасове користування юридичним та
фізичним особам, здавати їх в оренду, продавати і купувати, використовувати як заставу,
вирішувати питання їх відчуження, визначати в угодах та договорах умови використання та
фінансування об'єктів, що приватизуються та передаються у користування і оренду.
Приватизації об’єктів комунальної власності міста здійснюється відповідно до Закону
України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)» та у
порядку визначеному Програмою приватизації майна комунальної власності м. Рубіжне на
2012-2014 роки, що затверджена рішенням Рубіжанської міської ради від 27.09.2012 №26/3,

та дію якої продовжено до внесення змін в діюче законодавство України рішенням
Рубіжанської міської ради від 25.12.2014 №47/28.
Продаж об’єктів малої приватизації міста Рубіжне залежить від привабливості
об’єктів для потенційних покупців та їх місцем розташування. Користуються попитом
переважно об’єкти невеликої площі розташовані в центральній частині міста. Але такі
об’єкти комунальної власності відсутні. На скорочення числа потенційних покупців та
інтересу в придбанні об'єктів для розвитку підприємницької діяльності значно впливають
зовнішні чинники.
Враховуючи, що Програмою приватизації передбачається забезпечення зміни форми
власності об’єктів, знаходження яких в комунальній власності територіальної громади міста
є недоцільним, рішенням Рубіжанської міської ради від 26.04.2017 № 27/5 до Переліку
об’єктів комунальної власності м. Рубіжне, які підлягають продажу на аукціоні, включено
нерухоме майно по вулиці Почаївська, будинок 11. За результатами аукціону з продажу
цього об’єкта приватизації надійшли грошові кошти у сумі 835360,0 грн., з яких на рахунок
спеціального фонду міського бюджету перераховано 696133,33 грн., до державного бюджету
сплачено ПДВ у сумі 139226,67 грн.
До переліку об’єктів комунальної власності м. Рубіжне, що підлягають приватизації,
включено один об’єкт групи А – об’єкт нерухомого майна площею 5579,4 кв. м по
вулиці Мєндєлєєва, 29, який неодноразово з 2008 року виставлявся на продаж з аукціону, але
не був проданий.
Згідно із законодавством до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, за
рішеннями міської ради може додатково включатися майно для продажу. Але на теперішній
час об’єкти, які можуть бути включені до приватизації додатково, відсутні, що не дає
можливості визначити прогнозні показники надходжень до міського бюджету у 2018 році.
Основні проблеми:
- низький рівень попиту потенційних покупців через вплив зовнішніх факторів у
зв’язку з нестабільною економічною та фінансовою ситуаціями;
- непривабливість об’єктів та їх технічний стан;
- тривалий термін підготовки документів для оформлення права власності на об’єкти
комунальної власності, будівництво яких завершено та право власності на які не
зареєстровано до 1 січня 2013 року;
Основні пріоритети:
- зміни форм власності комунального майна, знаходження якого в комунальній
власності територіальної громади міста є недоцільним;
- застосування спрощених способів продажу об'єктів комунальної власності, які не
користуються попитом у потенційних покупців (у разі якщо об'єкти не продані із
застосуванням інших конкурентних способів);
- дроблення об'єктів і продаж їх окремими лотами.
Основні завдання:
- робота з комунальними підприємствами по визначенню об’єктів, які можуть бути
включені додатково до переліку об’єктів, що підлягають приватизації;
- інформування у засобах масової інформації про вільні об’єкти комунальної
власності, що можуть бути приватизовані;
- максимальна відкритість і прозорість усіх процедур приватизації.
Очікуванні результати:
- організація та проведення приватизації майна комунальної власності відповідно до
рішень міської ради;
- оформлення документів з оформлення права власності на об’єкти, що включені до
підготовки на приватизацію.
4.1.1. Землеустрій
З метою розвитку земельних відносин на території міста рішенням міської ради від
23.12.2015 №2/32 затверджена Програма розвитку земельних відносин на території

Рубіжанської міської ради на 2016-2018 роки, яка, у свою чергу, забезпечить подальше
вдосконалення ринкових земельних відносин, здійснення пріоритетних заходів у галузі
ефективного використання та охорони земель, забезпечення реалізації громадянами,
юридичними особами, територіальною громадою права власності на землю. В рамках її
реалізації управлінням землеустрою, архітектури та містобудування буде проведено роботи з
підготовки аукціонів із продажу права оренди земельних ділянок та інвентаризації земель
житлової та громадської забудови міста.
З метою розробки містобудівної документації, до якої віднесено детальні плани
територій, проектів землеустрою щодо впорядкування територій для містобудівних потреб,
комплекс робіт із оновлення планово-картографічних матеріалів, рішенням міської ради від
31.08.2016 №14/6 затверджена Програма розроблення містобудівної документації м. Рубіжне
на 2016-2018 роки.
Протягом 9 місяців 2017 року проведена реєстрація договорів оренди на земельні
ділянки 1,564 га. Заяв щодо інвентаризації земельних ділянок від комунальних підприємств
Рубіжанської міської ради не надходило.
Основними проблемами розвитку земельних відносин є:
- неналежне фінансове забезпечення заходів, спрямованих на вирішення проблем у
галузі земельних відносин;
- складна політична та економічна ситуація в Україні, що призвела до різкого
погіршення ситуації із наданням земельних ділянок в оренду.
Основні пріоритети:
- створення умов для реалізації та захисту прав фізичних та юридичних осіб на землю,
формування ринкових земельних відносин;
- складання схем землеустрою і техніко-економічного обґрунтування використання та
охорони земель міста;
- впровадження нових технологій, для прискорення оформлення та реєстрації прав на
земельні ділянки.
Основні завдання:
- здійснення постійного аналізу ефективності використання земель міста та усунення
причин зростання заборгованості з орендної плати за землю;
- збільшення дохідної частині міського бюджету за рахунок надходжень від орендної
плати за земельні ділянки та продажу землі;
- удосконалення системи контролю за використанням земель територіальної громади;
- інвентаризація земель міста, та встановлення меж населеного пункту.
Основними напрямками і механізмами, за допомогою яких можна в найкоротші
строки досягти зазначених цілей та докорінно поліпшити стан земельних ресурсів, є:
- врегулювання основних норм законів відповідними нормативно-правовими актами;
- створення обліку землі, інвентаризації земель та встановлення меж населеного
пункту;
- закінчення земельно-кадастрових робіт, що є базою для повного, об’єктивного та
оперативного обліку земель з метою врегулювання їх правового статусу, повного і
своєчасного оподаткування та розвитку ринку земель.
Реалізація цих завдань дозволить збільшити дохідну частину міського бюджету за
рахунок надходжень від орендної плати, податку та продажу земельних ділянок.
4.2. Розвиток підприємництва
Головними напрямками у сфері розвитку підприємництва є удосконалення
сприятливого середовища для розвитку малого підприємництва, формування та
впровадження ефективної системи підтримки, створення нових робочих місць, активне
залучення інвестицій та ефективне використання ресурсів для вирішення проблем місцевого
економічного розвитку.
За 2016 рік по м. Рубіжне загальна кількість суб’єктів підприємницької діяльності
становила 2147 одиниць, з них:

- 323 малих підприємства;
- 1 середнє підприємство;
- 1823 фізичних особи-підприємця.
У порівнянні з 2016 роком, в 2017 до кінця року очікується зменшення кількості
суб’єктів підприємництва на 159 одиниць, або на 7,4 %, та буде складати 1988 одиниць.
Динаміку суб’єктів малого та середнього підприємництва зображено на малюнку 5.2.1.
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У малому та середньому підприємництві за 2016 рік кількість зайнятих працівників
склала – 6770 осіб, із них:
- на малих підприємствах – 2449 осіб;
- на середніх підприємствах – 1481 особа;
- фізичних осіб-підприємців з найманими працівниками – 2840 осіб. Динаміку
зайнятих працівників у малому та середньому підприємництві зображено на малюнку 5.2.2.
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У 2017 році очікується зменшення кількості зайнятих працівників у малому та
середньому підприємництві на 11,0 % і становитиме 6027 осіб.

За 9 місяців 2017 року на реалізацію заходів у сфері розвитку підприємництва
використано 10962,00 грн. коштів місцевого бюджету, з яких 10487,70 грн. - на регуляторну
політику. Згідно реєстру у м. Рубіжне діє 18 регуляторних актів.
Основні проблеми:
- нестабільність та суперечливість чинного законодавства та нормативних актів,
відносно розвитку малого та середнього підприємництва, що не дає можливості суб’єктам
підприємництва планувати та розвивати свою діяльність на тривалий період;
- недостатній рівень інформаційного та консультативного забезпечення суб’єктів
підприємництва;
- нестача власних обігових коштів;
- недостатній рівень освіти підприємців з питань сучасних методів та форм
організації господарювання, неефективний менеджмент;
Основні пріоритети
Створення умов становлення, підтримки
та розвитку малого і середнього
підприємництва, як особливого сектору у структурі перебудови ринкової економіки, що
забезпечує стабільність суспільства.
Основні завдання:
- забезпечення реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської
діяльності, недопущення прийняття неефективних та недоцільних регуляторних актів;
- підвищення іміджу малого та середнього підприємництва;
- залучення суб’єктів малого підприємництва до участі в бізнес-форумах,
міжнародних конференціях, семінарах, виставкових заходах, у тому числі з питань залучення
інвестиційних ресурсів.
Очікувані результати:
2017
Показники
2018 прогноз
очікуване
Кількість діючих малих підприємств, од.
328
330
Кількість діючих середніх підприємств, од.
Кількість СПД – фізичних осіб-підприємців, що
сплачують податки, од.
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Очікується збільшення кількості діючих суб’єктів підприємництва на 12 одиниць, з них:
- малих підприємств - 2 од.;
- середніх підприємств – не планується;
- СПД – фізичних осіб – 10 од.
4.3. Регулювання цін
Відділом торгівлі, побутового обслуговування та захисту справ споживачів
Рубіжанської міської ради здійснюється постійний моніторинг цін на основні продукти
харчування, зокрема: борошно, хліб, молоко, цукор, крупи, олію соняшникову та інші
продукти, що входять до мінімального набору споживчого кошика кожного жителя міста.
Щодекадно проводиться моніторинг цін на підприємствах торгівлі та на ринках міста
на ці товари.
В місті вживаються заходи щодо наповнення споживчого ринку основними соціально
значущими продуктами харчування за доступними цінами.

З метою насичення споживчого ринку міста сільськогосподарською продукцією та
товарами місцевих товаровиробників за сприятливими цінами за 9 місяців було проведено
112 щотижневих ярмарок «Вихідного дня» та розширені сільськогосподарські ярмарки
присвячені: пасхальним святам «Великодній ярмарок - 2017», Дню Перемоги, Дню
Конституції, Дню Незалежності, міському святу «День сім’ї», ярмарок-розпродаж саджанців,
меду та продуктів бджільництва.
Основні проблеми:
- низький рівень прогнозованості виникнення інфляційних процесів на ринках
основних груп продовольчих товарів, ринку паливно-мастильних матеріалів;
- необґрунтоване зростання цін на споживчому ринку, у тому числі на соціально
значущі продовольчі товари;
- недостатній рівень конкуренції на окремих ринках товарних груп.
Основні пріоритети:
- відсутність товарного дефіциту та ажіотажного попиту на товари.
Основні завдання:
- моніторинг динаміки цін на соціально значущі продукти харчування у місті;
- сприяння соціальному захисту малозабезпечених верств населення.
Очікувані результати:
- у зв’язку з відміною державного регулювання ціноутворення в Україні можливо
подорожчання продуктів харчування та послуг.

5. Механізм регулювання
5.1. Управління об’єктами комунальної власності
Управління майном, яке не використовується в основній діяльності комунальних
підприємств і установ, передбачає надання його в тимчасове користування третім особам на
праві оренди, що забезпечує надходження додаткових коштів не тільки балансоутримувачам,
але й до бюджету міста.
Механізм передачі в оренду визначено Порядком передачі в оренду майна
територіальної громади м Рубіжне, який затверджено рішенням Рубіжанської міської ради
від 02.07.2015 №53/4, а механізм плати за оренду встановлено Методикою розрахунку
орендної плати за комунальне майно територіальної громади м. Рубіжне та пропорції її
розподілу, що затверджена рішенням Рубіжанської міської ради від 11.09.2015 №56/3.
Станом на 01.10.2017 діє 112 договорів оренди комунального майна, загальна площа
цих об’єктів нерухомого майна складає 20,2 тис.кв.м.
На підставі аналізу надходжень від оренди комунального майна прогнозне очікування
надходжень грошових коштів від оренди загального фонду міського бюджету у 2018 році
може скласти 732 тис.грн.
Основні проблеми:
- низька інвестиційна привабливість та незадовільний технічний стан об'єктів
комунальної власності;
- відсутність фінансування на проведення ремонту комунальних об’єктів;
- вплив зовнішніх факторів у зв’язку з нестабільною економічною та фінансовою
ситуаціями.
Основні пріоритети:
- сприяння розвитку малого бізнесу шляхом надання в оренду вільних приміщень
комунальної власності;
- створення рівних умов при наданні об’єктів суб’єктам господарювання в залежності
від виду діяльності.
Основні завдання:
- забезпечення надходження коштів до загального фонду міського бюджету;

- сприяння розвитку підприємництва шляхом передачі майна в оренду з дотриманням
інформованості та конкурентності;
Очікуванні результати:
- виконання надходжень від оренди, запланованих місцевим бюджетом на 2018 рік;
- організація та надання в оренду майна комунальної власності відповідно до
законодавчих та нормативних документів;
5.2. Інвестиційна діяльність
За підсумком 2016 року обсяг інвестицій в основний капітал підприємств міста
Рубіжне у порівнянні до показника 2015 року зменшився майже в 1,8 рази і склав 46842,0
тис.грн.. Таке зниження пов’язано з перереєстрацією ТОВ «Трест «Рубіжанськхімбуд» у м.
Кремінна, та з тим, що деякі підприємства направляли фінансові потоки на погашення
кредитних зобов’язань. До кінця 2017 року обсяг капітальних інвестицій очікується в сумі
72100,0 тис.грн., що складатиме 154 % до показника аналогічного періоду минулого року.
Інвестиції населення на індивідуальне житлове будівництво до кінця 2017 року
очікуються у сумі 2556,0 тис. грн. з введенням 1,2 тис.кв.м загальної площі житла.
Прогнозний показник інвестицій населення у 2018 році на житлове будівництва складає
15160,0 тис. грн. з введенням 6,5 тис. кв.м.
У продовж 2016 року виконавчими органами Рубіжанської міської ради
впроваджувались заходи із залучення бюджетних коштів та коштів міжнародних фінансових
організацій на реалізацію інвестиційних проектів міста.
Впродовж 2016 року впроваджено комплекс заходів із проведення капітальних
ремонтів об’єктів, затверджених розпорядженням голови обласної державної адміністрації –
керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 11.07.2016 №402, а саме:
1. Капітальний ремонт покрівлі Рубіжанської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів
№10, м.Рубіжне – 200 тис. грн.;
2. Заходи з енергозбереження (заміна віконних блоків) будівлі Рубіжанської ЗОШ ІІІІ ступенів №6, м. Рубіжне – капітальний ремонт – 600,00 тис. грн.;
3. Заходи з енергозбереження (заміна віконних блоків) будівлі Рубіжанської СШ І-ІІІ
ступенів №3, м. Рубіжне – капітальний ремонт – 1480,00 тис. грн.;
4. Заходи з енергозбереження (заміна віконних блоків) будівлі Рубіжанської СШ І-ІІІ
ступенів №7, м. Рубіжне – капітальний ремонт – 1370,00 тис. грн.;
5. Заходи з енергозбереження (заміна віконних блоків) будівлі Рубіжанської ЗОШ ІІІІ ступенів №8, м. Рубіжне – капітальний ремонт – 1370,00 тис. грн.;
6. Заходи з енергозбереження (заміна віконних та дверних блоків) будівлі
Рубіжанської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №2, м. Рубіжне – капітальний
ремонт – 1187,00 тис. грн.;
7. Заходи з енергозбереження (заміна віконних блоків) будівлі Рубіжанської ЗОШ ІІІІ ступенів №4, м. Рубіжне – капітальний ремонт – 1490,00 тис.грн.;
8. Капітальний ремонт покрівлі Рубіжанської ЗОШ І-ІІІ ступенів №4, м. Рубіжне –
700,00 тис. грн.;
9. Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття дороги по вул.Будівельників в
м. Рубіжне – 1490,00 тис. грн.;
10. Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття дороги по вул. Б.Хмельницького
в м. Рубіжне – 1490,00 тис. грн.;
11. Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття дороги по вул.Визволителів в
м. Рубіжне – 1486,00 тис. грн.;
12. Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття дороги по вул. Переможців в
м. Рубіжне – 1337,00 тис. грн.;
13. Капітальний ремонт покрівлі багатоквартирного житлового будинку 14а по вул.
Менделєєва, м.Рубіжне, м.Рубіжне - 400,00 тис. грн.;
14. Капітальний ремонт покрівлі багатоквартирного житлового будинку 101 по вул.
Б.Хмельницького, м.Рубіжне, - 400,00 тис. грн.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 № 250 було
подано три інвестиційних проекти, на реалізацію яких отримано фінансування на загальну
суму 9988,0 тис.грн. за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на
відновлення (будівництво, капітальний ремонт, реконструкцію) інфраструктури в Луганській
області, а саме:
1. Капітальний ремонт будівлі по вул. Миру, 36, м. Рубіжне - 8138,0 тис.грн., що
дозволить ввести в експлуатацію 2,4 тис.кв.м. житлової площі.
2. Капітальний ремонт дороги по вул. Східна в м. Рубіжне – 950,0 тис.грн.
3. Капітальний ремонт дороги по вул. Трудова в м. Рубіжне – 900,0 тис.грн.
У конкурсному відборі проектів, фінансування яких передбачено у 2017 році за
рахунок державного фонду регіонального розвитку здобули перемогу 2 проекти:
1. «Реконструкція автодороги по вул. Миру (від вул. Іванова до вул. Будівельників),
м.Рубіжне» загальною вартістю 19312,636 тис. грн.;
2. «Розробка проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж міста Рубіжне»
загальною вартістю 1814,96 тис. грн.
Компанією Кімонікс Інтернешнл Інк. в рамках реалізації проекту USAID «Українська
ініціатива щодо підвищення впевненості» (UCBI) протягом 2017 року було реалізовано 3
проекти на території м.Рубіжне:
1. Устаткування і програмне забезпечення для УПСЗН загальною вартістю
1250,548 тис. грн.;
2. «Система електронного голосування« VICHE» загальною вартістю 471,616 тис.
грн.;
3. «Система електронної черги для Рубіжанського ЦНАП» загальною вартістю
600,697 тис.грн..
Компанією Інтернешнл Рісорсіс Груп в рамках проекту «Муніципальна енергетична
реформа в Україні» було передано обладнання на суму 84,252 тис.грн.
За технічної підтримки дитячого Фонду ООН ЮНІСЕФ був виконаний капітальний
ремонт групи №3 КДУЗ №7 «Червона шапочка» загальною вартістю 529,277 тис.грн.
Відокремленим підрозділом Фонду «Terre des Hommes» в Україні було виділено грант
у сумі 110,00 тис. грн. на психосоціальні гри в Рубіжанської СШ І-ІІІ ступенів №3 протягом
2016-2017 рр.
Литовським центром дітей і молоді Lithuanian Youth centre в рамках проекту «На
шляху до змін» надається підтримка СШ№2 у вигляді високошвидкісного інтернету
загальною вартістю 2200 євро.
Міжнародною Організацією Міграції (МОМ) в рамках Проекту «Сприяння
відновленню і сталого вирішення проблем ВПО і потерпілому від конфлікту населенню в
Україні» в грудні 2017 року розпочнеться реалізація проекту з постачання обладнання та
програмного забезпечення централізованій бібліотечній системі загальної орієнтовною
вартістю 300,00 тис.грн.
Комунальні установи системи культури в рамках проектів «Сприяння відновленню і
сталого вирішення проблем ВПО і потерпілому від конфлікту населення в Україні за
підтримки МОМ, «Жива бібліотека» за підтримки USAID, «Місце зустрічі - динамічний
музей» за підтримки ГО «Не будь байдужим» виграли мультимедійні проектори, екрани і
ноутбуки загальною вартістю 47,274 тис.грн.
У 2017 році в рамках Програми відновлення та побудови миру, що реалізується
ПРООН за фінансової підтримки уряду Японії, розпочато впровадження ще трьох
інфраструктурних проектів:
1. «Капітальний ремонт інфекційного відділення ЦМЛ, м.Рубіжне» загальною
вартістю 3500,945 тис.грн. Роботи завершені в повному обсязі, об'єкт зданий в експлуатацію;
2. «Адміністративна будівля під центр реабілітації дітей-інвалідів, м.Рубіжне»
загальною вартістю 2874,375 тис. грн. Об'єкт планується здати в експлуатацію в 4 кварталі
2017 року;

