
 

 
 

АЛЧЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ШОСТЕ СКЛИКАННЯ – СОРОК ДРУГА  СЕСІЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
«30» січня 2014 р.                                          м. Алчевськ                               № 42/4 
 

   

Про затвердження  Програми  

економічного, соціального та  

культурного розвитку  

м. Алчевська на 2014 рік 

 

 

Згідно з основними положеннями законів України «Про Державний 

бюджет України на 2014 рік» та «Про державне прогнозування та 

розроблення програм економічного і соціального розвитку України», 

враховуючи перспективні плани соціально-економічного розвитку суб’єктів 

господарювання міста на 2014 рік, керуючись пунктом 22 частини першої 

статті 26, частиною першою статті 47, частиною другою статті 54, частиною 

першою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

міська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Програму економічного, соціального та культурного 

розвитку м. Алчевська на 2014 рік (додається). 

2. Виконавчим органам міської ради, підприємствам, установам та 

організаціям усіх форм власності забезпечити виконання Програми 

економічного, соціального та культурного розвитку м. Алчевська на 2014 рік. 

3. У разі внесення змін в обсяги фінансування та найменування заходів 

щодо забезпечення виконання Програми економічного, соціального та 

культурного розвитку м. Алчевська на 2014 рік, відповідним розпорядникам 

бюджетних коштів, згідно з регламентами виконавчого комітету та міської 

ради забезпечити підготовку та подання для розгляду виконавчим комітетом 

та міською радою проектів рішень. 

4. Запропонувати міському голові Косюзі В. І. створити робочу групу 

для вивчення і узагальнення зауважень, які були внесені депутатами під час 

розгляду проекту рішення з цього питання та внесення пропозицій щодо їх 

практичної реалізації на розгляд пленарного засідання чергової сесії ради. 

 



5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань економічного розвитку міста, комунальної                      

власності та надання послуг (Августинович О.А.). 

 

 

 

 

 

 

 
 

Міський голова         В.І.Косюга 



         ЗАТВЕРДЖЕНО 

         Рішення міської ради 
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         № 42/4 
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ВСТУП 
 

 

Програма економічного, соціального та культурного розвитку м.Алчевська 

на 2014 рік розроблено управлінням економіки, ринкових відносин та інвестицій 

спільно з управліннями та структурними підрозділами Алчевської міської ради, 

підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності відповідно до 

Закону України від 23.03.2000 № 1602-ІІІ «Про державне прогнозування та 

розроблення програм економічного і соціального розвитку України» та постанови 

Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 №621 «Про розроблення прогнозних і 

програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту 

державного бюджету» (із змінами). 
 

 В основі Програми - ключові положення проекту Закону України «Про 

Державний бюджет України на 2014 рік», пріоритетні напрями Програми  

економічних реформ на 2010—2014 роки «Заможне суспільство, 

конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», запропонованої 

Президентом України Януковичем В.Ф., Державної програми активізації розвитку 

економіки на 2013—2014 роки, Програми економічного і соціального розвитку 

Луганської області на 2014 рік, Стратегічного плану підвищення 

конкурентоспроможності Центрально-Луганського субрегіону на період до 2015 

року. 
 

У Програмі враховані основні вимоги указу Президента України від 

31.07.2004 №854 «Про забезпечення умов для більш широкої участі громадськості 

у формуванні та реалізації державної політики» та постанови Кабінету Міністрів 

України від 15.10.2004 №1378 «Деякі питання щодо забезпечення участі 

громадськості у формуванні та реалізації державної політики». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



І. Аналіз  економічного   та    соціального розвитку     за  2013 рік 

та основні макроекономічні показники і основні напрямки 

соціальної політики міста на 2014 рік 
 

 Аналіз динаміки економіки та соціальних параметрів розвитку міста свідчить 

про те, що протягом 2013 року міська політика економічного, соціального та 

культурного розвитку була спрямована на вирішення проблем, що перешкоджають 

забезпеченню стійкого економічного зростання і підвищенню добробуту 

населення, забезпечення збалансованості бюджету, виявлення внутрішніх резервів 

для поповнення його прибуткової частини, оптимізації витрат і залученню 

додаткових інвестицій в економіку і соціальну сферу міста. 

 

1.1. ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 

 Алчевська промисловість займає вагоме місце в економіці  міста, та одне з 

лідируючих в Луганській області. Майже третя частина виробляємої в області 

продукції приходиться на підприємства Алчевська, у т.ч. 100 % агломерату, 

чавуну, сталі, готового прокату та  коксу. 

 Домінуючі галузі промисловості – чорна металургія та виробництво коксу, 

питома вага яких складає  96,6 %  в загальному обсязі виробництва, на долю інших 

галузей приходиться 3,4 %. 

За 11 місяців 2013 р. в місті реалізовано промислової продукції на суму  

19527,2 млн.грн., що складає 91 % до відповідного періоду минулого року в діючих 

цінах. Питома вага реалізованої продукції промислових підприємств міста складає 

31,4 % в загальнообласному обсязі. За показниками обсягу реалізації продукції 

промислового виробництва у розрахунку на душу населення м.Алчевськ серед міст 

Луганської області займає першу позицію. 

  У галузевій структурі темпи обсягів реалізації продукції за 11 місяців 

минулого року складають:  

 чорна металургія – 98,9%;  

 виробництво коксу – 82,3%;  

 хімічна промисловість – 102,2%;  

 виробництво іншої неметалевої продукції – 155,5%; 

 машинобудування і металообробка – 61,6%;  

 легка промисловість – 97,8%;  

 харчова промисловість – 64,1%; 

На зниження темпів реалізації продукції окремих галузей  промисловості мали 

вплив ряд чинників. Низькі ціни на металопродукцію та відсутність стабільного 

попиту на неї, як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках, не дозволяють 

металургійним підприємствам в значній мірі нарощувати обсяги виробництва та 

реалізації продукції. Незважаючи на певну стабілізацію в питанні відшкодування 

ПДВ металургійним підприємствам, заборгованість продовжує залишатися на 

високому рівні. Як наслідок цієї ситуації – збитковість виробничої діяльності, 

висока дебіторська та кредиторська заборгованості. 

Неповне використання потужностей з виробництва коксу пояснюється 

незадовільною ситуацією на ринку коксу. Зниження обсягів реалізації на 



підприємстві легкої промисловості (ТОВ «Алчевськспецодяг») зумовлене 

зниженням замовлень на продукцію з боку металургійного комбінату, який є 

основним замовником. Подорожчання сировини вплинуло на зростання 

собівартості продукції харчової промисловості (крупи гречаної), внаслідок чого  ця 

продукція втрачає конкурентоспроможність на ринках збуту (виробник – ДП 

«Украгротрейд»).  

По галузі «Машинобудування та металообробка» відбулися зміни у складі 

звітуючих підприємств, у зв’язку з введенням у 2013 році нової класифікації видів 

економічної діяльності (у 2012 році по цій галузі звітувало КСП 

«Укренергочермет» № 1, у 2013 році – ТОВ «Алчевський машинобудівний завод», 

та ЧП «ТЄД». Тобто данні обсягів реалізації по цій галузі за 2012 та 2013 роки не 

зіставні). 

Виробництво основних видів промислової продукції у натуральному виразі за 

2013 рік склало: 

 агломерату 5246,7 тис.тн., 101,5 % до 2012 року; 

 чавуну 3791,9 тис.тн., 107,7 %; 

 сталі 4172,7 тис.тн., 107,8 %; 

 товарного прокату 3816,5 тис.тн., 109,4 %; 

 коксу 3518,8 тис.тн., 99 %; 

 сірчаної кислоти 29,8 тис.тн., 96,8 %; 

 мінеральних добрив 54,9 тис.тн., 99,5 %.  

У цілому за 2013 рік обсяг реалізації промислової продукції очікується в 

обсязі 21302,5 млн.грн. (91,4 %). 

У 2014 році  - прогнозується на рівні 23356,9 млн.грн., що складе 109,6 % до 

рівня попереднього року. 

 Прогнозується збільшення обсягів виробництва та реалізації продукції на 

металургійних підприємствах - ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» (на     

10 %), ТОВ «Метали і полімери»  (на 20 %), ТОВ «Завод сталевого дробу» (на     

4,3 %) та підприємствах інших галузей - ТОВ НПП «Алчевський карбідний завод» 

на 8 %,  ТОВ «Гессон» на 11,1 %, ТОВ «Алчевськспецодяг» на 2,3 %.  Обсяги 

виробництва коксохімічної продукції залишаться на рівні 2013 року. 

Слід визначити, що металургійна галузь була і залишаєтся основною в 

промисловому комплексі міста, на її долю приходиться 70 % в загальному обсязі 

реалізації по місту та 96 % в обсязі експорту продукції. Незважаючи на нестабільну 

експортну кон’юктуру на ринку металу, обсяг експорту металургійної продукції 

має тенденцію до зростання (за 9 місяців 2013 року – 111,7 %).  

За даними експертів у 2013 році збільшився експорт металопродукції в країни 

Євросоюзу та СНД, потреби внутрішнього ринку зменшилися. У 2014 році 

прогнозується, як збереження тенденції до збільшення експорту металу, так і 

зростання попиту на нього на внутрішньому ринку. Темп зростання експорту 

продукції підприємств міста прогнозується у 2014 році на рівні 106,5 %. 

У 2014 році ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» також буде 

продовжувати розвиток інноваційної діяльності, яка полягає в освоєнні технології 

виробництва електроенергії на ІІ блоці парогазової електростанції, освоєнні нових 

видів продукції. 



Корпорація «Індустріальний Союз Донбасу» є одним із підписантів 

Меморандуму між Кабінетом Міністрів України та підприємствами гірничо-

металургійного комплексу України від 14.06.2013., який став важливим стимулом  

стабілізації металургійній галузі. Документом передбачені преференції для 

металургів у вигляді заморожування індексації тарифів на залізничні перевезення 

на рівні 5 % від ставок 2012 року, тарифів на електроенергію  на рівні 5 % від 

квітня 2013 року, надання державних гарантій у сумі 10 млрд.грн. підприємствам 

під об’єкти модернізації відповідно до державної програми активізації розвитку 

економіки на 2013-2014 роки,  оперативне повернення  всіх сплачених наперед 

податків, у т.ч. податку на прибуток. 

Виконуючи умови Меморандуму, керуючись принципами партнерства бізнесу 

та влади, керівництво Корпорації та ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» 

мають наміри в подальшому реалізовувати взяті на себе зобов’язання  з 

підвищення обсягів виробництва, реалізації інвестиційних проектів, впровадження 

енергоефективних та екологічно безпечних технологій, збереження професійного 

складу підприємства, підвищення рівня заробітної плати та збереження соціальних 

гарантій працівникам,  розвитку соціальної інфраструктури Алчевська. 