3. «Будівля хлораторної II підйому Володінського водозабору» загальною вартістю
1430,8 тис.грн. На сьогоднішній день проект знаходиться на стадії проведення тендеру.
У 2017 році також тривала робота по впровадженню проектних ініціатив ОСББ в
рамках спільного проекту ЄС / ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду. Фаза
III».
Протягом року реалізовувалися мікропроекти 8 громад ОСББ по відновленню
конструктивних елементів будівель і розпочато роботу по інноваційній компоненті «Розумні
міста», в якому в результаті конкурсного відбору Проектом ЄС / ПРООН відібраний
мікропроект «Безпечне і комфортне місто: встановлення системи відеоспостереження в
громадських місцях м. Рубіжне. Будівництво. (коригування)» загальною вартістю 937,423
тис.грн., з яких 70,34% - кошти ПРООН, що становить 659,414 тис. грн., 29,66% - кошти
Рубіжанської міської ради, що складає 278,009 тис. грн. Даним проектом облаштовано
серверну кімнату, диспетчерський пункт та встановлено 43 камери відеоспостереження в
місцях масового скупчення людей.
В рамках конкурсу проектів, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів в рамках
фінансування секторальної економіки, розроблений і поданий проект «Поліпшення стану
об'єктів культурної спадщини м Рубіжне» загальною орієнтовною вартістю 12000,00 тис.грн.
Даним проектом передбачається реконструкція центральної алеї міського парку від
центрального входу до церкви.
Також у другому півріччі поточного року розроблено 3 проекти з будівництва
футбольних полів зі штучним покриттям та 1 проект з реконструкції футбольного поля зі
штучним покриттям стадіону «Хімік» загальною вартістю 4779,825 тис.грн. та 7336,00
тис.грн. відповідно.
З метою надання допомоги суб'єктам малого і середнього бізнесу в пошуках
додаткових джерел фінансування, нових ринків збуту, на офіційному сайті Рубіжанської
міської ради розміщувалася інформація про діючі донорські організації, міжнародної
фінансової допомоги, виставках і ярмарках міжнародного рівня.
В рамках кредитної програми Європейського інвестиційного банку «Надзвичайна
кредитна програма для відновлення України» з поданих 9 проектних заявок на загальну суму
79,27295 тис.грн. в рамках 2а пулу одержали перемогу два наступні проекти:
1. Заходи з енергозбереження (заміна віконних та дверних блоків) будівлі
Рубіжанської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №2, м. Рубіжне – капітальний
ремонт загальною вартістю 3114,664 тис. грн.
2. Реконструкція частини гуртожитку по вул. Студентська, 28А, м. Рубіжне
загальною вартістю 3861,826 тис. грн.
До конкурсного відбору проектів (програм) державного фонду регіонального
розвитку, які можуть фінансуватися у 2018 році подано 22 проекта загальною вартістю
183653,55 тис. грн., з яких для фінансування у 2018 році передбачено 176934,620 тис. грн., у
тому числі 17693,472 тис. грн. – кошти місцевого бюджету та 159241,148 тис. грн – кошти
державного фонду регіонального розвитку:
1. Утеплення зовнішніх стін будівлі, заміна вікон та дверей комунального дошкільного
навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу №9 «Дельфін» управління освіти
Рубіжанської міської ради Луганської області м. Рубіжне вул. Володимирська, буд.45 Г.
Капітальний ремонт
2. Утеплення зовнішніх стін будівлі, заміна вікон та дверей комунального дошкільного
навчального закладу(ясла-садок)комбінованого типу №5 «Любисток» управління освіти
Рубіжанської міської ради Луганської області м. Рубіжне вул. Володимирська, буд.49 А.
Капітальний ремонт
3. Утеплення зовнішніх стін будівлі, заміна вікон та дверей Рубіжанської
загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів № 4 Рубіжанської міської ради Луганської
області м. Рубіжне вул. Чехова, буд. 3. Капітальний ремонт
4. Утеплення зовнішніх стін будівлі, заміна вікон та дверей комунального навчально-
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виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №5 – дошкільний
навчальний заклад (дитячий садок)» Рубіжанської міської ради Луганської області м.
Рубіжне вул. В. Сосюри, буд. 9. Капітальний ремонт
«Капітальний ремонт спортивного майданчика СШ І-ІІІ ступенів №10, м. Рубіжне»
Капітальний ремонт будівлі філії МКУ «Палац культури», по вул. Чехова, 11, м.Рубіжне
Заходи з енергозбереження (заміна віконних та дверних блоків) будівлі Рубіжанської
ЗОШ № 9 І-ІІІ ступенів, м. Рубіжне – капітальний ремонт
Реконструкція очисних споруд КП «РВУВКГ» (коригування)
Будівництво колектору скидання зворотних вод у р. Сіверський Донець (коригування)
Капітальний ремонт теплових мереж кварталів 32, 40 з заміною на
попередньоізольовані труби м. Рубіжне, Луганська область
Реконструкція теплових мереж кварталів 32, 40 і 7-го мікрорайону, м. Рубіжне,
Луганська область
Укріплення будівельних конструкцій будівлі Комунального дошкільного навчального
закладу №2 м.Рубіжне. Коригування
Утеплення фасаду будівлі комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок)
№3 "Барвінок" м. Рубіжне - капітальний ремонт
Капітальний ремонт віконних та дверних блоків Рубіжанської загальноосвітньої школи
І-ІІ ступенів №1 (ІІ етап). Коригування
Комплексний проект "Покращення доступу до якісних медичних послуг населенню м.
Рубіжне"
Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття дороги по вул. Східна в м. Рубіжне
Реконструкція автодороги по вул. Володимирська, м. Рубіжне
«Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття дороги по вул. Будівельників в м.
Рубіжне»
«Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття дороги по вул. Б. Хмельницького в
м. Рубіжне»
Придбання сміттєвоза з боковим завантаженням ВЛІВ МЕДІУМ Б з об’ємом бункера
18,0 м3 на базі шасі МАЗ-5340С2 м. Рубіжне
Придбання пилососа Brok SL-200 на шассі МАЗ-5340 м. Рубіжне
Придбання машини МДКЗ (з піскорозкидальним обладнанням та поворотним відвалом)
на базі самоскида МАЗ-5550С3 м. Рубіжне

Актуальним
залишається
питання
просування
інвестиційного
проекту
«Індустріальний парк Рубіжне», метою якого є організація змішаного індустріальнокомерційного та логістичного парку зі створенням 610 нових робочих місць, який зможе
задовольнити потреби у розміщенні як місцевих компаній, так і компаній з прямими
іноземними інвестиціями. Концептуальний дизайн проекту «Індустріальний парк Рубіжне»
був розроблений чеськими експертами за технічної підтримки USAID, подальше просування
якого потребує розробки техніко-економічної документації на земельну ділянку.
З метою надання допомоги суб’єктам малого і середнього бізнесу у пошуках
додаткових джерел фінансування, нових ринків збуту, на офіційному сайті Рубіжанської
міської ради розміщалась інформація про діючі донорські організації міжнародної
фінансової допомоги, конкурси Програми розвитку ООН на здобуття малих грантів для
започаткування або відновлення підприємницької діяльності зі створенням нових робочих
місць, виставки та ярмарки міжнародного рівня.
Обсяг прямих іноземних інвестицій на початок 2017 року становив 10899,2
тис.дол.США наростаючим підсумком, що становить 2,5 % від загального обласного
підсумку. За даними облстата за результатами першого півріччя показник обсягу прямих
іноземних інвестицій склав 9947,9 тис. грн. На кінець 2017 року цей показник наростаючим
підсумком очікується у сумі 9900,0 тис.дол.США.

Нажаль, робота органів місцевого самоврядування ускладнюється відсутністю
інформації від органів статистики по багатьом показникам, особливо у розрізі міст за
джерелами фінансування, видами активів, видами економічної діяльності, видами
промислової діяльності. Одним із таких показників є іноземні інвестиції.
Основними проблемами є:
- недостатня інвестиційна конкурентоспроможність території вцілому;
- невдосконала система стимулювання внутрішніх інвестицій;
- відсутність загальноприйнятого стандарту подання інформації про інвестиційні пропозиції;
- відсутність інформації органів статистики по де-яким показникам розвитку регіонів;
- нестача бюджетних коштів для фінансування проектів розвитку;
- недостатнє усвідомлення відповідальності громадських організацій в процесі прийняття
рішень ними під час впровадження мікропроектів
- доволі низька активність підприємств у пошуку інвестиційних ресурсів..
Основним пріоритетом на 2018 рік є:
Сприяння суб’єктам господарювання у пошуку інвестиційних ресурсів. Залучення
додаткових ресурсів для реалізації проектів розвитку міста. Підвищення відповідальності
громади у реалізаціїї проектних ініціатив.
Завдання на 2018 рік:
- розробка інвестиційних проектів на отримання державних бюджетних коштів;
- подача проектних заявок на участь у міжнародних конкурсах та програмах;
- відновлення інфраструктурних об’єктів соціального призначення;
- впровадження проектів з енергозбереження на об’єктах житлового фонду та соціальної
сфери;
- співпраця з ГО в сфері місцевого економічного розвитку;
- соціальна мобілізація громадськості у напрямку створення громадських організацій
- зацікавлення підприємств та ФОП до пошуку інвестиційних ресурсів.
Очікувані результати:
Показники
Кількість інвестиційних проектів, реалізованих за рахунок
коштів державного бюджету та міжнародних програм у
співфінансуванні з міським бюджетом (од.)
Сума коштів, залучених на реалізацію інвестиційних проектів
(млн.грн.)
Інвестиції в основний капітал, млн. грн.
Іноземні інвестиції, млн. дол. США

2017
(очікуване)
14

2018
(планове)
25

31,750

185,342

72,100
9,900

91,311
9,900

6. Розвиток реального сектору економіки
6.1. Паливно-енергетичний комплекс
Енергозабезпечення та енергозбереження
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 2017 року ведеться
робота з обслуговування ліній зовнішнього освітлення. При проведенні капітального та
поточного ремонтів виконується заміна застарілого освітлювального обладнання на лампах
розжарювання, на світильники з використанням енергозберігаючих натрієвих ламп.
Через відсутність фінансування та скрутне фінансове становище підприємств у
2017 році заходи з енергоефективності не реалізовувались.
Основні проблеми:
- зменшення базового обсягу споживання природного газу шляхом його економії та
заміщення альтернативними видами палива;
- відсутність державних фінансових інвестицій для реалізації розроблених проектів;
- використання морально застарілого та фізично зношеного теплогенеруючого
обладнання;
- використання застарілого насосного обладнання в котельнях міста;
- втрати теплової енергії при транспортуванні теплоносіїв по трубопроводам та
тепловим магістралям;
- використання ламп розжарювання для зовнішнього освітлення міста;
- використання застарілого та енергоємного насосного обладнання для підйому та
транспортування питної води;
- втрати теплової енергії через опірні конструкції житлових будинків і об’єктів
соціальної сфери.
Пріоритетом на 2018 рік є зменшення споживання енергоносіїв та втрат
підприємствами теплопостачання, водопостачання та водовідведення.
Основні завдання та заходи:
- переведення системи опалення МКУ «Палацу культури» та будівель Палацу спорту і
басейну в південній частині м. Рубіжне на автономне, з використанням альтернативного виду
палива;
- децентралізації системи теплопостачання об’єктів соціальної сфери з використанням
котлів, працюючих на альтернативних видах палива;
- заміни насосних груп на насоси з більшим ККД;
- заміна насосного обладнання на артезіанських свердловинах Володинського та
міського водозаборів КП «РВУВКГ».
Очікувані результати:

Показники
Переведення квартир багатоквартирних житлових будинків на
індивідуальне опалення, од.

2017
2018
(очікувані) (прогноз)
1600
9450

6.2. Промисловість
За підсумками 2016 року обсяги реалізованої промислової продукції по місту
становили 4395671,1 тис.грн. або 11,9% до всієї реалізованої продукції по Луганській
області. Порівняно з аналогічним періодом минулого року спостерігається зростання обсягів
реалізованої продукції на 676371,6 тис.грн. або 18,2%, яке відбулось переважно за рахунок
зростання цін. У загальнообласному обсязі реалізованої промислової продукції за 2016 рік
місто посідає друге місце серед міст обласного значення.
На сьогодні якісний аналіз за показником «обсяги реалізованої промислової
продукції» ускладнений через відсутність щодо нього офіційних статистичних даних у
розрізі видів економічної діяльності. У зв’язку з цим, аналіз обсягів реалізації промислової
продукції проведено за даними, наданими підприємствами міста.
У структурі реалізації промислової продукції переважають підприємства целюлознопаперового виробництва, хімічної та нафтохімічної промисловості, виробництва основних
фармацевтичних продуктів.
Позитивна динаміка розвитку спостерігається на підприємстві ТОВ НВФ «Мікрохім»
та ПАТ «Рубіжанський картонно-тарний комбінат».
Так, ТОВ НВФ «Мікрохім» на 2018 рік заплановано випуск на фармацевтичний ринок
України одинадцяти нових лікарських засобів, що передбачає низку заходів, таких як:
розробка, дослідження (у т.ч. клінічні), реєстрація, підготовка (реконструкція) виробничої
дільниці, випуск контрольної та промислової серій нових лікарських засобів; які
виконуватимуться за власні кошти підприємства.
ПАТ «Рубіжанський картонно-тарний комбінат» на 2018 рік заплановані кошти на
енергозберігаючі заходи та модернізацію обладнання.
На теперішній час на рівні міст і районів спільно з облдержадміністрацією
проводиться робота по відновленню бази даних з можливостей та потреб регіону у
промисловій,
сільськогосподарській,
будівельній
та
інших
видах
продукції,
імпортозаміщенні, по розвитку звязків та взаємодії субєктів господарювання усіх форм
власності та галузей економіки у рамках внутрішньообласної кооперації.
Основними проблемами є:
- зниження конкурентноздатності продукції промислових підприємств внаслідок
постійного зростання тарифів на послуги, ціни на газ і електроенергію, що підвищує її
собівартість;
- нестабільні логістичні умови регіону, у тому числі з невизначеністю території щодо
законодавчого статусу зони АТО перетворює суб’єктів господарювання міста на
«ненадійних постачальників»;
- нестача обігових коштів у підприємств;
- недостатній рівень застосування інновацій промислового виробництва;
- висока вартість при проведенні митного оформлення імпортних товарів;
- відсутність державної підтримки підприємств державного сектору економіки,
розташованих на території міста;
- обмеженість надання органам місцевого самоврядування інформації та її
конфіденційність щодо фінансово-господарської діяльності підприємств;
Основні завдання на 2018 рік: реалізація заходів промислових підприємств міста,
спрямованих на технічне переоснащення виробництва, організацію нових виробництв,
розширення асортименту продукції, покращення умов праці та збільшення обсягів реалізації
промислової продукції.