 

 

 

 

1.2. ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ 
 

Наслідком уповільнення темпів  роботи господарського комплексу міста у 

2013 році стала його збитковість -  за 9 місяців було отримано від’ємний 

фінансовий результат у сумі 1033,83 млн. грн, що на 40,5% більше, ніж у 

аналогічному періоді 2012 року. Збитки сформовані, в основному, промисловими 

підприємствами. 

Кількість підприємств, які отримали прибуток склала 34,9 % до загальної 

кількості підприємств та скоротилася до показників відповідного періоду 2012 року 

на 2,3 відсоткових пункти. 

За підсумками 2013 року очікується, що фінансовий результат роботи 

господарського комплексу міста складе 1550,0 млн. грн збитків, що на 74,3,6 % 

більше, ніж за 2012 рік. При цьому 40,0 % суб'єктів господарювання одержать 



280,0 млн. грн прибутку, а 60,0 % із загальної кількості підприємств очікують 

збитки в сумі 1830,0 млн. грн У порівнянні з 2012 роком кількість збиткових 

підприємств збільшиться на 22,2 відсоткових пункти, що зумовлено об’єктивними 

причинами, які полягають у продовженні в країні фінансово-економічної кризи, 

незбалансованості на ринку металургійної продукції України та світу. В цих 

умовах саме підприємства металургійної промисловості виявилися самими 

уразливими і потерпіли значні збитки, які, певним чином негативно вплинули на 

фінансово-виробничу діяльність підприємств суміжних галузей та інших, зв’язаних 

з ними економічно-партнерськими відносинами. Слід визнати, що загальне 

фінансове і соціальне становище економіки міста визначають містоутворюючі 

підприємства ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» та ПАТ «Алчевськкокс». 

Відсутність внутрішнього ринку металопрокату та обвальне зниження потреби у 

металургійній продукції і різке падіння цін на зовнішньому ринку при жорсткому 

інтегруванні виробництва містоутворюючого підприємства у світову економіку 

(майже 90 % продукції ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» реалізується за 

кордон, причому, порядку 80 % виробляємого ПАТ «Алчевськокс» коксу 

реалізується саме ПАТ «Алчевський металургійний комбінат») роблять вразливими 

не тільки ці підприємства, а і економіку міста в цілому. У квітні 2013р. розпочата 

процедура злиття технологічно пов'язаних між собою ПАТ «АКХЗ» і ПАТ «АМК», 

мета якого полягає в оптимізації виробництва, підвищенні ефективності роботи 

загальних ремонтних і енергетичних служб, раціонального використання рухомого 

складу і плану перевезень. 

 

 
 

Прогнозується, що у 2014 році по відношенню до попереднього року 

кількість збитково працюючих підприємств зменшиться на 5,0 %, але у цілому, в 

економіці міста прогнозується негативний фінансовий результат у сумі 1091,0 млн. 

грн. 
 

Прибутки очікують отримати підприємства харчової промисловості – 

0,18млн. грн, виробництва і розподілення електроенергії, газу та води – 0,01млн. 



грн, машинобудування – 0,1 млн. грн, виробництва інших неметалевих 

мінеральних виробів – 0,43 млн. грн, легкої промисловості – 0,1 млн. грн; оптової і 

роздрібної торгівлі – 1,0 млн. грн, будівельного комплексу – 0,6 млн. грн, 

підприємства, здійснюючі операції з нерухомістю – 1,0 млн. грн. 

1.3. ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

Однією із стратегічних цілей економічної політики міста у 2013 році було 

визначено мету максимального залучення в економіку і соціальну сферу міста 

додаткових фінансових ресурсів – інвестицій, як державних капітальних вкладень, 

так і приватних, вітчизняних і іноземних. 

За підсумками 9 місяців в господарський комплекс міста було працювали 

2049,2 млн. грн капітальних інвестицій. 

Найбільший обсяг освоєних інвестицій на промислових підприємствах – 

ПАТ «АМК», ПрАТ «Екоенергія» та ПАТ «Алчевськкокс»: 

  Протягом минулого року подовжувалася реалізуватися інвестиційна 

програма на ПАТ «АМК». У звітному періоді інвестиційні ресурси були направлені 

на будівництво електроповітрядувної системи; об’єктів інфраструктури 

газотурбінної електростанції (подача конверторного газу), які введені в 

експлуатацію у грудні 2013 року; 4-го цеху компресії повітря, який планується 

ввести в І кварталі 2014 року. 

На ПрАТ «Екоенергія» завершено будівництво 1-го блоку газотурбінної 

електростанції комбінованого циклу потужністю 151,5 МВт, який введений в 

експлуатацію в квітні 2013 року, продовжується будівництво 2-го блоку, який 

заплановано ввести в експлуатацію  в січні 2014 року. 

Відділом капітального будівництва освоєно 1683,8 тис. грн. капітальних 

інвестицій. За рахунок бюджетних коштів виконувались роботи на наступних 

об’єктах: 

- капітальний ремонт ДОУ № 24 «Ластівка» по вул. Московська, 9 –   644,9 

тис. грн. (введений в експлуатацію), 

- капітальний ремонт Центру дитячої та юнацької творчості – 834,9 тис. 

грн., 

- реконструкція головного корпусу Алчевської центральної міської лікарні 

– 204 тис. грн. 

У 2013 році реалізовувалися проекти в соціальній сфері за участю Фонду 

розвитку м. Алчевська: 

  - проведена закупівля обладнання для ДОУ «Ластівка» на суму 272 тис. 

грн., 

  - велися роботи з реконструкції Алчевського пологового будинку під 

розміщення Центру матері та дитини на суму 2847 тис. грн. 

За звітний період введено 6,4 тис.кв.м. житла, у т.ч. багатоквартирний 

житловий будинок ПАТ «АМК» (4,3 тис.кв.м.), індивідуальні житлові будинки (2,1 

тис.кв.м.).  

За рахунок коштів міського бюджету, комунальних підприємств, державних 

субвенцій  виконувалися роботи на об’єктах ЖКГ -  реконструкція каналізаційних 

очисних споруд - освоєно 5,2 млн. грн,  капітальний  та поточний ремонти 

житлового фонду – 10,7 млн. грн., капітальний ремонт ліфта по вул. Леніна, 75 – 

219,8 тис. грн., капітальний та поточний ремонти доріг – 1,2 млн. грн., 

реконструкція парку ім. Перемоги – 1 млн. грн., утеплення трубопроводів 



централізованого опалення – 324,3 тис. грн., капітальний ремонт теплотрас – 2,1 

млн. грн., роботи  з  благоустрою на внутрішньоквартальних територіях – 94,3 тис. 

грн. 

Обсяг інвестицій за підсумками 2013 року очікується  в розмірі 2200 млн. 

грн. (темп зростання – 197 %). 

Для залучення на територію міста додаткових інвестиційних ресурсів 

щороку Алчевськ бере участь у  Всеукраїнському конкурсі проектів та програм 

місцевого самоврядування. 

Також, у 2013 році для участі в обласному щорічному конкурсі проектів 

розвитку місцевого самоврядування був направлений проект «Відновлення та 

благоустрій ландшафтної території алей Парку культури та відпочинку в місті 

Алчевську Луганської області», затверджений рішенням Алчевської міської ради 

від 28.03.2013 р. № 32/3. Відповідно до рішення Луганської обласної ради від 

30.04.2013 №18/7 «Про затвердження переліку проектів – переможців обласного 

щорічного конкурсу проектів розвитку місцевого самоврядування 2013 року» 

проект м. Алчевська переміг у Конкурсі та з обласного бюджету на його реалізацію  

виділена субвенція в розмірі 200 тис. грн.  

Продовжується реалізація Стратегічного плану економічного розвитку міста 

на період 2008-2015 роки, з початку реалізації на виконання заходів Стратегії 

витрачено понад 70 млн.грн. за рахунок всіх джерел фінансування, в т.ч. за 2013 рік 

– 15 млн. грн. 

           Крім того, в місті продовжується робота з реалізації Стратегічного плану 

підвищення конкурентоспроможності Центрально-Луганського субрегіону на 

період до 2015 року. Розроблений містами (Алчевськ, Стаханов, Брянка) 

Стратегічний план є одним із прикладів міжмуніципального співробітництва, як 

нової інноваційної форми політики місцевого та регіонального розвитку. 

           В рамках реалізації Стратегічного плану за підтримки німецького проекту 

GIZ проводиться робота з реалізації проекту створення на базі Донбаського 

державного технічного університету інноваційного бізнес-центру, який планується 

відкрити у І кварталі 2014 року. 

           Оновлена база даних інвестиційних пропозицій «Грінфілд» та «Браунфілд» 

м. Алчевська, яка розміщена на сайті міської ради в розділі «Алчевськ 

інвестиційний». 

Інформація про Алчевськ розміщена на Українському інвестиційному 

порталі, а також на створеному в 2012 році сайті Центрально-Луганського 

субрегіону. 
 

На 2014 рік планується: 

- залучення інвестиційних коштів на реалізацію інвестиційних програм 

промислових підприємств міста. У січні 2014 року ПАТ «АМК» заплановано 

запустити  2-ий блок парогазової електростанції потужністю 151,5 МВт. Реалізація 

проекту дозволить у наступному році виробляти електроенергію для виробничих 

потреб комбінату в обсязі 1376 млн.кВт/год на рік. Також планується ввести в 

експлуатацію 4-ий цех компресії повітря, установку вдування пиловугільного 

палива на ДП № 3; 

- залучення інвестиційних коштів на розвиток житлового будівництва 

(планується ввести в експлуатацію 1 тис.кв.м. індивідуального житла); 

- участь у конкурсі інвестиційних проектів, що можуть реалізовуватися за 

рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку у 2014 році. Проект 



«Реконструкція нежилих приміщень під дошкільну освітню установу № 26 

«Незабудка» за адресою м. Алчевськ, вул. Фрунзе, 25» визнано переможцем 

конкурсу на обласному рівні та направлений до Мінекономрозвитку для включення 

до загальнодержавного переліку проектів, що можуть реалізовуватися у 2014 році 

за рахунок державних коштів. Запланована сума фінансування за рахунок коштів 

Фонду – 4,6 млн. грн.; 

- залучення інвестиційних коштів на реалізацію соціальних проектів 

(планується реалізувати проект зі створення Центру матері та дитини на базі 

Алчевського пологового будинку, проекти цільових екологічних (зелених) 

інвестицій на об’єктах бюджетної сфери, завершити реконструкцію басейну СОШ 

№ 4, капітальний ремонт ЦДЮТ, продовжити реконструкцію парку ім. Перемоги); 

- залучення інвестиційних коштів на розвиток комунального господарства 

(планується завершити реалізацію проекту з реконструкції міського полігону ТПВ, 

продовжити роботи з реконструкції каналізаційних очисних споруд, виконати 

роботи з капітального ремонту водопровідних мереж та тепломереж, будівництва 

мінікотельні по вул. Леніна-122, каналізаційних мереж в північно-східній частині 

міста (дільниця № 2), провести роботи з капітального ремонту житлового фонду, 

відновити тролейбусний парк). 