Очікувані результати:
Показники
2017
2018
Обсяги реалізації промислової продукції, млн.грн.
5990,3
7188,4
Ресурсне забезпечення Фінансове забезпечення реалізації основних завдань
промисловості господарського комплексу міста здійснюватиметься переважно за рахунок
власних коштів підприємств та інвесторів.
6.3. Транспорт
У 2017 році було проведено, конкурс на перевезення пасажирів на автобусних
маршрутах загального користування у м. Рубіжне по маршруту» №101 «Стадіон –
Забіркіно», №109 «З/Д міст – Міськполіклініка».
З метою збалансування інтересів користувачів послуг і перевізника упродовж 2017
року неодноразово розглядались питання з удосконалення як графіків, так і схеми руху
автобусних маршрутів: №101 - «Стадіон –Забіркіно»; №109 «З/Д міст – Міськполіклініка»,
№111А «Автостанція – РКХЗ «Зоря». Вирішувались питання пов’язані з роботою
транспортного забезпечення. Здійснювався моніторинг руху автотранспорту на приміських і
міжміських маршрутах, з метою інформування мешканців міста щодо можливості їх
пересування загальним автомобільним транспортом.
Основними проблемами:
- нестабільні ціни на паливно - мастильні матеріали, які є основною складовою
собівартості і значною мірою впливають на розмір тарифу;
- відсутність достатньої кількості транспортних засобів або перевізників, які б
обслуговували міські автобусні маршрути;
- відсутність дієвих механізмів впливу на недобросовісних перевізників, які
порушують умови договорів;
- незадовільні особисті якості обслуговуючого персоналу ПП «Автолайн –Компані» у
виконанні своїх зобовязаннь, що спричиняє численні звернення громадян на дії перевізника.
Основні цілі та завдання:
Створення зручних умов для мешканців міста в отриманні якісних послуг у сфері
пассажирських перевезень:
- моніторинг стану ринку пассажирських перевезень загального користування;
- удосконалення діючих маршрутів у разі необхідності;
- проведення конкурсу на визначення автомобільного перевізника на автобусних
маршрутах загального користування;
- створення рівних умов для роботи всіх суб’єктів господарювання.
Кількісні та якісні критерії оцінки ефективності:
Показники
2017
2018
Кількість проведених конкурсів на перевезення пасажирів
3
1
Кількість проведених перевірок графіків і маршрутів руху
3
міського транспорту
Ресурсне забезпечення:
Не потребує.
6.4.Виробництво споживчих товарів та послуг
Торгівлю товарами народного споживання у м.Рубіжне здійснюють 378 об’єктів
роздрібної торгівлі загальною торговою площею 24,8 тис.кв.м., у тому числі: магазини – 292
одиниці (продовольчі – 87 од., непродовольчі – 205 од.), 86 об’єктів дрібнороздрібної мережі
(павільйони, кіоски) та 67 підприємств ресторанного господарства.
Забезпеченість торгівельними площами на одну тисячу осіб складає 427 кв.м..
У місті функціонує 8 об’єктів фірмової торгівлі, а саме: кіоск з продажу
хлібобулочних виробів (мініпікарня ФОП Тарасюк О.В.), магазини з продажу ювелірних
виробів «Ювелірний» (ФОП Наумов В.А.), «Індіго» (ФОП Сьомкін В.В.), «Тіара» (ФОП
Касьянов Ю.А.), кіоск та магазин з продажу хлібобулочних виробів ТОВ ТК «Золотий

урожай», відділ у магазині «Радуга» з продажу хлібобулочних виробів (ФОП Оридорога
С.О.), відділ в магазині «Ластівка» з продажу хлібобулочних виробів (ФОП Шиндер С.С).
Упродовж 9 місяців 2017 року у місті відкрито 8 об’єктів роздрібної торгівлі, серед
них кращі:
- непродовольчій магазин – «Спутник»;
- продовольчі магазини – «Клубничка», «Забіркино», «45-й», «Штоф», «Ваніль»,
«Свіже м’ясо».
На території міста функціонує один об’єкт ринкової торгівлі – ДП «Рубіжанський
ринок» загальною кількістю торговельних місць 1102 одиниці, з них для продажу
сільськогосподарської продукції відведено близько 150 місць.
Основним показником, який характеризує роботу галузі торгівлі, є обсяг роздрібного
товарообороту торгової мережі підприємств, який за 2016 рік склав 310,7 млн.грн. Обсяг
обороту роздрібної торгівлі за 2017 рік очікується у сумі 422,1 млн.грн. На 2018 рік обсяг
роздрібного товарообігу прогнозується у сумі 574,1 млн.грн., або 136% до очікуваного у
2017 році.
Мережа закладів ресторанного господарства налічує 66 об’єктів харчування на
5186 посадочних місць, з них 17 об’єктів на 3398 посадочних місця обслуговують
споживачів за місцем роботи та навчання.
Мережа побутових послуг налічує 157 об’єктів. Основу сфери побутових послуг в
місті складають фізичні особи – підприємці.
Очікуваний обсяг реалізованих послуг за 2017 рік становитиме 92,7 млн.грн..
Прогнозний показник обсягу реалізованих послуг на 2018 рік прогнозується на рівні 123,1
млн.грн., що складає 132,8% до очікуваного у 2017 році.
Основні проблеми:
- відсутність законодавства про внутрішню торгівлю стримує розвиток торгівлі та
призводить до відсутності комплексного нормативного регулювання відносин у сфері
внутрішньої торгівлі;
- недосконалість системи контролю за якістю і безпекою продукції, робіт, послуг, яка
б гарантувала споживачам придбання товарів належної якості;
- торгівля у невстановлених місцях.
Основні пріоритети:
- поліпшення якості торговельного обслуговування населення;
- задоволення в повному обсязі споживчого попиту населення на основні групи
продовольчих та непродовольчих товарів за доступними цінами та гарантованої якості;
- розширення мережі торгівлі у мало привабливих районах міста;
- створення сприятливих умов безпосередньо товаровиробникам для продажу
сільськогосподарської продукції.
Основні завдання:
Основним завданням програми є:
- забезпечення насиченості споживчого ринку соціально значущими продуктами
харчування;
- поліпшення якості торговельного обслуговування;
- впорядкування розміщення дрібнороздрібної мережі, особливо у весняно-літній
період;
- сприяння забезпеченню захисту прав споживачів;
- сприяння розширенню фірмової торговельної мережі підприємств товаровиробників;
- сприяння організації та проведенню ярмаркових заходів за безпосередньої участі
товаровиробників;
- недопущення стихійної торгівлі в місті.
Очікувані результати:
- збільшення об’єктів роздрібного товарообігу та платних послуг;

- збільшення підприємств торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг;
- усунення стихійної торгівлі в місті;
- забезпечення комфортного та якісного обслуговування населення.
7. Розвиток соціальної сфери
7.1. Демографічна ситуація
Середня чисельність наявного населення міста станом на 01.01.2017 становила
58,6 тисяч осіб. У місті зберігається тенденція до зменшення кількості населення.
У 2017 році очікується зменшення середньої чисельності населення міста до 57,7 тисяч осіб,
на 2018 рік прогнозується 57,2 тисяч осіб.
7.2. Зайнятість населення та ринок праці
До Рубіжанського міського центру зайнятості, з метою пошуку роботи, за
9 місяців 2017 року звернулися і отримали статус безробітного 2359 осіб, проти 2473 осіб за
аналогічний період 2016 року. Якісний склад незайнятого населення за причинами
незайнятості представлений на діаграмі 1.

Незайняті більше
одного року
32%

незайняті з інших
причин
43%

Скороченя чисельності
штату
4%

Випускники ВУЗів
3%

Випускники ПТУ
0%

Власне бажання
18%

Діаграма 1. Якісний склад незайнятого населення за причинами незайнятості.

Переважну більшість зареєстрованих у центрі зайнятості протягом звітного періоду
складають жінки – 1505 осіб або 63,8% від загальної кількості.
Одним із найважливіших завдань є працевлаштування осіб, які потребують
додаткових гарантій у сприянні працевлаштуванню. За 9 місяців 2017 року до центру
зайнятості звернулося і отримали статус безробітного 646 таких осіб проти 630 осіб за
аналогічний період 2016 року. Працевлаштовано на загальні вакансії 200 осіб, які
потребують додаткових гарантій у сприянні працевлаштуванню, що складає 31,0% від
загальної кількості громадян зазначеної категорії.
Одним з напрямків роботи служби зайнятості є обслуговування вимушено
переміщених осіб із зони проведення антитерористичної операції. Протягом 9 місяців
2017 року у Рубіжанського міського центру зайнятості знаходилося на обліку 39 таких
громадян, з них працевлаштовано на постійні робочі місця 26 осіб, направлено на професійне
навчання 7 осіб.

Надано компенсації витрат на заробітну плату 4 роботодавцям , відповідно до ст.24/1
Закону України «Про зайнятість населення», при працевлаштуванні 4 таких осіб на суму 89,2 тис.грн.
Станом на 01.10.2017 на обліку, як безробітні, знаходяться – 20 осіб.
Для інформування вимушено переміщених осіб, які не звернулися до центру
зайнятості, про послуги служби зайнятості, порядок реєстрації, умови отримання допомоги
по безробіттю, актуальні вакансії та інше, розміщено 2 інформаційних стенда на території
автостанції, Рубіжансько-Кремінського військового комісаріату та УПСЗН.
Впродовж 9 місяців 2017 року 5 підприємств та установ міста надали звіти про
заплановане масове вивільнення 239 робітників з них :
- ТОВ НВП «Зоря» - на 73 працівника;
- УПФУ в м.Рубіжне - 51 працівник;
- РПЛ – 49 працівників;
- КП «Рубіжанський фізкультурно-спортивний комплекс» – 25 працівників;
- Рубіжанська ОДПІ – 41 працівник.
Загальна кількість наявних вакансій для укомплектування Державною службою
зайнятості збільшилась на 12,1,0% і склала 1008 за 9 місяців 2017 року проти 899 за
аналогічний період 2016 року.
Середній розмір оплати праці за вакансіями склав 3423,5 грн. проти 1955,0 грн. за
2016 рік., з них:
- 211 з мінімальною зарплатнею (3200 грн.);
- 788 від мінімальної до середньої заробітної плати по регіону (3200 грн. –
5171,0 грн.
Не припиняється робота з роботодавцями щодо інформування про послуги Державної
служби зайнятості та обов’язки роботодавців згідно діючого законодавства про зайнятість.
Впродовж 9 місяців 2017 року 197 роботодавців звернулися до центру зайнятості з метою
укомплектування вакантних місць.
За січень-вересень 2017 року рівень укомплектування вакансій зменшився на 3,2% і
становив 93,7% проти 96,9% за 9 місяців 2016 року.
Рівень забезпечення роботодавців робочою силою зменшився на 2,5% в порівнянні з
аналогічним періодом минулого року та складає 95,4% (за 9 місяців 2016 року – 97,9%).
Термін укомплектування вакансій, як і в минулому році, складає 7 календарних днів.
Працевлаштовано на актуальні вакансії за 9 місяців 2017 року 951 особа, з них мали
статус безробітного 750 громадян, або 31,8% від загальної кількості безробітних громадян,
які звернулися до центру зайнятості.
Станом на 01.10.2017 в Рубіжанському міському центрі зайнятості знаходилось на
обліку 792 безробітних проти 987 на 01.10.2016.
Чисельність осіб, які отримують допомогу станом на 01.10.2017 – 522 особи проти 581
особи станом на 01.10.2016. Витрачено коштів на допомогу за 9 місяців 2017 року –
6575,3 тис.грн. (9 місяців 2016 року – 6938,2 тис.грн.).
Основною причиною тривалого безробіття є невідповідність професійнокваліфікаційного складу незайнятих громадян та попитом на робочу силу. Наближення
професійних навичок незайнятих громадян до потреб роботодавця можливе лише завдяки
навчанню, перенавчанню або підвищенню кваліфікації безробітних. З метою визначення
професій необхідних на ринку праці та вивчення можливостей навчання та перенавчання
безробітних за цими професіями центром зайнятості проводиться постійна робота з
підприємствами, установами, організаціями та навчальними закладами міст Рубіжне,
Сєвєродонецька. В результаті протягом 9 місяців 2017 року направлені на навчання,
перенавчання та підвищення кваліфікації 160 осіб, або 6,8% від загальної кількості
безробітних, витрачено коштів – 74,3 тис.грн.
Одним із нових напрямків роботи Державної служби зайнятості є сприяння зростанню
конкурентоспроможності на ринку праці громадян віком від 45 років і старше, завдяки

отриманню ваучерів для проходження навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації.
Отримання додаткової професійно-технічної або вищої освіти за рахунок Фонду
загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття сприяє
ефективному використанню трудового потенціалу зазначеної вікової групи, підвищенню її
соціальної та професійної мобільності.
Протягом 9 місяців 2017 року проводилися індивідуальні та групові консультації
щодо видачі ваучерів, семінари, презентації курсів навчання, якими охоплено 75 осіб.
Суттєвою підтримкою роботодавців з боку Державної служби зайнятості у напрямку
створення нових робочих місць, є надання компенсації фактичних витрат роботодавця на
сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі —
єдиний внесок) при працевлаштуванні на такі місця безробітних громадян, відповідно до
Порядку, затвердженого Постановою КМУ №347 від 15.04.2013.
За 9 місяців 2017 року 9 роботодавців отримати компенсацію на 27 новостворених
робочих місця, витрачено на ці цілі 110,1 тис.грн.
Однією з дієвих форм матеріальної підтримки безробітних є організація громадських
та інших робіт тимчасового характеру, які сприяють тимчасовій зайнятості населення,
пом’якшують соціальну напруженість на ринку праці, а головне – сприяють мотивації
людини до праці, зміни її уявлень про підходящу роботу і є засобом переходу до постійної
зайнятості. За 9 місяців 2017 року направлено на такі роботи 161 громадянин, або 6,9% від
загальної кількості безробітних, з них 133 особи на громадські роботи, 28 – на роботи
тимчасового характеру.
Важливе значення для громади мають роботи з благоустрою міста (рішення
виконавчого комітету міської ради від 10.01.2017 №1), які організовані та проводяться на
КП «ШЕП», направлено на такі роботи 87 осіб, відпрацьовано – 656 людино-днів. Не менш
важливе значення мають громадські роботи організовані, згідно рішення від 10.01.2017 №1
в УПСЗН за видом «Інформування населення про порядок отримання житлових субсидії та
робота з документацією», направлено 46 осіб, та відпрацьовано 738 людино-днів.
Загалом, на громадських та інших роботах тимчасового характеру відпрарацьовано за
9 місяців 2017 року 2129 людино-днів, спрямовано коштів - 396,5 тис.грн. з них:
- 151,2 тис.грн. – кошти місцевого бюджету;
- 132,8 тис.грн. – кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального
страхування на випадок безробіття;
- 112,5 тис.грн. – кошти роботодавців.
Громадянам з обмеженими фізичними можливостями потрібен справедливий
соціальний захист та створення відповідних умов життя для ефективної інтеграції в
суспільство. З боку служби зайнятості, з метою забезпечення дотримання прав кожного
інваліда, організований зручний доступ до центру зайнятості, створені реальні можливості
для самостійної роботи в загальнодержавній базі вакансій, безкоштовний доступ в Інтернет для пошуку роботи за межами місця проживання.
Протягом 9 місяців 2017 року до центру зайнятості звернулися та отримали статус 64
особи з обмеженими фізичними можливостями.
Станом на 01.10.2017 працевлаштовано 22 особи, що складає 34,4%.
Основна проблема в працевлаштуванні таких громадян - дисбаланс між професійним
досвідом та потребою роботодавців. Загалом роботодавці надають вакансії для
працевлаштування осіб з обмеженими фізичними можливостями за непрестижними
професіями (робітник з благоустрою, підсобний робітник, прибиральник службових
приміщень, сторож). Для вирішення проблеми працевлаштування інвалідів, центр зайнятості
постійно проводе масові заходи за участю роботодавців та інвалідів. За 9 місяців 2017 року
проведено 18 семінарів з 193 представниками підприємств.
Ресурсне забезпечення: Заходи фінансуватимуться переважно за рахунок коштів
Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.

7.3. Грошові доходи населення та заробітна плата.
Одним з найважливіших напрямів державної соціальної політики, який впливає на
розвиток виробництва, відтворення робочої сили, розв’язання соціально-економічних
проблем є збільшення грошових доходів населення.
Розмір середньомісячної заробітної плати штатних працівників за 2016 рік становив
5417 грн., що складає 116,8% до середнього рівня по регіону та 83,7% до середнього рівня по
Україні. Розмір середньомісячної заробітної плати найманих працівників у 2016 році на
деяких підприємствах промислової діяльності перевищував середній розмір по місту. Так, в
целюлозно-паперовому виробництві перевищення становить 59,0%.
У 2017 році очікується середньомісячна заробітна плата у розмірі 7800 грн., що на
44,0% більше середньомісячної заробітної плати за 2016 рік. На деяких підприємствах
промислової діяльності розмір середньомісячної заробітної плати найманих працівників
планується вище очікуваного середнього розміру по місту.
За даними управління праці та соціального захисту населення Рубіжанської міської
ради заборгованість із виплати заробітної плати на економічно неактивних підприємствах
міста станом на 01.12.2017 залишається на рівні аналогічного періоду 2016 року та становить
863,7 тис. грн. Заборгованість із виплати заробітної плати бюджетних установ відсутня.
На виконання Указу Президента України від 25.05.2004 №576 «Про невідкладні
заходи щодо завершення погашення заборгованості по заробітній платі» управлінням праці
та соціального захисту населення здійснюється щотижневий моніторинг погашення
заборгованості із заробітної плати на підприємствах міста.
Основними проблемами є:
- несвоєчасна виплата заробітної плати на підприємствах міста;
Основні пріоритети:
- забезпечення своєчасності виплати заробітної плати на підприємствах міста;
- легалізація зайнятості та оплати праці населення міста.
Основні завдання на 2018 рік:
- повне погашення заборгованості з виплати заробітної плати на підприємствах міста
та недопущення виникнення нової;
- продовження проведення засідань робочої групи з питань легалізації зайнятості та
оплати праці населення, погашення заборгованості із заробітної плати, податків та інших
обов’язкових платежів;
Очікувані результати:
Показники
2017
2018
очікуване
прогноз
Зменшення заборгованості із заробітної плати, (%)
0
100
Опрацювання питання легалізації трудових відносин на
4
4
засіданнях робочої групи з питань легалізації зайнятості та
оплати праці населення, погашення заборгованості із
заробітної плати, податків та інших платежів, (засідань).
7.3.1. Детінізація праці та доходів громадян
З метою сприяння діяльності органів виконавчої влади у забезпеченні легалізації
виплати заробітної плати та зайнятості населення, координації спільних дій, направлених на
подолання негативних чинників, пов’язаних з невиплатою заробітної плати, недоїмкою до
бюджету, державних цільових фондів, рішенням виконавчого комітету від 05.07.2011 №372
створено робочу групу з питань легалізації зайнятості та оплати праці населення, погашення
заборгованості із заробітної плати, податків та інших обов’язкових платежів (далі – Робоча
група), яка об’єднала в собі міську комісію з питань погашення заборгованості з виплати
заробітної плати та робочу групу з питань реалізації заходів щодо легалізації найманої праці.
Робоча група, відповідно до покладених на неї завдань, проводить роботу зі збирання
та моніторингу інформації про факти несвоєчасної виплати заробітної плати, нелегальної її
виплати і зайнятості населення; здійснює аналіз стану справ та причин виникнення

заборгованості з виплати заробітної плати та проблем, пов’язаних з легалізацією найманої
праці та оплатою.
Основні проблеми:
Небажання працівників повідомляти компетентні органи влади (міліцію, прокуратуру,
податкову інспекцію та територіальну інспекцію з питань праці) про відмову роботодавців
оформлювати трудові відносини належним чином та про отримання заробітної плати «в
конвертах».
Відсутність можливості проведення раптових перевірок суб’єктів господарювання
щодо дотримання ними законодавства про працю (оформлення трудових відносин та оплата
праці найманих працівників).
Основні пріоритети:
У межах делегованих повноважень у сфері державного контролю за додержанням
законодавства про працю, наданих органам місцевого самоврядування, у 2018 році створити
виконавчий орган (з розрахунку 1 інспектор на 20 тисяч населення) та продовжити
проведення роз’яснювальної роботи серед населення міста щодо переваг легальних трудових
відносин.
Основні завдання на 2018 рік:
- проведення засідань робочої групи з питань легалізації зайнятості та оплати праці
населення, погашення заборгованості із заробітної плати, податків та інших обов’язкових
платежів;
- підвищення рівня поінформованості населення про переваги легалізованих трудових
відносин
Очікувані результати:
Показник
Опрацювання питання легалізації трудових відносин на
засіданнях робочої групи з питань легалізації зайнятості та
оплати праці населення, погашення заборгованості із
заробітної плати, податків та інших платежів
Розміщення статей та інформаці про необхідність належного
оформлення трудових відносин у засобах масової інформації,
на офіційному сайті Рубіжанської міської ради, виступи на
радіо, проведення семінарів та ін.