На реалізацію проектів соціальної сфери та житлово-комунального 

господарства заплановано у 2014 році освоїти  за наявністю фінансування близько 

115 млн. грн. капітальних інвестицій, у т.ч. з міського бюджету -  20,5 млн. грн., з 

державного бюджету – 74,5 млн. грн., з обласного бюджету – 8 млн. грн., з інших 

джерел – 12 млн. грн. 

 

 

Загальна сума капітальних інвестицій на 2014 рік складатиме 2000 млн. грн. 

(90,9 %) , у т.ч. на розвиток виробничої сфери – 1885 млн.грн., на розвиток 115 

млн. грн. – на розвиток соціальної та житлово-комунальної сфери.  

 



1.4. ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦЯ ТА ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ 
 

За станом на 01.12.2013 у місті Алчевськ проживає 110,5 тис.чоловік (наявне 

населення). У порівнянні з відповідним періодом минулого року чисельність 

населення скоротилася на 0,9 тис. осіб та склала 99,2 % до рівня попереднього 

року. 

Загалом, протягом останніх років спостерігається поступове зменшення 

кількості наявного населення міста: 
 

 
За даними 2012 року 45,8 % населення міста складають чоловіки, 54,2 % - 

жінки (як і у 2011 році). За віковими категоріями: 13,0 % - населення у віці, 

молодшому за працездатний (12,8 % у 2012 році); 62,1 % - працездатного віку  

(62,7 % у 2012 році) та 24,9 % - старші за працездатний вік (24,5 % у 2012 році). 

Скорочення чисельності населення м. Алчевська, крім сформованої 

тенденції в цілому по Україні, є наслідком досить складної екологічної ситуації в 

місті (наявність практично в межах міста 2-х великих підприємств важкої індустрії) 

- більше 20 % викидів шкідливих речовин в цілому по області - обсяги 

промисловості Алчевська, а також негативним сальдо міграції населення: за 11 

місяців 2013 року кількість вибулих перевищила кількість прибулих на 249 осіб 

(проти 169 осіб за станом на 01.12.2012). У свою чергу, одними з чинників, що 

призводять до збільшення міграції, є скорочення привабливих робочих міст на 

містоутворюючих підприємствах важкої металургії, де зараз проходить процес 

реорганізації. 

Рівень смертності населення також перевищує рівень народження. За 11 

місяців 2013 року природне скорочення населення склало 582 осіб (проти 515 осіб 

у аналогічному періоді 2012 року). 

За підсумками 2013 року показник загальної смертності збільшився на 1,3 % 

і склав 14,80 випадки на 1000 жителів (2012г. - 14,61). Збільшення летальності 

обумовлено великою питомою вагою важких хворих на ішемічну хворобу серця, 

ускладненою важкою серцевою недостатністю серед осіб непрацездатного віку, а 

також хворих на злоякісні новоутворення, що знаходяться на паліативному 

лікуванні. 

У структурі причин смертності населення, провідні місця посіли: 

1 місце - хвороби системи кровообігу 65,3 % (2012г. - 62,0 %);  



2 місце - новоутворення 14,7 % (2012г. - 14,2 %);  

3 місце - хвороби органів травлення 6,9 % (2012г. - 8,1 %). 

Основні показники природного приросту населення: 
 

Показники 2011 рік 2012 рік 11 міс. 

2012 року 

11 міс. 

2013 року 

Народилося  1018 1085 988 902 

     на 1000 населення 9,1 9,7 8,9 8,2 

Померло 1600 1620 1503 1484 

     на 1000 населення 14,3 14,6 13,5 13,4 

Природний приріст (+), спад (–) -582 -535 -515 -582 

     на 1000 населення -5,2 -4,8 -4,6 -5,3 

 

За даними 2012 року 45,8 % наявного населення складають чоловіки, 54,2 % 

- жінки. За віковими категоріями: 13,1 % - населення у віці, молодшому за 

працездатний, 62,1 % - працездатного віку, 24,9 % - старші за працездатний вік . 
 

Останніми роками спостерігається поступове щорічне збільшення 

показників тривалості життя: у чоловіків у середньому на 0,3 року, у жінок – на 0,5 

року. Таким чином, за 2011 рік та на період до 2014 року ці показники складають: 
 

 

Показники 2011 р. 2012 р.  
2013 р. 

(очік.) 

2014 р. 

(прогноз) 

Очікувана тривалість життя при 

народженні, роки, у тому числі:     

-  чоловіки 64,8 65,1 65,4 65,6 

-  жінки 75,0 75,6 75,9 76,3 
 

Прогнозні розрахунки свідчать про те, що кількість зайнятого населення 

міста також має тенденцію до поступового зниження. Так, у 2013 році кількість 

зайнятих скоротиться у порівнянні до 2012 року на 2,6 тис. осіб та складе 41,3 

тис. осіб. У 2014 році очікується подальше зменшення кількості зайнятих на 0,5 

тис. осіб та досягнення рівня 40,8 тис. осіб. Скорочення чисельності занятих 

пов’язано, по-перше, зі зменшенням кількості населення міста, а, по-друге, з 

проведенням оптимізації штатних працівників на підприємствах міста (у т.ч. 

містоутворюючих у зв’язку із їх об’єднанням та на інших підприємствах у зв’язку з 

погіршенням фінансового стану). 
 

Протягом 2013 року на обліку у Алчевському міському центрі зайнятості 

перебувало 4694 особи, що на 1022 особи більше ніж за у 2012 році. Збільшення 

пройшли по всіх категоріях незайнятих громадян.  

Із загальної кількості перебуваючи на обліку, 1148 осіб відносяться до 

категорії осіб, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню.  

У зв’язку із зміною законодавчої бази з 01.01.2013 року ринок 

вищезазначеної категорії громадян у порівнянні з минулим роком збільшився на  

32 % (785 осіб  у  2012 році). 

Протягом 2013 року Алчевським міським  центром зайнятості було 

працевлаштовано 1604 особи (34,0 % від загального ринку праці); у порівнянні з 



аналогічним показником 2012 року, працевлаштування безробітних збільшилось на 

48,0 %. 

Працевлаштування жінок, як і у попередні роки, мало певні труднощі, 

оскільки місто має переважно промислове направлення з обмеженим 

використанням жіночої праці. Серед жінок, зареєстрованих в центрі зайнятості, 

половина мають повну, або вищу освіту та спеціальності, які не потребує на  

сьогодні ринок праці   (інженер, економіст, юрист тощо). Протягом 2013 року 

працевлаштувано 535 жінок (у 2012 році – 767 осіб цієї статі). 

Особлива увага приділяється працевлаштуванню безробітних на 

новостворені робочі місця. Так, протягом 2013 року 25 осіб було працевлаштовано 

на новостворені робочі місця із наданням компенсації роботодавцю у розмірі 

єдиного соціального внеску, у тому числі 3 особи на перше робоче місце. 

Також у 2013 році запроваджувались нові форми сприяння 

працевлаштуванню. Так, для підтримання конкурентоспроможності  осіб старше 45 

років на ринку праці здійснювалась видача ваучерів для отримання нової професії 

або спеціальності. Проводилась широка  роз’яснювальна робота серед безробітних 

та зайнятого населення щодо порядку отримання ваучерів та переліку професій та 

спеціальностей, за якими можливе навчання, наслідком чого стала видача ваучерів 

протягом 2013 року 50 особам. 

Професійну підготовку проходили 300 безробітних, перепідготовку та 

підвищення кваліфікації у Алчевському міському центрі зайнятості (проти 452 осіб 

у 2012 році). У звітному періоді центром зайнятості укладено 92 договори (як і 

торік) на професійне навчання безробітних  з підприємствами та навчальними 

закладами. 

Протягом 2013 року  центр зайнятості мав у своєму розпорядженні  

1697 вакансії (що на 215 вакансій або 11,3 % менше, ніж у 2012 році), у тому числі 

103 вакансії на які можливо було працевлаштування  інвалідів (відповідно – менше 

на 13 вакансій або 11,2 %).  У 2013 році найбільша потреба роботодавців надходила 

на такі професії як продавець, охоронник, бухгалтер, електрозварник, монтажник з 

монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій, водій автотранспортних засобів, 

електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, але все одно і за 

цими професіями відзначалась перенасиченість кадрів. 

Крім того, проводилася цілеспрямована робота щодо використання 

стажування під замовлення роботодавців. Були підписані 22 договори з 

підприємствами на стажування безробітних з подальшим працевлаштуванням. 

Профнавчання проходили 126 безробітних, віком до 35 років, що складає 

42 % від загальної кількості тих, хто навчався (у 2012 році таких осіб було 232).  

У 2013 році  було укладено 11 договорів з організації громадських та інших 

робіт тимчасового характеру, у яких прийняли участь 362 особи (у 2012 році – 768 

осіб), з яких 360 – безробітні (у т.ч. в управлінні праці та соціального захисту 

населення на роботах в архіві та з інформування населення стосовно порядку 

отримання житлових субсидій було зайнято 174 безробітних; на КП «Алчевська 

шляхово-експлуатаційна дільниця» на роботах з благоустрою та озеленення міста - 

94 безробітних). За підсумками громадських робіт 83 безробітних були 

працевлаштовані  на постійне місце роботи (у 2012 році – 123 особи). 
 

Загальна кількість створення нових робочих місць очікується на рівні 1200 

од., у т.ч.: у сфері оптової та роздрібної торгівлі, організації харчування – 558 

місць;  у промисловості та будівництві – 217 місць. 



Незважаючи на всі труднощі, у 2014 році буде продовжено практику 

проведення професійного навчання безробітних, організації громадських робіт та 

інші заходи, направлені на сприяння працевлаштуванню безробітних, а також 

створення нових робочих місць. 
 

Основним джерелом надходжень доходів населення була і залишається 

оплата праці, яка в останні роки мала тенденцію до зростання. 

За 9 місяців 2013 року рівень середньомісячної заробітної плати у місті 

склав 3349,0 грн, що на 6,6  % вище показника відповідного періоду минулого 

року, та на 1,4 % (або на 47,0 грн) перевищує середньообласний показник. 

За підсумками року очікується подальше зростання заробітної плати до 

рівня 3425,0 грн/міс., що на 8,0  % перевищить досягнутий показник 2012 року.  

На 2014 рік прогнозується зростання рівня середньомісячної заробітної 

плати на 14,5  % до 3921,0 грн. 
 

 

Фонд оплати праці усіх працівників у м. Алчевську за 2013 рік очікується 

на рівні 1469,2 млн. грн, що перевищить рівень 2012 року на 1,5 %. У 2014 році 

очікується подальше зростання фонду оплати праці до рівня 1595,6 млн. грн або на 

8,6  % до очікуваного рівня поточного року. 

 



Фонд оплати праці бюджетних установ та організацій за 2013 рік очікується 

на рівні 135,5 млн. грн, що перевищить рівень 2012 року на 5,0 %, а у 2014 році 

фонд оплати праці очікується на рівні 143,6 млн. грн, що перевищить рівень  

2013 року на 6,0 %. 

Разом з тим, однією з головних соціальних проблем міста залишається 

заборгованість із заробітної плати. 

За станом на 01.01.2014 загальна сума не виплаченої заборгованої заробітної 

плати склала 1906,5 тис. грн, що на 26,1 % або на 394,5 тис. грн більше суми, що 

зафіксована на початок 2013 року у зв’язку із зростанням заборгованості на  

КП «Алчевськпастранс» (за станом на 01.01.2013 заборгованість із заробітної плати 

КП «Алчевськпастранс» складала 861,3 тис. грн, за станом на 01.01.2014 – 1645,4 

тис. грн). 

У структурі заборгованості за станом на 01.01.2014: 

 заборгованість економічно активних підприємств – 1866,8 тис. грн (97,9 % 

до загальної суми заборгованості); 

 борги підприємств-банкрутів – 31,9 тис. грн (1,7 %); 

 борги економічно-неактивного підприємства – 7,8 тис. грн (0,4 %). 
 

Щодо причин виникнення заборгованості із заробітної плати на                 

КП «Алчевськпастранс», то слід зазначити, що переважна більшість перевезених 

підприємством пасажирів складають громадяни пільгових категорій, видатки на 

перевезення яких, згідно з діючим законодавством, мають компенсуватися за 

рахунок субвенції з Державного бюджету України, та надходження якої, нажаль, 

мають не тільки безсистемний характер, але і не відповідають розрахунковій 

потребі (так, на 2013 рік сума компенсуючої субвенції була затверджена в розмірі 

49,9  % від обсягу потреби). Крім того, протягом 2013 року, відповідно до 

службових розпоряджень Департаменту фінансів Луганської облдержадміністрації, 

планову суму субвенції з Державного бюджету України на компенсацію видатків 

на перевезення пільгових категорій громадян на 2013 рік КП «Алчевськпастранс» 

було зменшено на 1,55 млн.грн. або на 16,7%. 

За 2013 рік планове призначення КП «Алчевськпастранс» субвенції з 

Державного бюджету України на компенсацію витрат з перевезення пільгових 

категорій громадян залишилось невиконаним – загальний відсоток надходження 

склав лише 70,55  %; сума недофінансування за станом на 01.01.2014 склала 2,3 

млн. грн (дорівнює сумі фонду оплати праці підприємства з нарахуваннями за 2,6 

місяці). При цьому 30,7  % загальної суми субвенції, що надійшла, склав 

взаємозалік за спожиту електроенергію. 

За оперативними даними щотижневого моніторингу заборгованість із 

виплати заробітної плати на економічно-активних підприємствах за станом на 

21.01.2014 складає 1829,6 тис. грн, що на 2,0  % (або на 37,2 тис. грн) менше суми 

боргів, зафіксованої станом на 01.01.2014.  

З 4-х підприємств та організацій – боржників у повному обсязі погашено 

заборгованість тільки у Алчевській автомобільній школі ЛОК ТСОУ (14,9 

тис.грн.). Обсяг боргу на КП «Алчевськпастранс» залишився без змін. 

 Підприємствам міста доведено завдання у найкоротші строки максимально 

знизити заборгованість із заробітної плати та забезпечити її своєчасну виплату в 

повному обсязі. 



Одними з проблем, які впливають на рівень доходу населення міста є 

нарахування заробітної плати нижче за встановлений державою мінімальний 

рівень, використання найманої праці без належного її оформлення. 

З ціллю розробки заходів та координації дій щодо вирішення 

вищезазначених проблем у м. Алчевську було створено робочу групу з питань 

забезпечення виконання та наповненості міського бюджету, до якої входять 

представники виконавчих органів міської ради, Алчевської ОДПІ, управління 

Пенсійного фонду, відділу Держкомзему, прокуратури, міського суду, міського 

відділу УМВС, відділу міської виконавчої служби.  

На засіданнях робочої групи, які проводяться щомісяця, розглядаються 

питання своєчасності сплати суб’єктами господарювання податків та зборів  до 

міського бюджету, питання легалізації найманої праці та заробітної плати, а також 

пропозиції зі збільшення наповненості міського бюджету та рішенню пов’язаних з 

цим проблемних питань. 

Крім того, на виконання «Програми спільних дій Алчевської ОДПІ 

Луганської області ДПС та виконавчих органів Алчевської міської ради з 

розширення бази оподаткування та збільшення надходжень до міського бюджету 

на 2013 рік» постійно здійснюється робота, спрямована на детенізацію доходів 

громадян, легалізації найманої праці.  

Територіальною державною інспекцією з питань праці у Луганській області 

за 2013 рік проведено 40 перевірок на 26 підприємствах-боржниках із виплати 

заробітної плати, які здійснюють господарську діяльність на території м. 

Алчевська. 

За результатами перевірок цих підприємств складено та передано до суду 25 

протоколів про адміністративні правопорушення, винесено 16 постанов за 

невиконання законних вимог посадових осіб Держпраці України. Загальна сума 

накладених судами та державними інспекторами праці штрафних санкцій –         

25,9 тис. грн 

Роботодавцям винесено 12 подань про притягнення винних посадових осіб 

до дисциплінарної відповідальності, з них 8 – задоволено. 

За результатами перевірок ТДІзПП суб’єктами господарювання  погашена 

заборгованість із виплати заробітної плати на суму 3,3 млн. грн 2134 працівникам. 

 

1.5. ПІДТРИМКА ПІДПРИЄМНИЦТВА 
 

Станом на 01.01.2013. за статистичними даними підприємництво міста було 

представлене 4374 діючими суб’єктами підприємницької діяльності, із них: 

- 632 малих підприємств; 

- 43 середніх підприємств; 

- 3966  фізичних осіб-підприємців. 
 



 

У малому  та середньому бізнесі  було зайнято 18325 осіб, з них: 

- працюючі на малих підприємствах – 3959 осіб; 

- працюючі на середніх підприємствах – 8803 осіб; 

- фізичні особи-підприємці – 3699 осіб; 

- наймані фізичними особами-підприємцями – 1864 осіб. 

Рівень зайнятості у малому та середньому бізнесі складав 42 %  до загальної 

кількості працюючих.   

у загальному обсязі реалізації за 2012 рік доля малих підприємств складала 

5,1 %  (1300,6 млн.грн.), середніх підприємств – 11% (2784,1 млн.грн.). 

 Середня заробітна плата працівників малих підприємств досягла в 2012 році 

1508,5 грн. (темп зростання - 120,3 %), середніх підприємств – 2204 грн. (116,5 %). 

 Очікувані показники розвитку підприємництва у 2013 році наступні: 

- кількість діючих СПД – 4393 (100,4 %), 

- кількість зайнятих у малому та середньому бізнесі – 18423 особи (100,5 %), 

- середня заробітна плата на малих підприємствах – 1660 грн. (110 %), 

- середня заробітна плата на середніх підприємствах – 2425 грн. (110 %). 
 

 Подальшому розвитку підприємництва у місті сприяло виконання основних 

завдань Програми розвитку та підтримки малого і середнього підприємництва 

міста на 2013-2015 роки, затвердженої рішенням міської ради від 28.02.13. № 31/8, 

направлених на підтримку діючої інфраструктури підприємництва, впровадження 

державної регуляторної політики, побудову ефективної системи надання 

адміністративних послуг, інформаційну та фінансову підтримку підприємництва. 

 Протягом 2013 року були розроблені та затверджені 3 регуляторних акти 

міської ради та 1 регуляторний акт виконавчого комітету.  

 На виконання Закону України «Про адміністративні послуги» в 2013 році 

відкрито Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП). Затверджений 

Регламент ЦНАП, суб’єктами надання адміністративних послуг розроблені та 



затверджені інформаційні картки, які розміщені на сайті міської ради. Складовою 

частиною ЦНАП є Єдиний дозвільний офіс, який забезпечує надання 

адміністративних послуг з видачі документів дозвільного характеру у сфері 

господарської діяльності. Станом на 25.12.13. через ЦНАП надається 39 

адміністративних послуг, у т.ч. 24 – в сфері дозвільної системи. 

За 2013 рік проведено 4 засідання Консультативної ради на яких 

обговорювалися проекти регуляторних актів, питання соціально-економічного 

розвитку міста та інші. Розпорядженням міського голови від 12.12.13. № 376 

затверджений новий склад Консультативної ради. 

Одним з критеріїв оцінки ефективності міської Програми розвитку малого 

підприємництва є створення сприятливих умов для залучення населення до 

зайняття підприємницькою діяльністю. Алчевський міський центр зайнятості веде 

активну роз’яснювальну роботу, консультування безробітних про можливість їх 

перепідготовки і навчання новим спеціальностям, надає фінансову підтримку 

підприємництву. 

 За 2013 рік одноразову виплату для організації підприємницької діяльності 

отримали 30 осіб у сумі 421,7 тис.грн. за рахунок коштів Фонду 

загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок 

безробіття.  

29 осіб з числа безробітних пройшли навчання за напрямком «Підприємець – 

початківець» на базі Луганського будівельного коледжу.  Сума коштів на 

організацію професійного навчання незайнятого населення з орієнтацією на 

підприємницьку діяльність за 2013 рік склала 6,4 тис. грн.  Також проведено 9 

профконсультаційних семінарів для безробітних  з залученням представників 

податкової служби та управління Пенсійного фонду за участю 34 осіб, 13 

інформаційних семінарів за участю 129 особи на тему «Як розпочати свій бізнес» 

та 4 тренінги за участю 60 осіб на тему «Від бізнес ідеї до власної справи» за 

підтримкою ТОВ «Імідж Партнер». 