2017
очікуване

2018
прогноз

4

4

Щомісяця

Щомісяця

8.1. Соціальне забезпечення
Одним із основних напрямів державної соціальної політики є така організація роботи,
яка забезпечить прозорість та чіткість процесу надання пільг, якісне обслуговування
громадян, у тому числі з реабілітації та соціальної інтеграції інвалідів, і створення цілісної
системи соціальних послуг, яка б відповідала потребам осіб, які потрапили у складні життєві
обставини, забезпечувала доступність та адресність соціальних послуг, сприяла підвищенню їх
якості.
Управління праці та соціального захисту населення відповідно до повноважень
забезпечує реалізацію державної соціальної політики в частині захисту найуразливіших
верств населення шляхом призначення різних видів соціальної допомоги та пільг.
Станом на 05.10.2017 на обліку в управлінні праці та соціального захисту населення
перебуває 6515 внутрішньо переміщених осіб, з них: дітей - 600, інвалідів - 171, пенсіонерів 4257.
В управлінні праці та соціального захисту населення Рубіжанської міської ради
прийом учасників антитерористичної операції здійснюється за принципом «єдиного вікна».
Під час прийому з’ясовуються їх потреби: соціальні, медичні, працевлаштування,
поліпшення житла та інше. Ведеться реєстр учасників антитерористичної операції, які
отримали посвідчення учасника бойових дій, заповнюються соціальні паспорти учасників

антитерористичної операції, надається консультативна допомога учасникам АТО в
отриманні документів, необхідних для надання відповідного статусу згідно із Законом
України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», отриманні пільг та
соціальних гарантій відповідно до вимог чинного законодавства України, лікуванні,
реабілітації, адаптації.

Основні проблеми:
- збільшення обсягів роботи (взяття на облік внутрішньо переміщених осіб,перевірка
фактичного місця проживання внутрішньо переміщених осіб, призначення субсидій) за
відсутності збільшення кількості працівників;
- обмеження життєдіяльності інвалідів та осіб похилого віку;
- соціальна дезадаптованість громадян похилого віку.
Основним пріоритетом є захист найуразливіших верств населення шляхом
призначення різних видів соціальної допомоги, надання соціальних послуг і розширення їх
переліку, формування соціально - адаптованої особистості та сприяння реабілітації і трудовій
зайнятості осіб з обмеженими фізичними можливостями.
Основні завдання на 2018 рік :
- 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 санаторнокурортних закладах;
- забезпечення соціальної реабілітації інвалідів та дітей-інвалідів.
Очікувані результати:
2017
2018
Показник
очікуване прогноз
Інформування населення в місцевих ЗМІ про зміни у чинному
9,0
9,0
законодавстві, (тис.грн.)
Додаткові виплати за користування житлово-комунальними
20,6
21,7
послугами сім'ям загиблих воїнів-інтернаціоналістів,(тис.грн.)
Надання дітям-інвалідам послуг соціальної реабілітації, (тис.грн.)
1300,0
1900,9
Чисельність громадян похилого віку, інвалідів та осіб, що
знаходяться у складних життєвих обставинах, що потребують
3200
3490
надання соціальних послуг, (осіб)
Обсяги фінансування установи для соціального обслуговування
6539,2
7814,8
(надання соціальних послуг) установи, тис.грн.
Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних
2043,5
2239,2
послуг) 1 особи територіальним центром на рік, грн.
Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням до загальної
100
100
чисельності осіб, що потребують соціальних послуг, (осіб)
Соціальний захист окремих категорій громадян, тис.грн.
165624,35 931,316*
*- обсяги фінансування будуть доведені після прийняття державного та міського
бюджетів.
Ресурсне забезпечення: фінансування за рахунок коштів Державного та місцевого
бюджетів, благодійної допомоги.
8.2. Пенсійне забезпечення
Розвиток пенсійної системи сприяє детінізації доходів та зайнятості, забезпечує більш
ефективне використання бюджетних коштів та стабільне соціально-економічне середовище.

Посилення адекватності та фінансової спроможності пенсійної системи посідає центральне
місце в стратегії соціального та економічного розвитку.
Упродовж 9 місяців 2017 року з усіх джерел фінансування до Пенсійного фонду
м. Рубіжне надійшло 782,7 млн.грн., у т. ч. надходження із Державного бюджету для виплати
пенсій складають 305,6 млн.грн., або 39,0% від загальної суми надходжень.
За січень-вересень 2017 року надходження власних коштів без врахування суми
єдиного внеску, розподіленого на пенсійне страхування, порівняно з аналогічним періодом
2016 року зменшились на 3,3 тис.грн., або на 0,1% і склали 2872,7 тис.грн., що становить
15,7% до планових показників.
Загальна чисельність пенсіонерів складає 23,1 тис. осіб, у тому числі 5,0 тис. осіб є
тимчасово переміщеними.
Середній розмір пенсії цивільних пенсіонерів разом з цільовою грошовою допомогою,
державною адресною допомогою до пенсій, надбавкою за особливі заслуги перед Україною
станом на 01.10.2017 становить 1963,98 грн. В порівнянні з аналогічним періодом 2016 року
розмір середньої пенсії збільшився на 131,39 гривень.
Впродовж звітного періоду призначено 397 пенсій, проведено 1029 поточних
перерахунків, 2 пенсіонерам призначено пенсію за нормами Закону України «Про пенсії за
особливі заслуги перед Україною».
Загальна потреба на виплату пенсій та грошової допомоги за січень – вересень
2017 року становить 623,762 млн.грн.
Чисельність пенсіонерів, які отримують виплати через банківські установи, станом на
01.10.2017 склала 12,0 тисяч осіб, що становить 59,9% загальної кількості одержувачів
пенсій.
Заборгованість зі сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування за 9 місяців 2017 року зменшилась на 312,9 тис.грн., або 9,9% і станом на
01.10.2017 складає 7699,9 тис.грн., у т.ч. недоїмка по внесках 4575,7 тис.грн.
В структурі заборгованості перед Фондом борг по підприємствах з економічно
активним статусом складає 91,4%., по підприємствах, з безнадійним статусом боргу – 8,6%.
На виконанні в органах державної виконавчої служби перебуває 91 судове рішення
про стягнення коштів на суму 55867,7 тис.грн. та 41 узгоджена вимога на суму 7513,2
тис.грн. Внаслідок примусового стягнення коштів надійшло 1093,0 тис.грн., завершено
виконавчих проваджень на загальну суму 2060,0 тис.грн.
Управлінням пенсійного фонду України в м. Рубіжне Луганської області, з метою
повного охоплення боргу заходами стягнення, впродовж січня-вересня 2017 року подано до
суду 58 позовів на суму 34940,5 тис.грн.. Станом на 01.10.2017 на обліку в управлінні
знаходиться 1 боржник, відносно якого порушено справу про банкрутство на загальну суму
68,8 тис.грн.
З метою підвищення ефективності системи надання громадянам соціальних послуг в
управлінні продовжує працювати приймальня за принципом роботи «єдиного вікна".
Основною проблемою є наявність боргу у підприємств, установ та організацій зі
сплати страхових внесків до Пенсійного фонду України та єдиного соціального внеску.
Основним пріоритетом є забезпечення соціальних гарантій для пенсіонерів.
Основні завдання та заходи:
- забезпечення в повному обсязі поточного надходження коштів до бюджету
Пенсійного фонду України та фінансування витрат на виплату пенсій і допомоги;
- завершення верифікації пенсійних виплат, запровадження контролю призначення
пенсій одночасно із впровадженням централізованої технології призначення пенсій;
- перехід на електронний документообіг під час виплати пенсій та застосування
централізованих технологій їх виплати;
- проведення інформаційно – роз’яснювальної роботи щодо пенсійного забезпечення
на сайті та інших місцях загального доступу.
Очікуванні результати:

підвищення середнього розміру пенсії;
- поліпшення якості обслуговування громадян.
8.3. Житлово-комунальне господарство
У м. Рубіжне проводиться робота щодо удосконалення управління об’єктами
житлово-комунального господарства, демонополізації та створення конкурентного
середовища на ринку житлово-комунальних послуг.
Послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій мешканцям міста
надає 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 обслуговує КП «БТІ» складає 386 житлових будинки,
загальною площею квартир – 1021,9 тис.кв.м.;
- житловий фонд об’єднань співвласників багатоквартирних будинків складає
44 житлових будинки, загальною площею квартир – 91,1 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 діють 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.
Складне становище на сьогоднішній день склалося з оплатою населенням м. Рубіжне
послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій. Загальна заборгованість
населення станом на 01.09.2017 складає 8983,3,5 тис.грн. (з урахування пільг та субсидій, а
також з урахуванням заборгованості перед ліквідованими ЖЕКами) та зросла, у порівнянні з
початком року, на 61,7 тис.грн або 0,7%. У розрізі підприємств структура заборгованості має
наступний вигляд:
- КП «БТІ» – 3464,6 тис.грн., або 38,6% від загальної суми заборгованості;
- КП «ЖЕК-1» (враховуючі заборгованість ліквідованих підприємств) –
2585,0 тис.грн., або 28,8% від загальної суми заборгованості;
- заборгованість минулих років за внутрішньо будинкове обслуговування мереж
центрального водо-, теплопостачання та водовідведення - - 2933,7 тис, або 32,6% від
загальної суми заборгованості;
Рівень оплати населенням послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових
територій станом на 01.09.2017 склав 77,1%. Рівень відшкодування державою пільг та
субсидій складає 132%.
Управлінням ЖКГ проводиться робота з сприяння створенню об’єднань співвласників
багатоквартирних будинків, за 2016 рік зареєстровано 17 ОСББ, у 2017 році доки триває
робота з ініціативними групами. Всього у місті зареєстровано 47 об’єднань, які нараховують
50 будинків, проте деякі з них досі залишаються на обслуговуванні КП «БТІ».
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 співвласників багатоквартирних будинків у місті Рубіжне
Луганської області на 2017-2019 роки, відповідно до якої у 2017 з місцевого бюджету
профінансовано заходів на суму 1494,8 тис. грн.., з них: 819,8 тис. грн.. на співфінансування
проектів з енергозбереження в будинках, де створені ОСББ, відповідно до проекту ПРООН

«Місцевий розвиток, орієнтований на громаду», та 675 тис. грн.. на виконання капітального
ремонту покрівель в двох житлових будинках ОСББ (вул. Володимирська, 39в та вул.
Смирнова, 23).
Стан водопровідно-каналізаційного господарства
Послуги з централізованого водопостачання та водовідведення надаються
КП «Рубіжанське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства»
(КП «РВУВКГ»).
Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) «Про встановлення тарифів на централізоване
водопостачання та водовідведення комунальному підприємству «Рубіжанське виробниче
управління водопровідно-каналізаційного господарства» від 16.04.2015 №1257 затверджені
тарифи з 01 травня 2015 року на централізоване водопостачання – 3,89 грн. за 1 м3 (без ПДВ);
на централізоване водовідведення – 11,21 грн. за 1 м3(без ПДВ).
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. 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 01.09.2017 складає 8740,4 тис.грн., у порівнянні з початком року
зменшилась на 1466,7 тис.грн., або на 14%. Рівень оплати населенням послуг на 01.09.2017
складає 85,9%. Рівень відшкодування державою пільг та субсидій – 103%.
Комунальна теплоенергетика міста
Послуги з централізованого опалення у місті Рубіжне надає комунальне
спеціалізоване теплозабезпечуюче підприємство «Рубіжнетеплокомуненерго». На балансі
підприємства знаходяться 16 газових котелень, 5 центральних теплових пунктів (ЦТП),
74,147 км теплових мереж. Загальна установлена потужність котелень підприємства складає
185,615 Гкал.
У 2016 році переглянуті тарифи на послуги з централізованого теплопостачання для
КСТП «Рубіжнетеплокомуненерго» (КСТП «РТКЕ»), що є виконавцем послуг. Тарифи
затверджені постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг від 09.06.2016 №1035 «Про встановлення тарифу на
теплову енергію для потреб населення КСТП «Рубіжнетеплокомуненерго» Рубіжанської
міської ради» і діють з 01.07.2016:
- для абонентів житлових будинків з будинковими та квартирними приладами обліку
теплової енергії – 1319,86 грн. за 1 Гкал (з ПДВ), зростання тарифу у порівнянні з
попередньо затвердженим склав 88%.
- для абонентів житлових будинків без будинкових та квартирних приладів обліку
теплової енергії – 37,11 грн. за 1 м2/місяць протягом періоду надання послуги з
централізованого опалення (з ПДВ), зростання тарифу у порівнянні з попередньо
затвердженим склав 88%.

Заборгованість населення за спожиті послуги з централізованого опалення станом на
01.09.2017 складає 61013,6 тис.грн., у порівнянні з початком року зменшилась на
9320,8 тис.грн., або на 13%. Рівень оплати населенням послуг на 01.09.2017 складає 75,1 %.
Рівень відшкодування державою пільг та субсидій – 154%
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».
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
будівництва.
З метою утримання в належному стані житлових будинків, об’єктів соціальнокультурного та громадського призначення, адміністративних будівель та інших об’єктів
комунальної власності здійснювалось фінансування об'єктів капітального ремонту. На
фінансування капітальних вкладень було спрямовано 7396,37 тис.грн., з них 1850 тис. грн. –
субвенція з державного бюджету.
Із загального обсягу коштів, використаних у 2016 році, найбільша питома вага 45 %
припадає на галузь «Житловий фонд» (виконувались роботи із капітального ремонту
покрівель в 22 житлових будинках, капітальний ремонт пасажирських ліфтів в житлових
будинках, капітальний ремонт аварійних козирків над входами в під'їзди житлових
будинків, капітальний ремонт системи каналізації житлового будинку); 28 % припадає на
галузь «Благоустрій» (капітальний ремонт ліній зовнішнього освітлення, вулично-дорожньої
мережі, капітальний ремонт зелених насаджень); 19 % - на галузь «Освіта» (виконувались
роботи по капітальному ремонту будівлі та підлоги першого поверху ЗОШ №6, капітальний
ремонт приміщень санвузлів внутрішніх мереж водопостачання та водовідведення будівлі
ЗОШ № 3, капітальний ремонт теплопостачання будівлі ЗОШ №6, капітальний ремонт
покрівлі ДНЗ №5, капітальний ремонт малої спортивної зали СШ №10); 5 % - на галузь
«Культура» (капітальний ремонт покрівлі КЗ «Міського музею», заходи з енергозбереження
(заміна віконних і дверних блоків) міської дитячої школи мистецтв), 3 % - на галузь
«Охорона здоров’я» (виконувались роботи з капітального ремонту покрівлі терапевтичного
корпусу (перехід на стоматполіклінніку) Центральної міської лікарні).
У 2017 році виконаний капітальний ремонт покрівель у 9 житлових будинках,
розпочаті роботи з капітального ремонту покрівель у 2 житлових багатоквартирних будинках
та реконструкції покрівлі у 1 багатоквартирному будинку, капітальний ремонт пасажирських
ліфтів, капітальний ремонт козирків над входами в під`їзди житлових будинків, капітальний
ремонт під`їздів та сходових клітин в житлових будинків, капітальний ремонт аварійних
балконів житлових будинків, капітальний ремонт водопостачання та водовідведення
житлових будинків.
На об’єктах соціальної сфери виконаний капітальний ремонт приміщень санвузлів
ЗОШ № 9 (459,9 тис. грн.), капітальний ремонт спортивного майданчика ЗОШ №8,
капітальний ремонт приміщень будівлі ЗОШ №8 (1566,1 тис. грн.), реконструкція покрівлі
СШ № 7 (368,8 тис. грн.), розпочаті роботи з капітального ремонту приміщень СШ №10
(652,0 тис. грн.), капітального ремонту покрівлі СШ № 2 (700,0 тис. грн.), капітального
ремонту великої спортивної зали СШ №10 (400,0 тис. грн.).
У 2017 року виконаний капітальний ремонт асфальтобетонного покриття доріг по пр.
Переможців, вул. Б.Хмельницького, вул. Визволителів та капітальний ремонт тротуарів по