Консультативна допомога підприємцям надається з боку податкової служби. 

Алчевською ОДПІ за звітний період  проведено 12 лекцій, 12 прес-конференцій, 12 

семінарів, 12 круглих столів, 37 гарячих ліній, розглянуто 52 письмових запити 

платників податків, надано 779 консультацій та роз’яснень з питань оподаткування. 

При Алчевській ОДПІ працює Центр обслуговування платників податків. 

Застосовується прийняття податкової звітності в електронній формі. Діє постійний 

консультаційний пункт. 

Для оперативного інформування та надання консультативної допомоги СПД 

в ЗМІ освітлюються питання щодо застосування норм податкового, пенсійного та 

трудового законодавства. Алчевської ОДПІ  надано  публікацій у пресі - 208, 

здійснено виступів по радіо -  і телебаченню – 558, розміщено в мережі Інтернет - 

383. Управлінням ПФУ  надано публікацій у пресі - 7, виступів по радіо і 

телебаченню - 252, розміщено на власному сайті – 215.  Алчевським міським 

центром зайнятості надано 3 публікації у пресі. 

Суб’єктам підприємництва передаються в оренду та у власність нежилі 

приміщення для здійснення підприємницької діяльності. Загальна площа 

приміщень, що була надана підприємцям для провадження господарської 

діяльності за 2013 рік склала 4379,51 м
2
., в тому числі в оренду передано 22 

приміщення загальною площею 2785,21 м
2
, у власність – 9 приміщень загальною 

площею 1594,3 м
2
. 



На сайті Алчевської міської ради та в Алчевській міській громадсько-

політичній зазеті «Огні» щоквартально  розміщується інформація для СПД про 

наявність вільних нежилих приміщень комунальної власності та вільних земельних 

ділянок. 

Проводиться робота щодо залучення СПД до участі у виставкових заходах, 

форумах, семінарах, які проводяться на місцевому, регіональному та 

міжнародному рівнях. В 2013 році проведено 13 загальноміських ярмарок та 170 

тижневих на території КП «Алчевський міський ринок».  

ДП «Украгротрейд» та ПП Первушина Н.І. прийняли участь у 

Всеукраїнському конкурсі «100 кращих товарів року» та стали переможцями 

регіонального етапу конкурсу. 

 Щорічно кращі підприємці, які приймають активну участь у соціально-

економічному житті міста, нагороджуються грамотами виконавчого комітету 

Алчевської міської ради з нагоди Дня підприємця. У 2013 році представлені на 

нагородження 6 СПД, 2 СПД (ТОВ «Інтерпром» та СП ВКФ «Вектор») 

нагороджені грамотами на обласному рівні. 

З метою розвитку інноваційної активності підприємців за підтримкою 

проекту GIZ проводиться робота щодо створення на базі ДонДТУ інноваційного 

бізнес-центру з елементами бізнес-інкубатора.   Розроблена концепція створення 

інноваційного бізнес-центру. Визначено приміщення для розміщення цієї 

структури. Відкриття центру планується у 2014 році. 

На реалізацію Програми розвитку та підтримки малого та середнього 

підприємництва   м. Алчевська на 2013-2015 роки за 2013 рік було витрачено 21,3 

тис. грн. коштів міського бюджету, 428,1 тис. грн. коштів  Фонду соціального 

страхування на випадок безробіття. 

Результати виконання Програми за  2013 рік позитивно впливають на подальший 

розвиток підприємництва в місті.  

         Від діяльності малого та середнього підприємництва до міського бюджету за 

2013 рік надійшло 45 млн.грн. 

За 12 місяців 2013 рік у сфері малого та середнього бізнесу було створено 978 

нових робочих місць.  

 

Показник 2012 р. 

(факт) 

2013 р. 

(очікуване) 

2014 р. 

(прогноз) 

Кількість діючих малих підприємств, од. 632 645 660 

Кількість працівників, зайнятих на малих 

підприємствах, осіб 

3959 4020 4080 

Кількість діючих середніх підприємств, од. 43 43 43 

Кількість працівників, зайнятих на 

середніх підприємствах, осіб 

8803 8805 8810 

Кількість зареєстрованих ФОП,  осіб 3699 3705 3720 

Кількість найманих працівників ФОП, осіб 1864 1893 1925 

Надходження до бюджету міста  від 

діяльності малого підприємництва, 

млн.грн. 

45 45 46 

 



1.6. РОЗВИТОК СПОЖИВЧОГО РИНКУ 

 

На споживчому ринку міста щороку відбуваються позитивні зміни в 

розвитку матеріально-технічної бази торгівлі: впроваджуються сучасні торговельні 

технології, створюються роздрібні торгові підприємства з високим рівнем культури 

обслуговування покупців  

Структура підприємств торгівлі міста станом на 01.12.2013 складалася з 

927 об’єктів, зокрема: 606 магазинів з торговельною площею 59,2 тис. кв.м, 119 

кіосків з кількістю робочих місць 214 од., 134 об’єктів ресторанного господарства 

на 8,3 тис. посадкових місць, 55 оптово-роздрібних складів, 9 автозаправних 

станцій, 4 ринки (на 6849 торгових місць). 

Станом на 01.12.2013 в Алчевську показник забезпечення торговельними 

площами на 1000 осіб вище нормативного на 55,9 кв.м або на 11,7 % (норматив – 

479,0 кв.м, факт – 534,9 кв.м). При цьому фактична забезпеченість торговельними 

площами на 1000 жителів міста вище нормативу розвитку торговельної мережі з 

продажу товарів повсякденного попиту на 67,7 кв.м або на 35,3% (по 

розрахунковому нормативу – 192,0 кв.м, фактично – 259,7 кв.м). 

Для торговельної мережі з продажу непродовольчих товарів періодичного 

та епізодичного попиту, забезпеченість торговельними площами на 1000 жителів 

міста склала 95,9%, що нижче розрахункового нормативу на 11,8 кв.м (при 

нормативі 287,0 кв.м, фактична забезпеченість–275,2 кв.м), що пояснюється 

перенасиченням споживчого ринку цією продукцією. 

Очікуване зростання обсягу обороту роздрібної торгівлі у 2013 році 

(2351,0 млн. грн.) у порівнянні з 2012 роком (2271,7 млн. грн.) складає 79,3 млн. 

грн. (3,5 %), що  є наслідком насиченості міста мережею об’єктів роздрібної 

торгівлі. 

З метою задоволення мешканців міста сезонною продукцією під час 

збору врожаю у місті було визначено перелік місць для розміщення пунктів виїзної 

(виносної) торгівлі по реалізації: 

- продуктів харчування товаровиробниками (при умові дотримання вимог 

щодо граничних розмірів торговельних надбавок на окремі види продовольчих 

товарів); 

- сільськогосподарської продукції та баштанних культур зі спеціальних 

контейнерів, сіток, піддонів з 1 серпня по 1 листопада; 

- новорічних ялинок та новорічної атрибутики в період з 10 по 31 грудня. 

Крім того, для насичення споживчого ринку товарами першої необхідності, 

на території міста протягом 2013 року проводилися сезонні ярмарки за участю 

товаровиробників м.Алчевська та сусідніх міст та областей. За 11 місяців 2013 року 

було проведено 12 загальноміських ярмарок, на яких був представлений асортимент 

товарів від виробників сільськогосподарських підприємств, харчової та хімічної 

промисловості, фермерських господарств, а також представників малого та 

середнього бізнесу та 103 щотижневих ярмарки на території КП «Алчевський 

міський ринок».  

У ярмарках приймали участь такі відомі виробники, як Горлівський 

м’ясокомбінат «Щирий кум», ЗАТ «Добра курка», МПП «Стахановриба», ТОВ 

«АПС-2000», Попаснянський міський молочно-виробничій комбінат, ЧАО 

«Перевальський м’ясопереробний завод», ТОВ Лисичанська харчовосмакова 

фабрика, Свердловський м’ясокомбінат «Карповські ковбаси», Лисичанська 



птахофабрика, ТОВ «Молпромсервіс», ТОВ «МТК» торгова марка «Станиця», 

пекарня «Інтер», ВАТ «Птахогосподарство «Червоний Прапор», «Хімічний завод 

«Синтез» та інші товаровиробники  Луганської та Донецької областей.  

Виробництво продовольчих товарів здійснюють 15 суб’єктів малого та 

середнього бізнесу, які спеціалізуються на випуску харчових продуктів, а саме: 

міні-пекарні підприємців Первушиної Н.І., Качар І.П., Легкого М.М.; ДП 

"Украгротрейд" (гречана крупа), ТОВ "Гессон", ПП "Эдикт", ПП Зотікова Л.М. 

(кондитерські вироби), ПП Саливон Р.І. (соняшникова олія), ТОВ "АПС 2000" 

(борошно), тощо.  

 

 

Прогнозний обсяг обороту роздрібної торгівлі у 2014 році складає 2521 

млн. грн., що перевищує на 7,2% очікуваний обсяг 2013 року (2351 млн. грн.). 

Зростання планується за рахунок відкриття додаткової мережі торговельних 

об’єктів у різних районах міста. 

 

1.7. ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ 

ГОСПОДАРСТВО 
 

Одним із пріоритетів економічної політики Алчевська є вирішення 

проблеми скорочення енергозалежності міської економіки і енергоємності 

виробництва продукції, робіт і послуг підприємствами міста. Зменшення 

споживання енергетичних ресурсів шляхом впровадження нових енергоефективних 

проектів та ресурсозберігаючих технологій у всіх секторах економіки і соціальної 

сфери дозволить оптимізувати паливно-енергетичний баланс міста, скоротити 

фінансові витрати на закупівлю енергоресурсів бюджетними установами міста. 

  За 2013 рік на впровадження енергозберігаючих заходів за рахунок всіх 

джерел фінансування підприємствами, установами та організаціями витрачено 

1186,5 млн. грн., у тому числі за рахунок: коштів міського бюджету – 462 тис. грн., 

коштів підприємств –  2756,9 тис. грн., інвестицій – 1183,3 млн. грн., що дозволило 

заощадити  (  урахуванням заходів, впроваджених в минулих роках) 370 тис.тн 

умовного палива та отримати економічний ефект у сумі 1612 млн. грн. 



          У результаті здійснення енергозберігаючих заходів, впроваджених на ПАТ 

«АМК» протягом 2013 року, а саме: освоєнню технологій функціонування 2-х 

печей обпалювання вапна, реципієнтної станції кисню та азоту, технології 

вдування пиловугільного палива у горн ДП № 4, а також заходу, впровадженому в 

2009 році - освоєнню системи вдування пиловугільного палива у горни ДП №№ 1 

5, підприємством  заощаджено  266,7 млн.м
3
 природного газу, 389,6 тис.тн. коксу, 

19,6 млн.кВт/год електроенергії. Економічний ефект склав 1182,1 млн. грн.   

В 2013 році підприємством також направлялися інвестиційні кошти на 

реалізацію  нових енергоефективних проектів: будівництво електроповітрядувної 

системи, будівництво об’єктів інфраструктури газотурбінної електростанції 

(подача конверторного газу), які введені в експлуатацію в грудні 2013 року, 

будівництво 4-го цеху компресії повітря, який  планується ввести в експлуатацію у 

І кварталі 2014 року. 

ПрАТ «Екоенергія» продовжується будівництво газотурбінної 

електростанції комбінованого циклу потужністю 303 МВт. У  квітні 2013 року 

введений до експлуатації 1-й блок. Впровадження заходу дозволило зекономити 

515,3 млн.кВт/год електроенергії та отримати економічний ефект у сумі 400,8 

млн.грн. Продовжуються роботи з будівництва 2-го блоку. Запланований термін 

введення до експлуатації – січень 2014 року.  

На ПАТ «Алчевськкокс» продовжується освоєння котла  Е-75-3,5-440,  

турбогенератора «Сіменс» та інших заходів, впроваджених у попередні роки. За   

2013 рік підприємством зекономлено 23 млн.кВт/год. електроенергії та 115,7 

тис.Гкал теплоенергії, отриманий економічний ефект  суму 26,9 млн. грн. 

В бюджетних закладах за рахунок коштів міського бюджету (461,5 тис.грн.) 

встановлені енергозберігаючі лампи (притулок для дітей, територіальний центр, 

загальноосвітні та дошкільні навчальні заклади, КЗ «Алчевська центральна міська 

лікарня», заклади культури).  

За рахунок позабюджетних коштів в закладах освіти проводилася заміна 

вікон на суму 351,9 тис. грн. та придбання енергозберігаючих ламп на суму 16,8 

тис. грн. 

У 2014 році бюджетними закладами планується провести енергозберігаючі 

заходи на суму 2,28 млн.грн. А саме: придбання та встановлення нових 

енергозберігаючих ламп і світильників загальною кількістю 5618 одиниць, 

теплових лічильників загальною кількістю 44 одиниці, встановлення 

металопластикових вікон – 480 одиниць. Завдяки цим заходам планується 

отримати економічний ефект у сумі 2,3 млн.грн., зекономивши 546,5 тис.кВт/год. 

електроенергії та 3,1 тис.Гкал теплоенергії. 

На 2014 рік ПАТ «АМК» заплановано введення в експлуатацію 4-го цеху 

компресії повітря, установки вдування пиловугільного палива на ДП № 3, освоєння 

електроповятрядувної системи, об’єктів інфраструктури газотурбінної 

електростанції, технології вдування пиловугільного палива у горни ДП №  4, що 

дозволять зекономити 122 млн.м
3
 природного газу, 114 млн.кВт/год електроенергії, 

136 тис.тн. коксу загальною вартістю 775,3 млн. грн.  

ПрАТ «Екоенергія» у січні 2014 року розпочав функціонування 2-гий блок 

газотурбінної електростанції комбінованого циклу потужністю 151,5 МВт. Від 

експлуатації газотурбінної електростанції планується за рік отримати економічний 

ефект у сумі 1176,5 млн. грн. (завдяки економії 1376 млн.кВт/год електроенергії). 



КТП «Алчевськтеплокомуненерго» заплановано залучення державних 

коштів на  модернізацію котельні ЦМЛ із заміною 8-ми котлів   НІІСТУ-5 на 

високоефективні (1,2 млн. грн.), реконструкцію мережі системи опалення та ГВП 

шляхом заміни зношених стальних трубопроводів на труби «Ізофлекс» (3,9 млн. 

грн.). За рахунок коштів міського бюджету заплановано проведення капітального 

ремонту тепломережі пр.Металургів (300 п.м.) вартістю 1,6 млн. грн. Ці заходи 

дозволять зекономити 204 тис.м
3
  природного газу на суму 766,8 тис. грн.  

КП «Алчевське житлово-експлуатаційне об’єднання» планує за власні кошти 

продовжити утеплення пенофолом 5,3 тис.п.м труб та установити 913 

електролічильників у житловому фонді на загальну суму 4,5 млн. грн.  Ці заходи 

дозволять зекономити 130 тис.кВт/год електроенергії та 5,6 Гкал теплоенергії. 

Економічний ефект складе 51,6 тис. грн. 

КП «Алчевськпастранс» планується за рахунок коштів державного бюджету 

та інших джерел замінити 1,3 тис.п.м контактної мережі та придбати 3 тролейбуси 

на суму 6 млн.грн. При цьому буде зекономлено 90 тис.кВт/год. електроенергії 

вартістю 33,2 тис. грн. 

КП «Алчевська шляхово-експлуатаційна дільниця» планує впровадити пульт 

управління зовнішнім освітленням за рахунок коштів міського бюджету в сумі 410 

тис.грн., що дозволить  зекономити 130 тис.кВт/год електроенергії на суму 124 

тис.грн. 

 

1.8. РОЗВИТОК НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ СФЕРИ 

 

Науковою діяльністю в Алчевську займається Донбаський державний 

технічний університет (ДонДТУ) – сучасний вищий заклад освіти IV рівня 

акредитації. Наукова робота в університеті є невід’ємною складовою частиною 

підготовки висококваліфікованих фахівців. 

Основні пріоритетні наукові напрями розвитку науки і техніки за якими 

здійснюється науково-дослідна робота в ДонДТУ: 

 фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем 

розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-

політичного, людського матеріалу для забезпечення 

конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і 

держави; 

 інформаційні та комунікаційні технології; 

 енергетика та енергозбереження; 

 раціональне природокористування. 
 

За 9 місяців 2013 року університетом виконувалися 36 науково-

дослідницьких робіт, з них 3 – фундаментальні дослідження, 7 – прикладні 

дослідження і розробки, 12 – науково-дослідницькі роботи, 13 – науково-технічні 

послуги. Із загальної кількості науково-дослідницьких робіт 11 завершені у 

звітному році. 

Обсяг коштів на виконання науково-дослідницьких робіт склав за звітний 

період 2185,3 тис.грн., у т.ч. 1624,3 тис.грн. – кошти державного бюджету. 

Продовж 2013 року університетом виконувалися дослідження та розробки на 

замовлення підприємств Алчевська , міст Луганської області та м. Києва.  



Так, на замовлення Алчевської міської ради виконувалася робота зі 

створення та наповнення бази інформаційних даних локальної системи 

моніторингу навколишнього середовища. 

ДонДТУ розвиває науково-технічне співробітництво з іншими вузами та 

науковими установами. В цьому напрямку були укладені угоди з Тернопільським 

державним технічним університетом (2009 рік) та Академією пожежної безпеки ім. 

Героїв Чорнобиля МНС України (2012 рік).  

11.09.2013. був підписаний Координаційний договір про співробітництво у 

науково-технічній сфері з Донбаською паливно-енергетичною компанією. 

Представники компанії планують створити на базі ДонДТУ власну кафедру, 

випускники якої могли б приступати до роботи без попереднього етапу адаптації та 

зі знанням аспектів конкретного виробництва. Така співпраця дозволить 

університету удосконалити підготовку кваліфікованих кадрів для гірничої 

промисловості та розширить можливості працевлаштування випускників. 

Також університет співпрацює з наступними виробничими та проектними 

організаціями в плані виконання науково-дослідних робіт студентами – ПАТ 

«Краснодонвугілля», ДП «Прана», державний міжвузівський центр «Оріон»,  

науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут «Параметр». 

Протягом 2013 року університетом було проведено ряд значних наукових та 

науково-технічних заходів: 

 Всеукраїнська  студентська конференція "Розробка корисних копалин", 

 IV  Всеукраїнська науково-практична студентська конференція 

"Актуальність вивчення іноземної мови", 

 Всеукраїнська науково-практична студентська конференція з енергоефективності. 

 Міжнародні наукові студентські конференції, 

 Науково-практична конференція «Механізми управління економічними, 

екологічними і  соціальними процесами в умовах інноваційного розвитку». 

В університеті створені і діють наукові школи: 

1. «Інноваційно-інвестиційний розвиток підприємств базових галузей в 

умовах глобалізації економіки». 

2. «Розробка наукових основ гірської геомеханіки, дослідження 

теоретичних і прикладних проблем гірничої техніки і технології». 

3. «Геомеханіка гідроактивізованого породного масиву». 

4. «Теорія та методологія створення електротехнічних комплексів і 

систем для енергоресурсозберігаючих технологій». 

5. «Удосконалення теорії й технології агломерації руд і концентратів». 

6. «Створення геоінформаційних систем на базі станції лазерно-

локаційних спостережень штучних супутників Землі». 

7. «Моделювання процесів отримання та обробки металів». 

8. «Розробка теорії і методології проектування вугільних шахт на базі 

комплексного прогнозування умов ведення гірничих робіт». 

9. «Розробка засобів та способів кондиціювання робочих середовищ». 
 

У 2013 році за підтримки проекту GIZ «Підвищення якості муніципальних 

послуг» розпочато реалізацію проекту створення на базі ДонДТУ інноваційного 

бізнес-центру з метою стимулювання інноваційної активності молоді міста, 

підприємців-початківців. Проект спрямований на підвищення якості 

адміністративних послуг у регіоні, створення платформи для проведення тренінгів, 



семінарів, конференцій, у тому числі й для представників адміністративних органів 

міст регіону. У результаті реалізації проекту очікується зростання  інноваційної й 

творчої активності серед студентів, молоді міста й починаючих підприємців, що в 

цілому приведе до появи нових бізнес-ідей, потенційному рішенню актуальних для 

міста й регіону проблем, і, як наслідок, до підвищення якості життя. Завершення 

реалізації проекту заплановано на 2014 рік. 

У 2014 році університетом заплановано підписання угод про науково-

технічне співробітництво з зарубіжними вузами - Гірничо-металургійною 

академією ім. Станіслава Сташица AGH (Краків, Польша), Грузинським технічним 

університетом (Тбілісі, Грузія), Коледжем Брайтон Лангуаж (Брайтон, 

Великобританія). Також буде продовжено співробітництво в рамках раніше 

укладених угод. 