вул. Визволителів, вул. Менделєєва, розпочаті роботи по капітальному ремонту тротуарів по
пр. Переможців (5021,3 тис. грн.).
Окрім того, до кінця 2017 року за рахунок коштів державного бюджету передбачено
фінансування у сумі 3 500 000 тис. грн. на виконання капітального ремонту інфекційного
відділення ЦМЛ, м. Рубіжне. Наразі роботи тривають.
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;
реконструкція автодороги по вул. Миру;
реконструкція покрівлі СШ-1-111 ступенів №10.
Замовником зазначених робіт виступає управляння капітального будівництва
Луганської ОДА.
Орієнтовний обсяг коштів видатків міського бюджету на капітальні вкладення та
капітальний ремонт на 2018 рік складає 16 млн.грн.
Проект Програми і соціально-економічного та культурного розвитку м. Рубіжне на
2018 рік сформований, виходячи з очікуваного наповнення міського бюджету. Основні
фінансові ресурси будуть зосереджені на об'єктах, які забезпечують життєдіяльність міста, з
вагомим соціальним ефектом, відповідно до стратегічних напрямків розвитку міста та
галузевих цільових програм. Це дасть можливість створити умови для гідного проживання
мешканців міста.
Передбачено спрямувати кошти на забезпечення введення об'єктів в експлуатацію,
продовження робіт з капітального ремонту об’єктів соціальної сфери, дорожньо-мостового
господарства та житлового фонду, продовження заходів з енергозбереження, запобігання
виникненню аварійних ситуацій.
Стан благоустрою м. Рубіжне
Тривають роботи з капітального та поточного ремонту, реконструкції доріг і тротуарів,
розпочаті ще в 2016 році.
Протягом минулого року виконаний:
- капітальний ремонт доріг по пр. Переможців та вул. Менделєєва, внутрішньо
квартальних проїздів в районі житлових будинків по вул. Миру, 22-22в, від вул. Менделєєва
до вул. Б. Хмельницького, в районі ЗОШ № 3 (3,53 млн. грн.);
- поточний ремонт доріг по вул. Менделєєва, Миру, Заводська, Набережна, Трудова,
Будівельників, 30 років Перемоги, Б. Хмельницького, Нахімова, Коцюбинського,
Володимирська, пр. Переможців, Пушкіна, Короленко, І. Богуна, Визволителів, Будьонного,
Шкільний, Героїв Чорнобиля, Фрунзе, виїзд на м. Кремінна, Іванова, Революції, Дачна, пров.
Дачний, Орджонікідзе, пров. Футбольний, Померанчука, Східна, Дойчева, Смирнова, виїзд
на с. Варварівка; поточний ремонт в'їздів і виїздів по вул. Менделєєва, Б. Хмельницького та
вул. Володимирська; поточний ремонт внутрішньоквартального проїзду в районі житлового
будинку по вул. Визволителів, 55 (2,33 млн. грн..).
Більш того, в 2016 році розпочато роботи по ремонту тротуарів по вул. Визволителів та
вул. Менделєєва, які тривають в 2017 році.
Виконання робіт з ремонту та утримання об’єктів благоустрою у 2017 році відбувається
відповідно до Програми утримання і ремонту об’єктів благоустрою на 2016-2018 рік, а саме:
- утримання та поточний ремонт ліній зовнішнього освітлення та світлофорних об'єктів;
- капітальний та поточний ремонт вулично-дорожньої мережі. Виконано капітальний
ремонт асфальтобетонного покриття по вул. Визволителів, пр. Переможців, вул. Б.
Хмельницького; поточний ремонт асфальтобетонного покриття по вул. Будівельників, 30
років Перемоги, Б.Хмельницького, Володимирська, Менделєєва, Миру, Заводська,
Набережна, Трудова, Переможців, І. Богуна, Іванова, Коцюбинського, Померанчука, Східна,
З. Космодем’янської, виїзд на м. Кремінна, Нахімова; виконаний капітальний ремонт об'єктів
благоустрою по вул. Володимирська (улаштування тротуару, газонів, висадка дерев) від вул.

Б. Хмельницького до вул. Менделєєва; виконані роботи з поточного ремонту пішохідної
доріжки і внутрішньоквартальних проїздів та пішохідних доріжок в районі житлових
будинків по пр. Переможців, 35 та пр. Московському, 8; завершені роботи з капітального
ремонту тротуару по вул. Визволителів, тривають роботи з капітального ремонту тротуарів
по вул. Менделєєва та пр. Переможців.
- 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, прибирання випадкового сміття, прибирання сміттєзбірників тощо).
Також в рамках заходів з благоустрою виконуються роботи з утримання міських
кладовищ, утримання та висадження зелених насаджень, придбання спеціалізованого
обладнання для КП «ШЕП», яке визначене у місті Рубіжне виконавцем робіт з благоустрою
території міста.
Однак, у розвитку дорожньої інфраструктури у 2017 році були також залучені і кошти
обласного бюджету на реконструкцію дороги по вул. Миру.
На цьому робота не буде зупинена, оскільки в планах на 2018 рік виконати
реконструкцію дороги по вул. Володимирська, капітальний ремонт доріг по вул. Фрунзе, І.
Богуна, Східна, виїзд на р Кремінна, а також продовжити роботи по ремонту тротуарів,
пішохідних доріжок, внутрішньоквартальних проїздів, в'їздів і виїздів.
Особливий акцент при виконанні ремонту дорожнього покриття робиться на ті ділянки
доріг, які задіяні в русі громадського міського та міжміського транспорту, оскільки
найбільша кількість нарікань жителів міста надходить саме по цим ділянкам.
Основні проблеми:
1. Високий рівень зносу конструктивних елементів багатоквартирних житлових
будинків та об’єктів соціальної сфери.
2. Зростання рівня заборгованості споживачів за житлово-комунальні послуги.
3. Збиткова діяльність підприємств-виконавців житлово-комунальних послуг,
наявність заборгованості по податкам та зборам.
4. Невідшкодування діючими тарифами на житлово-комунальні послуги економічнообґрунтованих витрат на їх виготовлення та розподілення.
5. Необхідність мінімізації витрат на виробництво та надання житлово-комунальних
послуг.
6. Обмеженість коштів місцевого бюджету для організації та фінансування першого
після передачі на баланс капітального ремонту і відсутність за останні роки державної
фінансової підтримки ОСББ.
7. Висока енергоємність обладнання.
8. Відсутність фінансування нової житлової забудови.
9.Прибирання несанкціонованих звалищ сміття, створюваних жителями міста в районі
житлових будинків приватної і багатоповерхової забудови.
10. Незадовільний стан автомобільних доріг, а також внутрішньоквартальних
тротуарів та проїздів, майданів та тротуарів міста.
11. Необхідність реконструкції та ремонту місць відпочинку городян (міського парку,
скверів, пляжів, і т.п.).
Основні пріоритети:
- Забезпечення технічного переоснащення житлово-комунального господарства
зниження рівня збитковості роботи підприємств-виконавців житлово-комунальних послуг.
- Забезпечення капітального ремонту житла, капітального ремонту та реконструкції
централізованих систем тепло, водопостачання та водовідведення, об’єктів соціальної сфери.
- Підтримання належного санітарного стану міста, дотримання в ньому чистоти і
порядку, створення сприятливого, безпечного середовища для життєдіяльності населення.
Основні завдання та заходи на 2018 рік:

- Затвердження економічно обґрунтованих тарифів на послуги з утримання будинків
споруд та при будинкових територій.
- Створення ОСББ згідно плану на 2018 рік (3 од.).
- Пошук внутрішніх резервів зниження витрат комунальних підприємств.
- Виконання ремонтних та відновлюваних робіт у житловому фонді м. Рубіжне.
- Капітальний ремонт обладнання свердловин та каналізаційно-насосної станції з
метою зниження питомих витрат та втрат ресурсів.
- Реконструкція та технічне переозброєння очисних споруд КП «РВУВКГ».
- Модернізація об’єктів теплопостачання.
- Ремонт, утримання вулично-дорожньої мережі, тротуарів, зелених насаджень
впродовж року.
- Прибирання від снігу та піску міських доріг у відповідні сезонні періоди.
- Відновлення ліній зовнішнього освітлення.
- Ремонт огороджень майданчиків для ТПВ на території багатоповерхової забудови.
- Прибирання міських кладовищ №1-3.
- Регулювання чисельності безпритульних тварин.
Очікувані результати
Показники
2017
2018
(очікувані) (прогноз)
1. Створення об’єднань співвласників багатоквартирних
будинків (одиниць)
1
3
2. Зменшення долі ветхих та аварійних мереж водопровідно75
65
каналізаційного господарства, %
3. Оснащення житлових будинків приладами комерційного
132
298
обліку споживання води, од.
4. Залучення приватних підприємств до надання житлово0
4
комунальних послуг, од.
5. Виконання капітального ремонту покрівель в житловому
14
14
фонді міста, будинків
9. Гуманітарна сфера
9.1. Охорона здоров’я
Медичну допомогу мешканцям міста, а також населених пунктів прилеглих районів
надають 3 амбулаторії Центру первинної медико-санітарної допомоги, Центральна міська
лікарня, до складу якої входять амбулаторно-поліклінічні, стаціонарні і параклінічні
підрозділи та станція швидкої медичної допомоги.
Амбулаторно-поліклінічну допомогу населенню надають 4 амбулаторнополіклінічних заклади з фактичною потужністю 2160 відвідувань за зміну, при плановій
потужності 1205 відвідувань за зміну. Стаціонарну допомогу надають 12 стаціонарних
відділень на 325 ліжок. Забезпеченість стаціонарними ліжками складає 54,71 на
10 тис. населення.
Медичну допомогу населенню надають 146 лікарів та 393 молодших спеціаліста з
медичною освітою. Укомплектованість лікарями склала 77,4%.
Рівень захворюваності серед мешканців міста залишається високим.
За 1 півріччя 2017 року в місті демографічна ситуація не змінилася проти відповідного
періоду 2016 року. Темпи зниження народжуваності у 2017 році – 90,6% від показників 2016
року, кількість померлих – 448.
Серед головних причин смертності на першому місці хвороби системи кровообігу,
(70,31%), на другому – злоякісні новоутворення (14,96%). Складною залишається ситуація з
захворюваністю на ВІЛ/СНіД. Загальна кількість ВІЛ-інфікованих станом на 01.07.2017
склала 486 осіб, або 825,95 на 100 тис. населення, що на 6,19% більше, ніж за 6 місяців 2016
року (462 особи, або 777,78 на 100 тис. населення). Загальна кількість хворих на СНІД –

101 особа. Кількість зареєстрованих випадків ВІЛ-інфікованих за 6 місяців 2017 року склало
24 особи, випадків СНІД - 4 особи.
У 2017 році за рахунок медичної субвенції закладам охорони здоров`я згідно
Державної програми «Доступні ліки» на відшкодування вартості лікарських засобів для
хворих окремих категорій захворювань виділено 1308,3 тис.грн., що дозволило задовольнити
у повному обсязі потреби хворих мешканців міста.
Основними проблемами є:
- відсутність ефективної мотивації серед мешканців міста для систематичного
проведення обов’язкових профілактичних оглядів та загальної диспансеризації населення.
Онкопрофогляди проводяться медичними закладами переважно за фактами звернення
хворих з приводу інших захворювань;
- відсутність законодавчого врегулювання щодо відповідальності роботодавця за
здоров’я працівників;
- незабезпеченість закладів охорони здоров’я міста лікарськими кадрами.
Основні пріоритети: досягнення максимально можливого рівня здоров’я мешканців
міста та його зміцнення незалежно від їх віку, статі, соціального статусу, зниження рівня
захворюваності та її розповсюдженості, у т ч ВІЛ/СНіД. Забезпечення лікарськими кадрами,
підвищення кваліфікації медичних працівників.
Основні завдання та заходи на 2018рік:
- Пріоритет профілактики у сфері охорони здоров'я та розвиток первинної медикосанітарної допомоги,проведення медоглядів;
- Ефективне виконання заходів міської Програми боротьби із захворюваністю на
ВІЛ/СНіД;
- Підвищення ефективності надання спеціалізованої медичної допомоги;
- Забезпечення системи охорони здоров'я висококваліфікованими кадрами;
- Проведення санітарно-просвітницької роботи серед населення міста.
Очікувані результати: реалізація заходів охорони здоров’я сприятиме:
- зменшенню рівня захворюваності, смертності, розповсюдженості інфекційних, у
тому числі соціально небезпечних захворювань.
Кількісні та якісні критерії оцінки ефективності політики:
2017
2018
Показники
очікуване
прогноз
Кількість ВІЛ-інфікованих, що перебувають на обліку у
488
490
медичних закладах на кінець року, осіб
Кількість хворих на СНІД, що перебувають на обліку у
медичних закладах на кінець року, осіб
102
99
Загальна чисельність лікарів в закладах охорони здоров’я усіх
0,146
0,149
форм підпорядкування
Ресурсне забезпечення: фінансування здійснюється за рахунок коштів, що
передбачаються у бюджеті на утримання закладів охорони здоров’я міста, а також
благодійних внесків, грантів, тощо, виходячи з конкретних завдань та наявних коштів.
9.2. Освіта
Управління освіти Рубіжанської міської ради Луганської області
продовжує
працювати над задоволенням освітніх запитів громадян щодо здобуття повної загальної
середньої освіти, реалізацією державних стандартів освіти, забезпеченням соціального
захисту учасників навчально-виховного процесу. Продовжується робота над реалізацією
основних напрямів міської програми «Розвиток освіти Рубіжного - інвестиції в майбутнє
країни» на 2016-2018 роки», затвердженої рішенням Рубіжанської міської ради від
03.08.2016 року № 13/11.

Мережа дошкільних закладів складає: 9 комунальних дошкільних навчальних закладів,
2 дошкільні групи на базі комунального навчально-виховного комплексу "загальноосвітня
школа І-ІІ ступенів № 5 – дитячий садок", які відвідують 1768 дітей віком від 2 до 6-7 років.
На базі ЗШ № 3 працює група короткотривалого перебування для дітей 5-річного віку,
які не відвідують дошкільні навчальні заклади. Забезпечено першочергове влаштування до
ДНЗ дітей з родин внутрішньо переміщених осіб (81 дитина), учасників АТО (56 дітей).
Охоплення дошкільною освітою складає 100%, охоплення дітей 5-річного віку – 100%.
Дошкільні навчальні заклади продовжують працювати над реалізацією нової редакції
Базового компонента дошкільної освіти.
У місті функціонують 1 загальноосвітня школа І-ІІ ступенів, 1 комунальний
навчально-виховний комплекс «школа – дитячий садок», 1 комунальний навчально-виховний
комплекс «Рубіжанський ліцей», 3 спеціалізовані школи І-ІІІ ступенів, 4 загальноосвітні
школи І-ІІІ ступенів, у яких навчається 4204 учні. Продовжується впровадження нових
Державних стандартів у 6-х та 9-х класах. Освіту здобувають 185 дітей з родин внутрішньо
переміщених осіб, 22 дитини учасників АТО.
Безкоштовним харчуванням охоплено 1781 учень 1-4 класів, що складає 100%;та 140
дітей пільгових категорій (діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти з
багатодітних сімей, діти-переселенці). Вартість харчування однієї дитини початкових класів
складає 14 грн., дитини пільгової категорії – 15 грн.
Вартість харчування дітей у дошкільних навчальних закладах за один день
відвідування складає: для дітей ясельної групи – 17 грн., для дітей груп дитячого садка та
спеціальних груп – 20 грн., для дітей санаторних груп – 22 грн.
Протягом року проводиться
системна робота навчальних закладів міста з
обдарованою молоддю. Результати ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових
дисциплін 2017 року у порівнянні з минулим вищі – 36 призових місць (у 2016 році – 33
призових місця): КНВК «Рубіжанський ліцей» - 13, СШ № 10 – 7, СШ № 2 – 6, СШ № 7 – 3,
ЗШ № 8 – 3, ЗШ № 1 – 2, ЗШ № 4 – 1, ЗШ № 9 – 1. Три учні міста брали участь у ІV етапі
Всеукраїнських олімпіад, 2 учні КНВК «Рубіжанський ліцей» стали призерами (8 клас – 1
учень, 11 клас – 1 учень).
Учні шкіл міста беруть активну участь в конкурсах і вікторинах: Всеукраїнському
конкурсі - захисті наукових робіт Малої академії наук України (два третіх місця), в третьому
етапі XVІI Міжнародного конкурсу з української мови ім. П. Яцика (два перших місця, друге
місце), третьому етапі VIІ Міжнародного філологічного конкурсу учнівської та студентської
молоді ім. Т. Шевченка (два других місця), XVІ Всеукраїнському конкурсі "Об'єднаймося ж,
брати мої!" (перше місце, третє місце), "Змагаймось за нове життя" (перше місце).
Триває робота по формуванню інноваційного освітнього середовища в навчальних
закладах. У місті працюють три експериментальних навчальних заклади регіонального рівня
(СШ №2, 10, ЗШ №9) і одне - КНВК «Рубіжанський ліцей» - Всеукраїнського. Три дошкільні
навчальні заклади міста №3,6,9 стали експериментальними майданчиками лабораторії
дошкільної освіти Інституту проблем виховання АПН України, ДНЗ №5 став базовим
дошкільним закладом з впровадження програми «Афлатот». У ЗШ№8 та КНВК
«Рубіжанський ліцей» впроваджується навчальний курс «Фінансова грамотність», а в СШ
№2 та ЗШ № 9 - курс «Культура добросусідства».
Матеріали з інноваційної діяльності педагогічних колективів навчальних закладів
міста були представлені на Восьмій Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти - 2017».
Колектив КПР нагороджений бронзовою медаллю виставки в номінації «Компетентнісний
підхід - основа якості змісту навчально-виховного процесу в закладі освіти». За активну
участь в інноваційній діяльності дипломами відзначені управління освіти, міський
методичний кабінет СШ № 2, 7, 10, ЗШ № 3, 8, 9, ДНЗ № 6, 9, ЦТКСЕУМ, КПР.
З метою розвитку співробітництва з міжнародними та Всеукраїнськими організаціями
освітні установи міста взяли участь в більш ніж 9 проектах і програмах. У жовтні 2017 року в
рамках реалізації нового литовсько-українського проекту «Допомога в сфері освіти регіонам