Основними темами науково-дослідних робіт будуть : 

 удосконалення технології переробки залізовмісних накопичених  

відходів металургійного виробництва   та використання їх для 

виробництва металу й будівельних матеріалів, 

 удосконалення технології отримання водовугільних паливних 

суспензій, 

 впровадження універсальної лінії для виготовлення біопалива, 

 утилізація та залучення в господарський обіг комунальних відходів. 

 

1.9. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ 

 

Станом на 01.01.2014 на обліку у Єдиному державному реєстрі осіб, які 

мають право на пільги перебувало  30214 особи. 

У 2013 році за рахунок коштів Державного бюджету: 

- 6619 особи отримали допомогу згідно з Законом України «Про 

державну допомогу сім’ям з дітьми» на суму 56647,4 тис. грн; 

- 137 малозабезпечених сімей отримали допомогу на суму  

2342,5 тис. грн; 

- 695 інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам було виплачено 

допомоги на суму 9196,4 млн. грн; 

- 7 прийомних сімей та 3 будинки сімейного типу у яких на вихованні 

29 дітей отримали допомогу на суму 947,3 тис. грн; 

- 999 особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

було надано компенсацій на суму 1326,3 тис. грн. 

- За рахунок коштів Пенсійного фонду 145 особам виплачено державну 

допомогу на суму 1541,8 тис. грн згідно з Законом України «Про державну 

соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам» та 7 

особам, які отримають компенсаційні виплати на догляд за інвалідом 1 групи на 

суму 1,5 тис. грн. 

- За рахунок коштів міського бюджету було виплачено 222,6 тис. грн 

компенсації 162 фізичним особам, які надають соціальні послуги. 
 

На поховання 38 учасників бойових дій та інвалідів війни було виплачено 

47,7 тис. грн.. На проведення безоплатного капітального ремонту власних 

житлових будинків і квартир осіб, які мають право на таку пільгу, на 2013 рік було 

виділено 1518,3 тис. грн., фактично проплачено 823,6 тис. грн (у тому числі для 



погашення кредиторської заборгованості 65,6 тис. грн., утворилася у зв’язку з не 

проплатою платіжних доручень державною казначейською службою). 

З метою виявлення потреб уразливих  верст населення та забезпечення їх 

соціального захисту створено робочі групи, до складу яких залучали представників 

соціальних служб, органів місцевого самоуправління, медичних закладів та 

комунальних служб. Станом на 01.01.2014 обстежено соціально-побутові умови 

проживання 810 самотніх непрацездатних громадян, осіб похилого віку, інвалідів, 

ветеранів війни, бездомних громадян.  За звітний рік виявлено 787 громадян, які 

потребують поліпшення умов проживання та соціального обслуговування, 

прийнято на обслуговування – 523 (зокрема: в стаціонарне відділення – 52, у  

відділення соціальної допомоги вдома - 87, у відділення соціально-побутової 

адаптації – 80, у відділення матеріальної допомоги – 146). 

Грошову допомогу за рахунок коштів міського бюджету виділено 135 

особам, які перебувають у складній життєвій ситуації, на суму  

223,63 тис. грн, з них 76 самотнім непрацездатним громадянам та інвалідам на 

суму 146,7 тис. грн. та 7 сім’ям на лікування дітей-інвалідів на загальну суму  

24,1 тис. грн. 

Протягом 2013 року було надано 1436 транспортних послуг створеною при 

КУ «Терцентр» службою «Соціальне таксі».  

 Крім того, підопічним КУ «Терцентр» за місцем проживання надані послуги: 

перукарські  – 62 особам; з ремонту одягу – 16; з прання білизни – 18; медико-

соціальні – 27; юридичні – 4, інформаційні – 22; натуральну допомогу надано 32 

особам на суму 0,65 тис. грн.. 

Творчі здібності людей з обмеженими фізичними можливостями 

розвивалися на базі відділення соціально-побутової адаптації. Підопічні відділення 

відвідують заняття  психолога, інструктора з ЛФК, проходять оздоровчий курс в 

комунальній установі «Алчевська міська фізіотерапевтична поліклініка», а влітку 

пройшли оздоровлення в умовах палаткового табору в м. Урзуф, який організовано 

громадською організацією «Центр сім'ї «Територія щастя». Станом на  01.01.2014 

обслуговано 644 особи, з них інвалідів – 213. Оздоровчій курс пройшло 56 

інвалідів. Для зміцнення матеріально-технічної бази відділення придбано 3  

ноутбуки на суму 4,44 тис. грн. (спонсорська допомога ООО «Метали і полімери» і  

депутата Луганської обласної поради К.В.Петрова). 

Сумісно з Благодійним Фондом розвитку міста Алчевська було продовжено 

реалізацію програми «Алчевськ+мама+я= «Дружба» - в липні поточного року  

25 дітей-інвалідів та їх мам (опікунів) було оздоровлено в санаторії-профілакторії 

КП «Алчевськпастранс»  «Дружба». В  ході реалізації програми оздоровлення дітей 

з діагнозом ДЦП «Море+мама+я=щастя!» за залучені кошти спонсорів протягом 

літа було оздоровлено 8 дітей-інвалідів та їх мам на базі відпочинку «Морська»  

м. Бердянськ Запорізької області.  В рамках програми благодійної допомоги дітям-

інвалідам були поведені акції «Мотоблаго» сумісно з громадською організацією 

«Дух вітрів» по збиранню коштів для операції Хабіб Алі Хассану; «Серце до серця. 

Почуй світ!» сумісно з громадською організацією «Журавушка» по збиранню 

коштів на слуховий апарат Семерник Катерині. 10 дітей-інвалідів отримали премію 

«Щлях до успіху»-2013 та були нагороджені електронними планшетами (7 дітей), 

тренажером (1 дит.), музичним інструментом (1 дит.) та путівкою для сімейного 

відпочинку (1 дит.) 



Для забезпечення громадян міста технічними та іншими засобами реабілітації 

у відділенні організації надання адресної натуральної та грошової допомоги 

працює пункт видачі технічних та інших засобів реабілітації. Станом на 01.01.2014 

року технічні засоби реабілітації видано 32 особам (47, 53 тис. грн., міській 

бюджет). 

Університет третього віку, який створений сумісно з міською Радою 

ветеранів в КУ «Терцентр», і у 2013 році здійснював роботу з надання соціально-

педагогічних послуг на одинадцяти факультетах: основи правових знань; 

психологія; здоровий спосіб життя; прикладне мистецтво; літературно-художній; 

основи комп’ютерної грамотності, хореографія, живопис, вокал, народознавство 

«Оберіг», лозоплетіння, які отримали 203 слухача. 

Основні завдання на 2014 рік полягають у недопущенні заборгованості з 

виплати всіх видів соціальної допомоги та компенсацій, а також (при наявності 

фінансування) планується, крім іншого, придбання нового медичного обладнання 

для реабілітації дітей-інвалідів; відкриття відділення денного перебування дітей-

інвалідів та забезпечення соціального патронату для надання реабілітаційних 

послуг дітям-інвалідам за місцем проживання, підвищення рівня охоплення 

соціальними послугами тих верств населення, які мають у них потребу та інш. 

 

1.10. ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я 
 

Діяльність галузі охорони здоров’я у звітному році була спрямована на 

забезпечення належного рівня надання медичної допомоги населенню, проведення 

профілактичних заходів, забезпечення стабільного функціонування закладів 

охорони здоров’я. 

У м. Алчевську функціонують 5 самостійних поліклінік і 3 поліклінічних 

відділення з фактичною потужністю 2165 відвідин в зміну (2012р. – 1890) при 

плановій потужності 2025 відвідин в зміну (2012р. – 1750). Кількість відвідин на 1 

мешканця залишалася на рівні показника попереднього року і складає 9,4 (2012р. – 

9,5). 

Медичну допомогу населенню міста надавали 316 лікарів або 28,5 на  

10 тис. населення, та 716 молодших фахівця з медичною освітою або 64,6 на  

10 тис. населення. Укомплектованість лікарями складає 69,2 % (2012р. – 68,4 %). 

Кількість родинних лікарів – 6 (2012р. – 1), або 0,54 на 10 тис. населення (2012 р. – 

0,09), якими обслуговується 13968 осіб, або 12,6 % населення (2012р. – 2084 осіб 

або 1,87 %). Загалом забезпеченість лікарями та середнім медперсоналом у 

порівнянні з попереднім роком року зменшилася на 0,7 % та 3,7 %, відповідно. 

Забезпеченість ліжками денних стаціонарів склала 54,1 ліжок (у 2012р., відповідно, 

- 53,8). 

Видатки на медикаменти та харчування з розрахунку на 1 ліжко-день 

виросли на 19,4 % і 25,1 % відповідно (медикаменти - з 6,7 грн. у 2012 р. до 8,0 грн. 

у 2013 р.; харчування - з 3,98 грн. у 2012 р. до 4,98 грн. у 2013 р.). 

За рахунок коштів міського бюджету в Луганському державному медичному 

університеті навчаються 9 студентів. У звітному році було виділено 1 квартиру 

лікарю невропатологу КУ «Алчевськая міська дитяча лікарня». 

В  школах міста організовано 8 медико-біологічних класів. 

Через дефіцитність міського бюджету бюджетне фінансування за 2013 рік 

склало 68249,824 тис. грн. (615,54 грн. на 1 мешканця) або 95,7 % від плану на рік 

(2012 р. –71883,529 тис. грн. (644,18 грн. на 1 мешканця) або 93,7 % від плану на 



рік). Залучено позабюджетних асигнувань 15350,2 тис. грн., що складає 138,44 грн. 

на 1 мешканця ( 2012 р. – 28697,611 тис. грн., або 257,17 грн. на 1 душу населення). 

За рахунок Фонду розвитку м. Алчевська продовжено реконструкцію блоку 

«Б» КЗ «Алчевський пологовий будинок» під розміщення дитячої лікарні, виконані 

роботи на суму 3,1 млн. грн. За рахунок коштів міського бюджету продовжена 

реконструкція головного корпусу КЗ «АЦМЛ», виконані роботи на суму            

204,0 тис.грн. Проведено реконструкцію хірургічного корпусу під розміщення 

комп'ютерного томографа на суму 300,9 тис. грн. та капітальний ремонт покрівлі – 

158,5 тис. грн.; придбано устаткування для пральні КЗ «Алчевський перинатальний 

центр із стаціонаром» - 181,3 тис. грн. 

Отримано 38 одиниць медичного обладнання на загальну суму  438,9 тис. 

грн. 