Східної України, які постраждали від конфлікту: «На шляху до змін», учні та педагоги
відвідали Литву з метою впровадження кращих європейських педагогічних практик,
спрямованих на формування європейських цінностей в сфері виховання у молоді активної
громадської позиції.
Проведено міський етап Всеукраїнського конкурсу педагогічної майстерності
«Учитель року - 2017», в якому взяло участь 13 педагогів в 4 номінаціях, 3 педагоги КНВК
«Рубіжанський ліцей», ЗШ № 4, 8 взяли участь в обласному етапі, а вчитель початкових
класів КНВК «Рубіжанський ліцей» Юдакова О.В. стала призером обласного туру конкурсу
(ІІІ місце).
За ініціативи голів ОДА Луганської та Львівської областей започатковано
Всеукраїнський освітній проект «Змінимо країну разом», метою якого є освітній та
культурний обмін між вчителями Львівської, Тернопільської та Луганської областей. Шість
педагогів міста та три представники управлінської ланки вже взяли в ньому участь. Робота за
проектом продовжується.
У 2016-2017 навчальному році в структурі позашкільної освіти також відбулися зміни.
Проведено реорганізацію Комплексу позашкільної роботи з дітьми та юнацтвом шляхом
приєднання до нього Рубіжанської міської станції юних натуралістів та Рубіжанської міської
станції юних техніків. У двох позашкільних навчальних закладах (КПР та ЦТКСЕУМ)
працює 92 гуртки для 1350 вихованців. З метою виховання у дітей та молоді відданості
Батьківщині та українському народу через відродження національних і загальнолюдських
духовних та моральних цінностей проведено міський етап Всеукраїнської гри «Сокіл»
(«Джура»). Рій «Соколи» (КНВК «Рубіжанський ліцей») взяв участь в обласних фінальних
змагання гри, де посів четверте місце.
Протягом літа 2017 року при загальноосвітніх школах та позашкільних навчальних
закладах функціонувало 14 таборів з денним перебуванням, в яких відпочила 601 дитина,
дітей пільгової категорії - 66. У п’яти таборах відпочинок дітей було організовано за
тематичними змінами. За рахунок коштів місцевого бюджету управлінням освіти було
придбано 30 путівок на суму 105,400 грн. для дітей пільгових категорій (із залученням
батьківських коштів на суму 14,600 грн.). Загальна сума – 120,000 грн.
З метою покращення матеріально-технічної бази та якісної роботи навчальних закладів
у 2017 року за кошти обласного та місцевого бюджетів, спонсорські кошти були проведені
заходи:
 заходи з енергозбереження (заміна віконних блоків СШ № 2, СШ № 10, ЗШ № 4);
 капітальний ремонт покрівлі в СШ № 2, 10, ЗШ № 4;
 капітальний ремонт санвузлів ЗШ № 9, КПР;
 ремонт актової зали в СШ № 2;
 капітальний ремонт шкільної їдальні та встановлення багатофункціонального
спортивного майданчика зі штучним покриттям в ЗШ № 8;
 поточний ремонт покрівлі ДНЗ №4;
 поточний ремонт малих архітектурних форм дитячих групових майданчиків у ДНЗ
№4;
 поточний ремонт систем опалення ДНЗ №2, ЗШ №3, 8, СШ №2.
 повірка (калібрування) засобів вимірювальної техніки;
 розробка проектно-кошторисної документації для облаштування дитячого ігрового
майданчика ДНЗ №3;
 заходи з дератизації, дезінсекції приміщень будівель навчальних закладів;
 вимірювання опору ізоляції електромереж та електроустаткування до 1000 В на
території закладів управління освіти;
 придбання лінолеумного покриття для підлоги;

 ремонт і технічне обслуговування протипожежного обладнання (перезарядка
вогнегасників).
Також було придбано сучасний кабінет для проведення уроків хімії та біології у
КНВК «Рубіжанський ліцей»; за рахунок благодійної допомоги Китайської Народної
Республіки ЗШ № 3 отримала 11 комп’ютерів; придбано спортивний інвентар для полів,
настільних ігор, ігор на відкритому повітрі.
Основні проблеми:
- забезпечення комплектування загальноосвітніх навчальних закладів обладнанням для
діяльнісного навчання, враховуючи Орієнтовний перелік засобів навчання в початковій
школі (за Концепцією Нової української школи);
- забезпечення
навчальних
закладів
сучасною
комп'ютерною
технікою,
мультимедійними проекторами, інтерактивними дошками);
- реконструкція медичних кабінетів навчальних закладів для проведення щеплень дітей;
- реконструкція харчоблоків та шкільних їдалень (капітальний ремонт приміщення,
оснащення сучасним обладнанням);
- покращення навчально-методичної бази закладів (переоснащення кабінетів
інформатики, фізики, хімії, математики, біології);
- реконструкція спортивних майданчиків загальноосвітніх навчальних закладів,
групових майданчиків дошкільних навчальних закладів;
- створення умов для впровадження дистанційного навчання (у зв’язку з неможливістю
отримати освіту в українських школах необхідно створити умови для дітей, які проживають
на неконтрольованій українським урядом території);
- обладнання пандусами для безбар’єрного доступу до навчальних закладів.
Основні пріоритети:
1. Імплементація Закону України «Про освіту».
2. Запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування
загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року.
3. Організація роботи навчальних закладів на виконання державних, обласних,
регіональних програм, спрямованих на реалізацію державної політики у сфері освіти,.
Виконання міської програми «Розвиток освіти Рубіжного – інвестиції в майбутнє країни» на
2016-2018 роки.
4. Виправдане використання бюджетних коштів на утримання сфери освіти міста:
- збільшення кількості класів з українською мовою навчання;
- участь у проектній діяльності з метою покращення умов надання освітніх послуг;
- проведення заходів з енергозбереження.
Основні завдання:
- забезпечення доступності дошкільної освіти, наступності дошкільної і початкової
освіти; розвиток мережі дошкільних навчальних закладів (груп) шляхом створення
додаткових місць; упровадження інклюзивної освіти в ДНЗ;
- підвищення якості освіти шляхом переорієнтації навчального процесу на результат
навчання, на формування ключових компетентностей; оновлення змісту, форм, методів
навчання та виховання;
- організація навчального процесу на засадах дитиноцентризму, природовідповідності,
якомога повнішої реалізації здоров’язбережувальної функції шкільної освіти; соціальнопсихологічний супровід та підтримка дітей, які потребують інклюзивного навчання, дітейпереселенців;
- продовження підготовки вчителів початкової школи до реалізації Державного
стандарту початкової загальної освіти, викладання за оновленими навчальними програмами з
використання різних форм навчання, можливостей Е-платформи;
- створення інформаційно-освітнього середовища навчальних закладів, впровадження
онлайн-навчання на основі сертифікованих платформ; забезпечення у школярів тих знань,

які є необхідними для виконання практичних, ситуативних, ціннісно-орієнтованих,
комунікативних завдань;
- здійснення науково-методичного супроводу професійного розвитку керівників та
педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів в умовах становлення Нової
української школи, створення передумов для забезпечення наступності в розвитку
професіоналізму педагогів шляхом підвищення кваліфікації на курсах підвищення
кваліфікації та в системі науково-методичної роботи в між курсовий період;
- розвиток різних форм позашкільної освіти, організація та проведення конкурсів,
турнірів, спрямованих на виявлення й розвиток обдарованих дітей та формування соціально
активної, творчої особистості;
- розвиток партнерства як сучасного механізму громадсько-державного управління
навчальним закладом, упровадження освітніх ініціатив та ресурсу системи освіти міста,
реалізація проектних пропозицій, у тому числі за участі міжнародних партнерів.
Очікувані результати:
- покращення умов навчання та виховання дітей, апробація навчально-методичного
забезпечення;
- підвищення якості надання освітніх послуг;
- охоплення навчанням дітей з особливими освітніми потребами та з непідконтрольних
Україні територій;
- вдосконалення навчально-методичної бази дошкільних, загальноосвітніх та
позашкільних навчальних закладів;
- економія бюджетних коштів через впровадження заходів з енергозбереження.
Ресурсне забезпечення: Дошкільні навчальні заклади освіти, позашкільні заклади
освіти, методична робота фінансуються за рахунок коштів місцевого бюджету.
Загальноосвітні навчальні заклади фінансуються за рахунок коштів державної субвенції та за
рахунок коштів місцевого бюджету.
9.3. Культура
Протягом поточного року діяльність закладів культури 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 більше 500 культурно-масових
заходів. З квітня 2017 року творчі та самодіяльні колективи МКУ «Палац культури»
реалізують заплановані заходи, які проходять на відкритих майданчиках міста. Також місто
Рубіжне взяло участь в Міжнародному Шевченківському літературно-мистецькому святі «В
сім’ї, вольній, новій…» та прийняло обласний захід «Луганщина-це Україна». Протягом
поточного року збільшилась кількість гастрольних заходів професійних колективів з різних
регіонів України.
З метою залучення інвестицій для розвитку галузі культури ініціативною групою
учасників дитячих самодіяльних колективів МКУ «Палац культури» взято участь у конкурсі
малих грантів «Время хороших идей» при фінансовій і технічній підтримці Дитячого фонду
ООН (ЮНІСЕФ). Для реалізації проекту-переможцю конкурсу «Арт–простір «Наші
таланти» придбано проектор і екран на суму 14 тис. грн. У жовтні 2017 року МКУ «Палац
культури» отримана проектно-кошторисна документація на капітальний ремонт малої зали
МКУ «Палац культури» (за рахунок коштів спеціального фонду МКУ «Палац культури» в
сумі - 15,0 тис.грн), що дозволить в подальшому брати участь в проектах і гранту за
фінансової та технічної підтримки іноземних інвесторів.

Централізована бібліотечна система взяла участь в культурно-освітному проекті
"Жива бібліотека", який впроваджується при підтримці Української ініціативи з
міжнародного розвитку (USAID) та фінансується Агентством США з гуманітарних питань. В
рамках цього проекту в БФ№ 2 пройшли зустрічі з видатними діячами, поетами,
письменниками. Центральна міська бібліотека взяла участь в художньому проекті "Музей
міста "Світлоград", який включає протягом 2017 року презентацію фільмів, фотовиставок,
книжок про Донбас, проведення дискусій з авторами.
В серпні 2017 року бібліотека взяла участь у проекті «Схід і захід - одна земля, одна
країна» в рамках Програми «Малі гранти на підтримку культурних та освітніх проектів», що
фінансується Посольством США для ГО «Літературне об' єднання «Райдуга».
За 9 місяців поточного року було витрачено на поповнення та збереження бібліотечного
фонду 100,3 тис. грн., з них 12,0 тис. грн. коштів місцевого бюджету, 88,3 тис грн. позабюджетні кошти.
За 9 місяців 2017 року до музейних фондів надійшло 38 одиниць основного фонду і 7
одиниць науково-допоміжного. Станом на 01.10.2017 КЗ «Міський музей» налічує 2 758
одиниць основного фонду і 1507 одиниць науково-допоміжного фонду.
У 2017 році музей взяв участь в програмі, заснованій Українською громадською
організацією «Не будь байдужим!», яка сприяє розвитку культури і допомагає установам
культури України. Згідно з програмою проекту «Місце зустрічі - динамічний музей»
отримано мультимедійне обладнання на суму 14,8 тис. грн. (відеопроектор та ноутбук) для
роботи музею в громадському просторі міста і регіону.
З метою оновлення матеріально-технічної бази комунального закладу «Рубіжанська
міська дитяча школа мистецтв» за рахунок спецфонду в сумі 22, 1 тис.грн. придбано меблі
та комп’ютерну техніку, за рахунок спонсорської допомоги на суму 16,95 тис.грн. придбані
штори та комплект для концертної зали, оргтехніку. Для підготовки до нового
навчального року придбані матеріали для поточного ремонту в сумі 5,34 тис. грн.
(спонсорська допомога); учбові столи (12 шт.) в сумі 5,7 тис. грн. (спонсорська
допомога),
Для поліпшення умов надання культурних послуг МКУ «Палац культури» за
рахунок коштів місцевого бюджету придбано світлове обладнання на суму 142,0 тис.грн.
З метою забезпечення безаварійної експлуатації закладів, а також додержання
санітарних та естетичних норм утримання закладів культури проведені ремонтні роботи.
Основні проблеми:
- недостатнє бюджетне фінансування;
- незадовільний матеріально-технічний стан закладів культури та спорту, необхідність
ремонтів;
- омолодження кадрового складу кваліфікованими спеціалістами;
- недостатній рівень охоплення фізкультурно-оздоровчою діяльністю різних груп населення.
Основні пріоритети:
- укріплення матеріально-технічної бази закладів культури, підвищення кваліфікації кадрів з
урахуванням передових освітніх технологій;
- підвищення якості культурно-масових заходів;
- створення умов для духовного, творчого, інтелектуального, культурного розвитку,
формування громадянської позиції та національно-патріотичної свідомості представників
всіх верств населення міста, підтримка творчої молоді.
Основні завдання:
- збереження і розвиток існуючої мережі закладів культури, зміцнення їх кадрової та
матеріальної бази;
- приймати участь в грантах, міжнародних проектах;
- комплектування фондів бібліотек шляхом придбання періодичних видань та вітчизняної і
зарубіжної літератури;
- подальший розвиток музейної справи на сучасних засадах та організації виставок;

- збереження культурної спадщини;
- збереження національних традицій, проведення семінарів, акцій, фестивалів, конкурсів,
виставок, концертів, інших заходів, спрямованих на підвищення рівня громадської
активності та патріотичної свідомості молоді;
- створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості та дозвілля молоді;
- побудувати нові спортивні майданчики у місті для населення, яке безперешкодно змогло би
займатися фізичною культурою і спортом;
- проведення ремонтних робіт в закладах культури та спорту.
Очікуванні результати:
- підвищення соціальних та гуманітарних стандартів життя населення, збереження
національної культурної спадщини, відродження духовних цінностей населення, задоволення
культурних потреб особистості;
- патріотичне виховання молоді та популяризація національної культури, відродження та
розвиток українського козацтва, вивчення традицій і звичаїв козаків, побуту та фольклору
українського народу;
- створення оптимальних умов для реалізації бібліотеками своїх соціальних функцій;
- можливість відкрити нові зали, розширити та покращити стан експозиційних площ,
приймати більш цінні та цікаві виставки та експозиції;
- забезпечення вищих навчальних закладів мистецького спрямування якісно підготовленими
абітурієнтами;
- збільшення чисельності представників різних верств населення, що регулярно займаються
різними видами фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи, у т.ч. збільшення
чисельності учнівської молоді та дітей, залучених до занять у ДЮСШ, підвищення рівню
спорту вищих досягнень, результатів виступів спортсменів міста на чемпіонатах області,
України та інших заходах, покращення спортивного іміджу міста;
- забезпечення безаварійної експлуатації закладів, а також додержання санітарних та
естетичних норм утримання.
9.4.Фізична культура і спорт. Створення умов соціалізації молоді
Напрями діяльності молодіжної політики спрямовані на створення умов для
інтелектуального самовдосконалення молоді, творчого розвитку особистості, сприяння
розвитку молодіжних ініціатив в трудовій і підприємницькій сферах, пропаганду і
формування здорового способу життя, становлення духовності, моральності, формування
загальнолюдських цінностей, розвиток громадської активності, надання підтримки
молодіжним та дитячим громадським організаціям. На виконання основних заходів за
напрямами прийнята міська цільова Програма підтримки молоді на 2017-2020 роки.
В підпорядкуванні відділу молоді та спорту фізкультурно-оздоровчу та спортивномасову роботу здійснюють ДЮСШ №1 та КП «Рубіжанський фізкультурно-спортивний
комплекс» Рубіжанської міської ради.
Для занять фізичною культурою і спортом місто Рубіжне має 2 стадіони, 4 плавальних
басейна: 1 (КП «РФСК») – працює, 1 (РПК) - не працює, 2 (ДПЗОВ «Зоря») - працюють
влітку, 21 спортивну залу, 35 приміщень для фізкультурно-оздоровчих занять, з них 8 - з
тренажерним обладнанням, 95 площинних спортивних споруд.
У місті працює 1 ДЮСШ, в якій займаються 566 юних спортсмена, заняття
проводять 23 тренери.
Найгострішою проблемою є недостатній рівень залучення населення до занять
фізкультурно-оздоровчої спрямованості, хоча кількість учасників міських спортивних
заходів різних вікових категорій у 2017 році збільшилася по відношенню показника 2016
року, з 9016 осіб до 14377 осіб (показник 2017 року наданий станом на 01.12.2017).
У м. Рубіжне проживає 57,91 тис. осіб, з яких 5,35 тис. осіб від 6 до 17 років. Із
загальної кількості учнівської молоді до 17 років до 25% охоплені всіма видами
фізкультурно-оздоровчої роботи, а в мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл займаються
0,57 тис. осіб, що складає 11%. Із числа працюючих на підприємствах, в організаціях та

установах фізкультурно-оздоровчою роботою охоплено 0,6 тис. осіб, або до 5% від загальної
кількості працюючих. Усього ж регулярними заняттями фізичною культурою близько 8%
осіб від загальної кількості жителів міста.
Основні проблеми:
Стан молодіжної політики не відзначається особливою активністю та послідовністю.
Недостатній рівень охоплення фізкультурно-оздоровчою діяльністю різних груп
населення.
Недостатній рівень пропаганди в засобах масової інформації та просвіти населення
щодо усвідомлення цінності здоров'я.
Недостатній рівень ресурсного забезпечення сфери фізичної культури і спорту, а саме:
фінансового, матеріально-технічного, кадрового.
Основні пріоритети:
- створення сприятливих умов для розвитку і самореалізації молоді, формування її
громадянської позиції та національно-патріотичної свідомості;
- залучення усіх верств населення міста Рубіжне до занять фізичною культурою та
спортом, підвищення іміджу фізкультури та спорту.
Основні завдання:
- проведення заходів для молоді, спрямованих на підвищення рівня громадської
активності та патріотичної свідомості молоді;
- залучення інвестицій для розвитку сфери фізичної культури та спорту;
- проведення ремонту системи опалення зали спортивної гімнастики дитячо-юнацької
спортивної школи № 1;
- ефективна робота нового підприємства КП «РФСК»
Очікувані результати:
Показники
Очікуваний результат
Стан молодіжної політики Збільшення кількості молоді, яка візьме участь у програмах
не
відзначається та заходах, спрямованих на національно-патріотичне
особливою активністю та виховання та підвищення рівня громадянської свідомості
послідовністю
молоді шляхом налагодження системної освітньої, виховної,
інформаційної роботи за участю установ, які працюють з
молоддю,
інститутів
громадянського
суспільства,
молодіжних працівників, волонтерів
Залучення усіх верств Збільшення чисельності представників різних верств
населення
до
занять населення, що регулярно займаються різними видами
фізичною культурою та фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи до 10% від
спортом,
підвищення загальної чисельності населення, у т.ч. збільшення
іміджу фізкультури та чисельності учнівської молоді та дітей, залучених до занять
спорту
у ДЮСШ, до 15%, підвищення рівню спорту вищих
досягнень, результатів виступів спортсменів міста на
чемпіонатах області, України та інших заходах; спортивного
іміджу міста
Залучення інвестицій для Ефективна
організація
фізкультурно-оздоровчої
та
розвитку сфери фізичної спортивно-масової роботи, подальший розвиток сфери
культури та спорту
дитячо-юнацького та резервного спорту, надання якісних
оздоровчих, реабілітаційних та спортивних послуг
9.5. Попередження насильства у сім’ї та запобігання торгівлі людьми
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 20172020 роки.

Основні проблеми:
У сфері підтримки та розвитку сім’ї:
- зниження престижу сім’ї та нівелювання сімейних цінностей;
- непідготовленість молоді до подружнього життя та низька культура внутрішніх
сімейних стосунків;
- поширення сімейного насильства в різних формах.
У сфері утвердження гендерної рівності:
- недостатній рівень економічної незалежності жінок і чоловіків;
- існування гендерних стереотипів у суспільстві, низький рівень гендерної культури.
Основні пріоритети:
- створення умов для зміцнення інституту сім’ї, формування у свідомості людей
розуміння важливості ролі сім’ї та виконання нею своїх соціально – демографічних функцій;
- утвердження рівних прав жінок і чоловіків та рівних можливостей для їх реалізації
як основного права людини;
- впровадження ефективного механізму взаємодії у сфері протидії торгівлі людьми та
захист прав осіб, що постраждали від торгівлі людьми, надання їм допомоги.
Основні завдання:
- реалізація системи програмних заходів сімейної та гендерної політики в місті,
спрямованих на створення правових і соціальних умов для належного розвитку сім’ї, у тому
числі удосконалення роботи щодо попередження домашнього насильства, впровадження
гендерних підходів в усі сфери життєдіяльності суспільства та вжиття заходів з протидії
торгівлі людьми.
Очікувані результати:
2017рік
2018рік
Показник
очікуване прогноз
Фінансування заходів Програми підтримки сім’ї, попередження
насильства в сім’ї, забезпечення гендерної рівності та протидії
5,1
5,1
торгівлі людьми на 2017- 2020 роки, тис. грн..
9.6.Захист прав дитини
За статистичними даними у м. Рубіжне проживає 9069 дітей віком від 0 до 18 років,
що складає 15,8% від усього населення міста. Сьогодні на обліку служби у справах дітей
перебувають 116 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. З них 7
продовжують перебувати поза сімейним оточенням і потребують забезпечення права на
виховання в сім'ї. У порівнянні з 2016 роком цей показник знизився на 58,3%. Протягом
останніх років стабільно зростає кількість дітей, які виховуються в сімейних формах
виховання. На цей час із загальної кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування до різних форм сімейного виховання влаштовано 94% дітей. В місті також
розвиваються альтернативні форми сімейного виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування. На сьогодні у місті функціонує 4 прийомних сім’ї та три дитячих
будинки сімейного типу, в яких виховується 25 дітей. Подальший розвиток та підтримка
сімейних форм виховання дає змогу реалізувати право кожної дитини на сімейне виховання.
На цей час пріоритетною 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.
Спеціалістами служби у справах дітей та міського центру соціальних служб сім’ї, дітей та
молоді здійснюється 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. Мова йде про сім'ї, де зловживають
алкогольними напоями та наркотичними засобами, родини опікунів, прийомні сім'ї та дитячі
будинки сімейного типу, родини, яких торкнулась проблема ВІЛ/СНІДу, особи, які мають
проблеми із законом, та члени їх сімей. На цей час спостерігається збільшення кількості

сімей, де мають місце складні стосунки та зневажливе ставлення між подружжям, конфлікти
в міжособистісному спілкуванні, низький виховний потенціал батьків, відсутність навичок
догляду за дитиною. Багато негараздів в сім`ях, які обумовлені розлученням
батьків, проживанням на одній житловій площі кількох родин, частими змінами місця
проживання, перебуванням дітей з іншими родичами. В соціальному супроводі таких сімей
виникають труднощі через неможливість фахового виявлення причин, що призвели до
складних життєвих обставин.
В міському банку даних перебуває 518 сімей, які опинились у складних життєвих
обставинах, в яких виховується 1056 дітей. Із зазначеної кількості 57 сімей, в яких проживає
413 дітей, перебувають під соціальним супроводом. Слід зазначити, що до цієї категорії
віднесено нову соціальну групу - сім`ї, які переміщені із зони проведення антитерористичної
операції та тимчасово окупованих територій. У зв’язку з цим впродовж останніх двох років
на облік було поставлено понад 200 сімей, які мають статус внутрішньо переміщених осіб, в
яких проживає 542 дитини.
Станом на 01.10.2017 на обліку служби у справах дітей було поставлено 22 дитини,
які проживають в сім’ях, де батьки ухиляються від виконання батьківських обов’язків. (2016
– 35).
За 9 місяців 2017 року спеціалістами служби у справах дітей прийнято 1336 громадян,
яким надані адміністративні послуги та консультації з питань захисту прав дітей, що на 24%
вище за аналогічний період 2016 року. Взято участь у 203 судових засіданнях, в яких
розглядались питання захисту прав та інтересів дітей (2016 – 199). З метою профілактики
соціального сирітства та збереження біологічної сім’ї дитини, протягом 2017 року проведено
перевірку умов проживання та виховання 279 дітей, які опинились у складних життєвих
обставинах. Притягнуто до адміністративної відповідальності 42 особи за невиконання
батьківських обов’язків відносно дітей.
В результаті проведеної роботи з батьками для 57% дітей, які опинились у складних
життєвих обставинах, вдалося зберегти родину, але стосовно 5 батьків було ініційоване
позбавлення батьківських прав стосовно дітей (у 2016 році - 7 батьків стосовно 11 дітей).
Впровадження впродовж 2018 року в місті нової форми соціальної роботи -«сімейний
патронат» дасть змогу надавати соціальні послуги більш ефективно, а також забезпечить
сімейний догляд та виховання дітей, тимчасово розлучених зі своїми родинами.
Основні проблеми:
- зростання цін на товари першої необхідності, зокрема дитячі, і, як результат,
погіршення матеріального благополуччя та неспроможність батьків утримувати дітей;
- психологічна криза стосунків батьків та дітей, ріст конфліктів між ними;
- втрата поняття «сім’я», як соціального інституту, неспроможність або небажання
сім'ї виконувати виховні функції, зниження відповідальності батьків за виховання дітей;
- жорстокі форми виховання дітей у сім'ях.
Прогноз результатів:
- активізувати діяльність органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування, громадськості щодо підтримки сімей з дітьми;
- більш дієво активізувати профілактичну, виховну роботу з дітьми, попередження
безпритульності та бездоглядності, правопорушень серед дітей та підлітків, допомогу дітямсиротам та дітям, що залишились без батьківської опіки та піклування, дітям з
малозабезпечених, багатодітних сімей та таким, які опинилися в складних життєвих
обставинах;
- поширювати практику сімейного влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування;
- створення умов для активізації національного усиновлення;
- забезпечення поширення соціальної реклами та широкого висвітлення в засобах
масової інформації питань соціально-правового захисту дітей, дотримання положень
Конвенції ООН про права дитини.

Основні пріоритети:
Удосконалення системи соціальної роботи з сім’ями, що мають дітей і опинилися в
складних життєвих обставинах; своєчасне виявлення бездоглядних та безпритульних дітей,
влаштування їх на виховання в сім`ї громадян та в заклади соціального захисту; своєчасне
встановлення статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, у
термін згідно законодавства, що залишилася без батьківського піклування; удосконалення
процесу реабілітації бездоглядних та безпритульних дітей та їх сімей; створення умов для
реалізації права кожної дитини на виховання в сім’ї.
Основні завдання:
- реалізація міської програми «Соціальний захист дітей міста Рубіжне» на 2017-2021
роки з урахуванням заходів, спрямованих на реалізацію в місті державної політики в сфері
захисту прав дітей та сімей з дітьми, протидію насильству в сім'ї та здійснення соціальної
роботи з дітьми, сім'ями та молоддю, які перебувають у складних життєвих обставинах у
місті Рубіжне;
- збільшення кількості влаштованих до сімейних форм виховання дітей – сиріт та
дітей , позбавлених батьківського піклування до 95%;
- створення патронатної сім’ї для забезпечення сімейного догляду та виховання
дітей, тимчасово розлучених зі своїми родинами;
- реалізація заходів щодо профілактики та реабілітації бездоглядних та схильних до
бродяжництва дітей, удосконалення системи соціальної роботи з сім'ями, що мають дітей і
опинилися в складних життєвих обставинах, виявлення їх на ранній стадії, активізація
профілактичної роботи з метою запобігання правопорушенням у дитячому середовищі.
Очікувані результати:
- забезпечення оптимального функціонування цілісної системи захисту прав дітей та
сімей з дітьми, які опинилися в складних життєвих обставинах, дітей, які залишилися без
батьківського піклування, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
- реалізація у місті Рубіжне нової системи сімейно-орієнтованого підходу у
запобіганні соціальному сирітству та догляду за дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими
батьківського піклування;
- створення умов для реалізації права кожної дитини на виховання в сім'ї;
- підвищення якості надання соціальних послуг та забезпечення їх доступності
сім'ям з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах;
- удосконалення комплексної моделі соціальної підтримки родин вимушених
переселенців;
- розвиток системи патронатного виховання;
- впровадження підтримуючих послуг для вразливих категорій дітей та сімей з
дітьми;
- забезпечення поширення соціальної реклами та широкого висвітлення в засобах
масової інформації питань соціально-правового захисту дітей, дотримання положень
Конвенції ООН про права дитини.
9.7. Туристично-рекреаційна галузь
Туристична галузь – одна з галузей, розвиток якої сприятиме розвитку економіки та
соціальної сфери міста. Розвиток туризму істотно впливає на такі сектори економіки, як:
транспорт, торгівля, зв’язок, будівництво, виробництво товарів широкого вжитку тощо.
Оскільки місто Рубіжне є промисловим центром, то оцінюючи перспективні напрями
використання потенціалу старопромислових територій із занедбаними та непрацюючими
індустріальними комплексами для стимулювання їх розвитку та заохочення до економічної
діяльності у новій, перспективній галузі в рамках напрямку промислового туризму можна
виділити два перспективних напрямки:
1. Організація простору занедбаних та закритих індустріальних комплексів для
проведення спортивно-розважальних заходів, у т.ч.: паркуру, стратегій, пейнтболу,

спортивного орієнтування, руфінгу, які можуть зробити вагомий внесок не тільки у розвиток
економіки міста, але й у створення спортивних центрів у промислових зонах та матимуть
мультифункціональний характер. Об’єкти промислового туризму, а також арт-центри,
галереї, площі для нетрадиційних видів спорту, створені на основі занедбаних промислових
об’єктів, все ще залишаються екзотичним та досить рідкісним різновидом розвитку сфери
послуг.
2. На діючих промислових підприємствах можлива організація та проведення
екскурсій по їх об’єктах, у т.ч. для здійснення цільової патріотичної та іміджевої політики,
популяризації конкурентоспроможних торговельних марок на міжнародних ринках. Це
допоможе створити позитивний імідж міста, що має розвинуту промисловість та
популяризує її (у т.ч. для залучення інвестицій) з використанням потенціалу туристичної
індустрії. Проведення просвітницьких екскурсій до діючих промислових підприємств може
стати однією з перспективних маркетингових стратегій для заохочення потенційних
інвесторів та споживачів.
Передумовою розвитку туристичної галузі є розвиток системи інфраструктурних
об’єктів.
Громадський транспорт міста представлений автобусним сполученням, яке діє в
режимі маршрутного таксі. Також, у місті широко розвинута мережа служб таксі.
Залізничний транспорт представлений неелектрифікованою гілкою ПопаснаКуп'янськ. В місті функціонує вантажно-пасажирська станція, що обслуговується
Попаснянською виробничою ділянкою Луганської дирекції з перевезення вантажів і
пасажирів Донецької залізниці та 2 зупиночних пункти - Забіркіно та 933 км. На станції
Рубіжне до послуг пасажирів - зал очікування на двох поверхах, квиткові каси, довідкове
бюро. Станція має пряме сполучення з містами Київ, Харків, Полтава, Вінниця,
Хмельницький.
Готельна мережа міста представлена 3 об’єктами: готель «Радянський», який може
розмістити одночасно до 40 осіб у 29 номерах, готель «Станиця» (11 номерів з одночасним
розміщенням 18 осіб) та міні-отель (Хостел) ФОП Мілашової Є.Ф (6 номерів з одночасним
розміщенням 27 осіб).
У місті розгалужена система банківських установ та мережа банкоматів.
На території міста розташовані: православна церква «Свято-Успенський храм»,
Українська православна церква «Храм на честь ікони Божої матері «Почаївської»,
Християнська Православна церква «Свято-Георгіївський храм».
У м. Рубіжне працює КУ «Рубіжанський міський центр туризму, краєзнавства, спорту
та екскурсій учнівської молоді» (далі - РМЦТКСЕУМ), основними завданнями якого є:
розвиток талановитої молоді, забезпечення умов для їх самореалізації шляхом участі в різних
міських, обласних та Всеукраїнських заходах; популяризація самодіяльного туризму через
організацію туристських змагань, походів, екскурсій, подорожей; вивчення історії, культури
краю через походи вихідного дня і багатоденні походи, збирання краєзнавчого матеріалу для
оформлення та поповнення кабінету краєзнавства; активізація пошукової та дослідницької
роботи в рамках Всеукраїнської експедиції «Моя Батьківщина - Україна»; організація
тематичних екскурсій в кабінеті краєзнавства РМЦТКСЕУМ для учнів навчальних закладів
міста всіх рівнів; організація масових міських заходів та туристсько-краєзнавчого напрямку,
суспільно-корисна робота з метою охорони природи рідного краю.
Упродовж 2017 року РМЦТКСЕУМ регулярно проводив тематичні екскурсії, у тому
числі для учнів з інших районів Луганської області. Так, екскурсії відвідала група з 20 учнів
м. Сєвєродонецьк. У відкритих міських змаганнях з туризму серед учнівської молоді «Кубок
Шаповалова М.М.» взяли участь команди міста Сєвєродонецьк та Кремінського району
загальною чисельністю 16 осіб.
Основні проблеми:
- відсутність сучасних об’єктів транспортної інфраструктури;

- низька економічна ефективність профільного промислового туризму через
упереджене ставлення власників підприємств до екскурсій, не як до джерела додаткових
фінансових надходжень, а лише як до рекламного заходу та додаткової популяризації марки
продукції, що виробляється на об’єктах відвідування;
- неналагодженість зв’язків між підприємствами, що практикують проведення
екскурсій, та туристичними агентствами, які комплексно надають послуги у сфері туризму і
розробляють туристичні маршрути;
- низький рівень якості супутніх туристичних послуг.
Основні пріоритети:
- сприяння залученню інвестиційних ресурсів, заохоченню підприємців до освоєння
нового ринку туристичних послуг – інвестування у розвиток промислового туризму.
- забезпечення формування іміджевої політики промислового туристичного
потенціалу міста.
Основні завдання:
- популяризація туристичного потенціалу міста;
- розвиток матеріальної та туристичної інфраструктури;
- організація заходів відпочинку.
Очікувані результати:
- формування позитивного іміджу міста з метою збільшення туристів та залучення
інвестицій у розбудову туристичну галузі;
- залучення молоді з інших регіонів Луганської області до участі у міських заходах та
популяризація туризму серед учнівської молоді.
10. Природокористування та безпека життєдіяльності людини
10.1. Охорона навколишнього природного середовища та екологічна безпека
Природоохоронна діяльність здійснюється на підставі Законів України «Про охорону
навколишнього природного середовища», «Про відходи», «Про охорону атмосферного
повітря», «Про природно-заповідний фонд України», водного та земельного Кодексів
України, Кодексу України «Про надра», а також доручень Президента України та постанов
Кабінету Міністрів України.
Пріоритетами екологічної політики є :
- зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря;
- забезпечення очищення стічних вод до встановлених нормативів;
- безпечне для навколишнього середовища та населення поводження з промисловими
та побутовими відходами;
- формування екологічно безпечних умов для життя і здоров’я людей;
- підвищення рівня екологічної освіти та інформування населення.
Стан охорони атмосферного повітря
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: географічної
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, території якого 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 6 потенційно небезпечних підприємств. Основними
забруднювачами атмосферного повітря міста Рубіжне є такі підприємства як: Комунальне
підприємство «Рубіжанське виробниче управління водоканалізаційного господарства»
(колишні пруди-накопичувачі високо мінералізованих стічних вод ТОВ «Рубіжанський
Барвник»), ПАТ «Рубіжанський картонно-тарний комбінат», Рубіжанський хімзавод «Заря»,
ТОВ НПП «Заря», ПП «Хімпостачальник», ТОВ «Лізінвест».
На рівень забруднення атмосферного повітря 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 2017 року
розраховувався зі середньомісячних забруднюючих домішок: формальдегіду, оксиду
вуглецю, діоксиду азоту, аніліну, хлористому водню.
У повітрі м. Рубіжне у першому півріччі 2017 року спостерігався підвищений
середній вміст окису вуглецю ГДК у 121-му випадку (за даними КЛСЗНС Лисичанськ).
Максимальна концентрація складала 1,2 мг/м3.
ТОВ «НВП»Зоря» у 2017 році проведено наступні природоохоронні заходи:
- замінено каталізатор в десорбері – для покращення повітря робочої зони;
- відновлено ділянку воздуховоду ПУ-2 – для покращення повітря робочої зони;
- проведено ремонт газоходів котлів ГМ 50-14 №№ 7,8 – для покращення повітря
робочої зони.
У повному об’ємі у 2017 році ПАТ «Рубіжанський картонно – тарний комбінат»
виконано захід з контролю за стаціонарними джерелами викидів забруднюючих речовин в
атмосферне повітря (здійснювались інструментальні виміри викидів забруднюючих речовин
в атмосферне повітря).Даний захід заплановано на 2018 рік.
Стан охорони водних ресурсів
В рамках Регіональної програми з охорони навколишнього природного середовища
Луганської області на 2016-2018 роки заплановані наступні природоохоронні заходи для
Комунального підприємства «Рубіжанське виробниче управління водопровідно –
каналізаційного господарства» Рубіжанської міської ради (далі - КП «РВУВКГ»):
- виготовлення проектно-кошторисної документації на ліквідацію Ліньовського
водозабору та ліквідаційний тампонаж свердловин Ліньовського водозабору м. Рубіжне;
- придбання насосного обладнання для заміни на КНС-3 м. Рубіжне;
- будівництво колектору скидання зворотних вод у р. Сіверський Донець
(коригування проекту);
- реконструкція очисних споруд КП «РВУВКГ» (коригування проекту);
- будівництво каналізаційної насосної станції з мережами з боку схрещення вул.
Студентська і Померанчука м.Рубіжне (коригування проекту).
Станом на 01.10.2017 кошти з обласного та державного бюджету, на зазначені вище
заходи, не виділялись.
Рішенням Рубіжанської міської ради від 30.11.2016 № 18/15 затверджено Програму
природоохоронних заходів по м. Рубіжне на 2017-2019 роки, за рахунок якої придбано:
- насосне обладнання робоче та резервне з шафою управління на КНС-3 на суму
79,0 тис.грн.;
- насосне обладнання робоче та резервне зі станцією керування на насосну станцію

№ 1-1 на суму 111,036 тис.грн.
Для покращення ситуації у сфері охорони водних ресурсів пріоритетними напрямами
діяльності на 2018 рік визначено:
- реконструкцію очисних споруд КП «РПУВКГ»;
- будівництво каналу скидання зворотних вод у річку Сіверський Донець;
- будівництво установки з очищення підземних вод від фенолів Володинского
питного водозабору.
Одними із заходів по недопущенню та прогнозуванню забруднення підземних вод та
прийняття коригуючих дій у 2018 році ПАТ «Рубіжанський картонно – тарний комбінат»
запланував наступний захід:
- моніторинг за становищем підземних вод на площі впливу проммайданчика
підприємства;
ТОВ «НВП»Зоря» виконувались заходи щодо усунення забруднення та недопущення
забруднення підземних вод, а саме:
- ремонт фундаменту насосів;
- ремонт зливових лотків в відділенні сховищ слабкої азотної кислоти;
- частковий ремонт піддону абсорбційних колон;
- відновлення футеровку приямку в районі апарату концентрування № 3;
- реконструкція дренажних кошиків на мулових картах;
- заміна аераційної системи аерації в стабілізаторі;
- частковий ремонт дамби біопрудах № 3;
- ремонт ємностей збору кислотних стоків;
- заміна аераційної системи змішувача аеротенків 1 ступеню біологічної очистки
очисних споруд;
- чистка каналізаційних колодязів в кількості 12 шт. та ліній каналізації.
Стан поводження з відходами
За результатами аналізу системи поводження з побутовими відходами встановлено,
що на території м. Рубіжне накопичено 492,1 тис. тонн відходів, які вивозяться на полігон
ТПВ. Полігон розташований у східній частині міста, його площа складає 10,7074 га. Щороку
середня 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. Залишкова ємність полігону складає 208,5 тис. тонн.
Основними підприємствами – забруднювачами, які у процесі своєї діяльності
використовують, або утворюють токсичні відходи є: РКХЗ «Зоря», Приватне підприємство
«Хімпостачальник», ТОВ «Лізінвест», ТОВ «Перше хімічне об’єднання», Підприємство з
іноземною інвестицією «ІнтерГазСінтез», ТОВ фірма «Промінвест Пластик», ТОВ «Наукововиробниче підприємство «Зоря», ТОВ НВФ «Мікрохім» та ін. Усі підприємства передають
відходи стороннім спеціалізованим організаціям та підприємствам.
Схема санітарної очистки (планово – регулярне видалення твердих побутових
відходів) міста затверджувалась Рубіжанською міською радою у 2013 році.
На території міста, щорічно виникає значна кількість стихійних звалищ ТПВ. Відходи
вивантажуються з машин по шляху проходження на полігон, в лісових масивах, в районах
садових і дачних ділянок. Впродовж 2017 року проводяться роботи з вивезення сміття з 19
несанкціонованих сміттєзвалищ. Станом на 01.10.2017 обсяг зібраних побутових відходів на
несанкціонованих сміттєзвалищах складає – 5,6 тис. м. куб.
У м. Рубіжне відсутні спеціалізовані підприємства, 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 2017-2019 роки, за рахунок якої, у 2017 році
проведено наступні природоохоронні заходи:
- придбано контейнери для збору ТПВ (52 шт.) на суму – 119,860 тис.грн.;
- придбано контейнери для збору ПЕТ-тари (77 шт.) на суму – 112,162 тис.грн.;

- у IV кварталі заплановано виконання робіт з улаштування пожежного трубопроводу
із існуючої свердловини № 2 на полігоні ТПВ.
Пріоритетними напрямами є:
- розробка проекту реконструкції полігону ТПВ;
- створення сортувальної мережі на території полігону ТПВ.
- оновлення парку спецтехніки, придбання сміттєвозних машин;
- рекультивація порушених земель полігону ТПВ;
- проведення роз’яснювальної роботи з населенням щодо поводження з відходами;
- придбання контейнерів для збору ТПВ.
ТОВ НВП «Зоря» у 2017 році проведені спостереження за станом атмосферного
повітря та контроль стану ґрунту в контрольних точках в районі шламонакопичувача твердих
відходів у с. Волчеярівка.
Економічне управління природоохоронною діяльністю
Екологічний податок, фактично сплачений підприємствами, установами,
організаціями за забруднення довкілля за 9 місяців 2017 року і склав - 410,343 тис. грн.
Очікувані надходження коштів до кінця 2017 року - 512,800 тис. грн.
До міського фонду ОНПС м. Рубіжне станом на 01.10.2017 надійшло:
- екологічного податку: 410,343 тис.грн.
- збір за забруднення: 16,043 тис.грн.
- грошові стягнення: 0,138 тис.грн.
Основні напрямки витрат екологічного фонду за 9 місяців 2017 року.
- придбання робочого та резервного насосного обладнання з шафою управління на
КНС-3 на суму – 79,0 тис.грн.;
- придбання робочого та резервного насосного обладнання зі станцією керування на
насосну станцію № 1-1 на суму - 111,036 тис.грн.;
- придбання 52 контейнерів для збору ТПВ на суму - 119,860 тис. грн.;
- придбано 77 контейнерів для збору ПЕТ-тари на суму - 112,162 тис. грн.;
- проведено заходи з озеленення територій міста на суму - 6,8 тис. грн.
Основні проблеми та питання:
- наявність несанкціонованих сміттєзвалищ, накопичення значного обсягу твердих
побутових відходів на території міста;
- незадовільний технічний стан водопроводу і каналізаційних мереж;
- незадовільний стан очисних споруд КП «РВУВКГ» в м. Рубіжне, проведення
реконструкції.
Основні завдання та заходи:
- придбання сміттєвозу з об’ємом контейнеру 18 м3 (КП «ШЕП»);
- розробка проекту полігону розміщення ТПВ (КП «ШЕП»);
- оновлення проекту рекультивації полігону розміщення ТПВ (КП «ШЕП»);
- придбання контейнерів для збирання ТПВ (КП «ШЕП»);
- рекультивація полігону ТПВ (КП «ШЕП»);
- розроблення екологічних стандартів і нормативів (Розробка схеми санітарного
очищення міста та норм накопичення твердих побутових відходів) (КП «ШЕП»);
- придбання сміттєсортувальної мобільної установки (КП «ШЕП»)
Кількісні та якісні критерії оцінки ефективності політики, яку передбачається
проводити:
2017
2018
Ефективність,
Показники
очікуване
прогноз
2018/2017, %
3
Обсяги забору води, млн. м
8,2
8,1
98,8
Споживання свіжої води, млн. м3
6,5
6,4
98,5
Відведення недостатньо-очищених
5,3
5,4
101,9
зворотних вод, млн. м3
Ресурсне забезпечення:

Фінансування природоохоронних заходів здійснюватиметься за рахунок обласного
та місцевих бюджетів, у т.ч. фондів охорони навколишнього природного середовища,
власних коштів підприємств та організацій.
10.2. Техногенна безпека
Забезпечення виконання власних повноважень органів місцевого самоврядування, а
також делегованих повноважень органів виконавчої влади передбачених чинним
законодавством в сфері оборонної і мобілізаційної роботи, захисту державних секретів,
захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного
характеру, охорони громадської безпеки і порядку, боротьби із злочинністю, додержання
прав і свобод громадян та охорони праці є завданнями відділу з мобілізаційної роботи,
питань надзвичайних ситуацій та сприяння правоохоронним органам Рубіжанської міської
ради.
Впродовж 9 місяців 2017 року було здійснено комплекс заходів, спрямованих на :
1. Підготовку і готовність органів управління та сил цивільного захисту об’єктів
господарської діяльності до паводку, пропуску льодоходу та повені.
2. Виконання 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.
3. Забезпечення протидії масовим пожежам лісів, які прилягають до міста.
4. Поліпшення протипожежного стану об’єктів з масовим перебуванням людей.
5. Попередження загибелі населення м. Рубіжне на водних об’єктах протягом
купального сезону.
6. Поліпшення стану джерел пожежного водопостачання на об’єктах господарської
діяльності міста.
7. 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.
8. Поліпшення стану захисних споруд, розташованих на території міста, та
проведення їх технічної інвентаризації.
9. Підготовку плану навчання працівників місцевого самоврядування та підприємств
міста на курсах у навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки
життєдіяльності Луганської області.
10. Організацію та проведення заходів, спрямованих на проведення призова громадян
на військову службу до Збройних сил України.
11. Підготовку та затвердження заходів з евакуації населення (працівників) міста
Рубіжне та матеріальних і культурних цінностей у разі загрози або виникнення надзвичайних
ситуацій.
Крім того, було проведено:
- 9 засідань міської комісії з питань техногенно–екологічної безпеки та надзвичайних
ситуацій;
- 17 засідань адміністративної комісії при виконавчому комітеті Рубіжанської міської
ради.
Також було розглянуто 40 матеріалів про адміністративні правопорушення.
Основною проблемою впродовж останніх років залишається відсутність
фінансування Міської цільової Програми забезпечення пожежної безпеки на території міста
Рубіжне та захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного характеру
у 2014-2018 роках. Метою цієї Програми є підвищення ефективності роботи Рубіжанської
міської ланки територіальної підсистеми цивільного захисту, зменшення ризику виникнення
пожеж та надзвичайних ситуацій, досягнення гарантованого рівня захисту населення і
територій міста від їх наслідків. Упродовж звітного періоду із місцевого бюджету на її
реалізацію було витрачено 20,3 тис.грн..

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 роках, у звітному періоді передбачені програмою кошти
профінансовано в повному обсязі.
Щодо Міської програми попередження та профілактики злочинів та правопорушень, а
також зміцнення матеріально-технічної бази Рубіжанського відділу поліції ГУНП в
Луганській області на 2016-2020 р.р., то вона в продовж звітного періоду не фінансувалась.
Основними пріоритетними напрямками залишаються цивільний захист населення
та мобілізаційні заходи, спрямовані на мінімізацію наслідків надзвичайних ситуацій
техногенного, природного, соціального характеру та військового протистояння на території
регіону.
Очікувані результати:
- попередження фактів загоряння в екосистемах та недопущення його в місцях
масового перебування людей;
- приведення до робочого стану джерел пожежного водопостачання та забезпечення
безперебійної подачі води у водогінну мережу міста;
- недопущення виникнення надзвичайних ситуацій на об’єктах житлово-комунального
господарства і соціальної сфери в осінньо-зимовий період 2017-2018 років;
- підвищення заходів з охорони громадської безпеки і порядку;
- зміцнення лав Збройних сил України шляхом сприяння діяльності РубіжанськоКремінському ОМВК в призові та доставці призовників до пунктів збору, організації ведення
військового обліку і бронювання військовозобов’язаних та призовників на території
м.Рубіжне;
- вирішення мобілізаційних заходів.
10.3. Охорона праці
За 9 місяців 2017 року у місті зареєстровано 8 випадків виробничого травматизму.
У порівнянні з аналогічним періодом 2016 року (8 нещасних випадків) виробничий
травматизм залишився на колишньому рівні.
З метою запобігання виробничого травматизму керівництвом підприємств міста
вживаються заходи щодо поліпшення контролю за станом охорони праці та промислової
безпеки на підпорядкованих їм підприємствах. З метою запобігання виробничого
травматизму та створення безпечних і нешкідливих умов праці на кожному робочому місті
особлива увага приділяється популяризації питань охорони праці та промислової безпеки.
У звітному періоді організовано та проведено навчання групи чисельністю 47 осіб та
перевірка знань з загальних питань охорони праці суб’єктів господарювання та посадових
осіб підприємств міста.
Основними проблемами є:
- недостатній рівень безпеки на об’єктах підвищеної небезпеки;
- невідповідність нормативно-правової бази з охорони праці та промислової безпеки
сучасним вимогам;
- незадовільний стан захисту працівників від дії шкідливих і небезпечних факторів
виробничого середовища.
Основні пріоритети:
- забезпечення здорових і безпечних умов праці на виробництві;
- запобігання нещасним випадкам виробничого характеру та професійним
захворюванням;
- збереження життя і здоров’я людини в процесі праці.
Основні завдання:
- проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці посадових осіб та
інших працівників у процесі трудової діяльності, а також учнів та студентів навчальних
закладів під час трудового і професійного навчання;
- реалізація комплексних заходів на підприємствах міста щодо досягнення

встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці;
- проведення атестації робочих місць за умовами праці з метою врегулювання
відносин між роботодавцями та працівниками в сфері реалізації прав на здорові та безпечні
умови праці та надання пільг і компенсацій за роботу у важких та шкідливих умовах праці;
- проведення медичних оглядів працівників певних категорій, а також щорічних
обов’язкових медичних оглядів осіб віком до 21 року.
Очікуваний результат:
Показники
2017
2018
Кількість суб’єктів господарювання, посадових осіб, які пройшли
47
87
навчання з питань охорони праці, осіб
Ресурсне забезпечення: Фінансування заходів щодо забезпечення здорових і
безпечних умов праці на виробництві здійснюється за рахунок коштів суб’єктів
господарювання.
10.4. Розвиток інформаційної сфери.
Інформаційна сфера м. Рубіжне складається з друкованих видань газети «Рубіжанські
Новини», засновником якої є Рубіжанська міська рада, газети «Вестник недели», газети
«Наш город Рубежное», рекламно-інформаційної газети «Ринок+» та радіоточок в кількості
236 од. проводового радіомовлення ПАТ «Укртелеком», на якому протягом 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+". В будівлі
виконавчого комітету Рубіжанської міської ради встановлено обладнання для організації
вільного WI-FI доступу до мережі Інтернет для відвідувачів.
Для підвищення рівня доступності зацікавлених осіб до інформації щодо діяльності
органів місцевого самоврядування продовжує свою роботу офіційний веб-сайт Рубіжанської
міської ради (http://rmr.gov.ua/), на якому систематично оприлюднюється інформація про
роботу Рубіжанської міської ради та її виконавчих органів, розміщуються проекти і
затверджені рішення Рубіжанської міської ради та ії виконавчого комітету, а також
інформація щодо отримання адміністративних послуг, інформація про події у житті міста,
проводиться онлайн-трансляція сесій Рубіжанської міської ради, засідань виконавчого
комітету та інше. Окрім того, інформування громадськості відбувається шляхом розміщення
інформації
на
сторінці
Рубіжанської
міської
ради
у
Facebook
(https://www.facebook.com/rmr.gov.ua/ ). На офіційному каналі Рубіжанської міської ради на
YouTube розміщуються відеоматеріали пов'язані з роботою міського голови, виконавчих
органів міської ради, депутатів, про міські заходи та події, а також відеоматеріали стосовно
житлово-комунального господарства, освіти, культури та спорту.
На виконання Закону України «Про державну підтримку засобів масової інформації і
соціальний захист журналістів», рішенням Рубіжанської міської ради від 01.03.2016 №25/14
було затверджено Програму фінансової підтримки КП "Редакція газети "Рубіжанські
новини" на 2017 рік. Цією програмою передбачена додаткова фінансова підтримка
КП «Редакція газети «Рубіжанські новини» в рамках можливостей міського бюджету на 2017
рік.
На 2018 рік заплановано розроблення проекту міської програми «Программа
финансовой поддержки КП «Редакция газеты «Рубіжанські новини» на 2018 год», з
урахуванням можливостей міського бюджету на 2018 рік.
Основні проблеми та питання для вирішення у 2018 році:
- постійний інформаційний супровід реалізації міських програм, об’єктивної
інформації про діяльність міської ради та її виконавчих органів;
- фінансово-економічна допомога комунальному підприємству «Редакція газети
«Рубіжанські новини»;
- висвітлення діяльності міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб в
радіопередачах КП ТРК «Рубіжне».

Основні цілі та пріоритетні напрямки:
- забезпечення відкритості та прозорості у діяльності міської ради, її виконавчих
органів та посадових осіб;
- сприяння безперешкодній реалізації конституційного права громадян на інформацію
та свободу слова;
- вільний доступ громадян до інформаційної бази нормативно-правових актів, які
приймаються міською радою та її виконавчим комітетом;
- своєчасне висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування,
інформаційний супровід реалізації міських програм, висвітлення ходу і підсумків роботи
сесій міської ради, засідань виконавчого комітету, залучення громадян до обговорення
проектів регуляторних актів міської влади шляхом розміщення їх на сторінках газети
«Рубіжанські новини».
- Основні завдання на 2018 рік
- організація процесу висвітлення діяльності міської ради, її виконавчих органів та
посадових осіб через засоби масової інформації; забезпечення реалізації конституційного
права громадян на вільний доступ до інформації;
- залучення громадян до обговорення проектів регуляторних актів міської влади
шляхом розміщення їх на сторінках газети «Рубіжанські новини»;
- надання матеріалів для публікації інформації про регуляторні акти, оголошення,
конкурси, аукціони тощо;
- забезпечення системи інформування громадськості про соціально-економічний
розвиток міста, міські і регіональні заходи та визначні події.
Очікувані результати
- забезпечення ефективної роботи системи інформування громадськості у засобах
масової інформації про діяльність органів місцевого самоврядування;
додаткове фінансування КП «Редакція газети «Рубіжанські новини»;
- підвищення відкритості і прозорості діяльності міської ради та її виконавчих
органів;
формування об’єктивної громадської думки стосовно діяльності Рубіжанської
міської ради та її виконавчих органів і підвищення рівня довіри громади до них на основі
отримання повної та всебічної інформації про їх діяльність.
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