Міські програми з міського, обласного і державного бюджетів були 

профінансовані на загальну суму 7433,227 тис. грн., у тому числі з міського 

бюджету в сумі 2130,587 тис. грн., що склало 91,8 % від річного плану, у тому 

числі: 

 «Заходи з виконання програми «Репродуктивне здоров’я населення на період 

до 2015 року» – 164,393 тис. грн., у т.ч. з міського бюджету – 61,907 тис. 

грн., (100,0 %); 

 «Програма запобігання та лікування серцево-судинних та судинно-мозкових 

захворювань в м. Алчевську на 2011-2015 роки» - 664,137 тис. грн., у т.ч. з 

міського бюджету – 601,687 тис. грн. (100,0 %); 

 «Комплексна міська програма  забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, 

лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих  на СНІД у місті 

Алчевськ на 2010-2013 роки» – 410,549 тис. грн., у т.ч. з міського бюджету – 

341,757 тис. грн. (70,8 %); 

 «Кадри охорони здоров’я в місті Алчевськ на 2009-2018 роки» – 124,449 тис. 

грн., у т.ч. з міського бюджету 105,512 тис. грн. (72,5 %); 

 «Комплексна програма розвитку системи охорони здоров’я міста Алчевська 

на 2011-2014 роки» – 3274,222 тис. грн., у т.ч. з міського бюджету – 152,610 

тис. грн. (100,0 %); 

  «Заходи з виконання Регіональної цільової  програми «Цукровий діабет» на 

2012–2013 роки» – 1312,960 тис. грн., у т.ч. з міського бюджету – 31,050 тис. 

грн. (100,0%); 

 «Заходи з виконання Регіональної цільової програми імунопрофілактики та 

захисту населення від інфекційних хвороб на 2011-2015 р.р.» – 916,500 тис. 

грн., у т.ч. з міського бюджету – 251,110 тис. грн. (20,7 %). 

 «Загальнодержавна програма "Національний план дій щодо реалізації 

Конвенції ООН про права дитини" на період до 2016 року» - 566,017 тис. 

грн., у т.ч. з міського бюджету – 566,017 тис. грн. (79,8 %). 
 

У 2014 році, крім іншого, планується продовжити реконструкцію 

пологового будинку блоку «Б» для подальшого розміщення дитячої лікарні 

(поліклінічного і  педіатричного відділень), амбулаторії лікаря загальної практики - 

родинної медицини (3,6 млн. грн. за рахунок Фонду розвитку м. Алчевська); 

провести поточний ремонт системи тепло- і водопостачання, а також капітальний 

ремонт будівлі дитячої лікарні для розміщення інфекційних відділень для дорослих 

і дітей; провести будівельні роботи по встановленню утилізатора для знищення 



біологічних медичних відходів лікувально-профілактичних установ міста та ввести 

в експлуатацію утилізатор термічний; продовжити впровадження сучасних 

медичних технологій в діяльність лікувально-профілактичних установ міста. 

 

1.11. ОСВІТА 
 

У 2012-2013 навчальному році мережа дошкільних закладів міста збережена 

і складається з 25 дошкільних установ і двох дошкільних підрозділів навчально-

виховних комплексів «Світанок» і «Злагода». 196 груп (у тому числі  

2 короткотривалого перебування), відвідує 3947 дітей, що на 102 дитини більше 

минулорічного показника. Охоплення дітей п'ятирічного віку становить 100 %. 

Загальний охоплення дітей дошкільного віку усіма формами дошкільної освіти 

міста становить 98 %. З метою збільшення охоплення з 1 вересня 2013 перший клас 

на базі КЗ «ДНЗ № 39 «Оленка» буде перепрофільований у групу для 25 дітей 

дошкільного віку (рішення виконавчого комітету № 337 від 04.06.2013г.). 

Існуючу мережу установ освіти складають: 16 загальноосвітніх навчальних 

закладів, серед яких: 7 загальноосвітніх навчальних закладів, 4 гімназії,  

1 спеціалізована школа, 2 навчально-виховних комплекси, 1 колегіум, 1 школа-

ліцей. В них функціонує 324 класи, з них: 107 україномовних класів та 217 класів з 

російською мовою навчання.  

15 жовтня 2013 року відбулося відкриття дошкільного закладу „Ластівка”, 

який розраховано на 55 дітей. На найближчий рік, передбачається реконструкція 

дитсадка № 26 «Незабудка», ця дошкільна установа розрахована на 100 дітей. 

За підсумками річного оцінювання 2012-2013 навчального року з  

558 випускників загальноосвітніх навчальних закладів шкіл 64 нагородженні 

медалями: 9 - срібною медаллю та 55 - золотою медаллю. Свідоцтво про базову 

загальну середню освіту в 2013 році отримали 723 випускники з яких 28 з 

відзнакою. 

В III (обласному) етапі Всеукраїнських учнівських Олімпіад 2013 року взяли 

участь 99 учнів Алчевська. 29 з них стали призерами. За результатами загального 

командного рейтингу участі в Ш етапі Всеукраїнських олімпіад з базових 

дисциплін у 2013 році команда учнів м. Алчевська зайняла 6 місце. 

Гідні результати показують вихованці Малої академії наук. У 2013 році 

переможцями міського етапу стали 16 учнів, 3 з них стали переможцями обласного, 

1 - представляла Луганську область на Всеукраїнському рівні. 

Обдаровані діти Алчевська за 2012-2013 навчальний рік, зокрема, приймали 

участь в конкурсі «Юнацький водний приз" м. Київ, де представляли свої науково-

дослідницькі роботи з питання якості води регіону і стали призерами; Добросол 

Кирило (АІТГ) представляв Луганську область у м. Львові на Міжнародній 

конференції «Україна очима молоді», Добросол Кирило та Буката Дмитро (АІТГ) 

прийняли участь у Міжнародному конгресі ІТЕВК-2013 та технічній виставці, де 

зайняли перше місце та диплом І ступеня. 

Протягом звітного періоду вживалися заходи щодо повного охоплення 

харчуванням учнів 1-4 класів та забезпечено постійний контроль за якістю та 

дотриманням норм харчування учнів. У 2013 році всіма видами харчування було 

охоплено 8017 учнів (99 %)  ( у 2012 році – 97 %, у 2011 році -95 %, у 2010 році  - 

92 % від загальної кількості учнів 1-11-х класів).  



У літній період 2013 року працювало 37 закладів відпочинку та 

оздоровлення. На літню оздоровчу кампанію із міського бюджету виділено    

536,081 тис. грн., за рахунок яких, зокрема, придбано: 

- 26 путівок до санаторію «Бердянський» для дітей, що перебувають на 

диспансерному обліку (95,55 тис. грн.); 

- 44 путівок  до КУ «ПЗОВ «Мрія» для дітей-сиріт і дітей, позбавлених 

батьківського піклування, дітей із багатодітних сімей (99,132 тис.г рн.); 

- 37 путівок до ЛОКУ ДОК «Южний» (Бахчисарайський р-н, АР Крим) для 

дітей-сиріт, дітей з багатодітних сімей і обдарованих дітей (151,261тис. грн.); 

В пришкільних таборах оздоровлено 598 школяра, у т.ч. за рахунок коштів 

міського бюджету 269 дітей пільгових категорій, а також обдарованих і 

талановитих дітей. 

Кошти міського бюджету (119,2 тис.грн.) були направлені на організацію 

профільних таборів у м. Ялта для 200 дітей – активістів позашкільних закладів 

освіти і дитячо-юнацьких клубів. 

 У 2014 році буде продовжена робота по формуванню оптимальної мережі 

учбових шкільних і дошкільних установ з метою їх приведення у відповідність з 

потребами і економічними можливостями міста. Планується: 

 розширення спеціалізованих груп у дошкільних закладах освіти у 

відповідності до нагальних потреб дітей; 

 збереження та покращення кваліфікованих педагогічних кадрів. 

Збільшення відсотку педагогів, які мають вищу кваліфікаційну категорію, до 35%; 

 збільшення відсотку дітей, які вдало пройшли зовнішнє незалежне 

оцінювання, до 5% по кожному предмету; 

 збереження відсотку випускників, які закінчили середню школу із 

медаллю на рівні 2013 року; 

 збільшення відсотку дітей-сиріт та позбавлених батьківського 

піклування, які перебувають під сімейними формами виховання до 70%; 

 збільшення кількості інклюзивних класів. 

 

1.12. КУЛЬТУРА 
 

У 2013 році в м. Алчевську збережено мережу закладів культури, як 

комунальних, так  і відомчих. Функціонують: 2 Палаци культури, 2 кінотеатри, 3-D 

кінозал, 8 бібліотек, 3 початкових спеціалізованих навчальних заклади – школи 

естетичного виховання дітей, Алчевський центр дозвілля населення з парком 

культури і відпочинку, центр культури і дозвілля студентів «Талант» Донбаського 

державного технічного університету, 1 музей. 

В закладах культури працюють 82 колективи художньої самодіяльності,  

15 клубів за інтересами, в яких займаються більш 3-х тисяч жителів міста.  

15 колективів носять звання народних та зразкових самодіяльних колективів. Дуже 

популярні в місті народні хореографічні колективи Палацу культури металургів 

«Металург» та «Юний металург», народний ансамбль естрадної пісні «Акорд 

Донбасу»; народний вокальний ансамбль «Камертон», народну вокальну естрадну 

студію Палацу культури хіміків «Богема»; зразковий оркестр народних 

інструментів дитячої музикальної школи №1, народний хор «Рідні наспіви» та інші 

колективи. Протягом звітного року проводилися виставки робіт членів клубу 



традиційної декоративно-ужиткової та сучасної творчості «Райдуга Надії» Центру 

дозвілля населення. 

За 2013 рік закладами культури міста проведено понад 250-ти різноманітних 

заходів, серед яких – комплексні заходи, присвячені 68-й річниці Перемоги у 

Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років, 17-й річниці Конституції України,  

22-й річниці Незалежності України, 118-й річниці утворення Алчевська, знаменним 

датам та  професійним святам. Проведено VIII Відкритий хореографічний 

фестиваль «Алчевське зарево», благодійний марафон-концерт «Ми любимо наш 

парк», відкритий регіональний чемпіонат з сучасних танців «Танцювальні бої»,  

ІV регіональний фестиваль сучасного танцю «Алчевська феєрія» на кубок міського 

голови, конкурс-пленер художників «Алчевські етюди». 

Естетичне виховання дітей і підлітків – один з пріоритетних напрямів 

розвитку культури в місті, який здійснюють три початкові спеціалізовані навчальні 

заклади – школи естетичного виховання.  

Учнівський контингент двох дитячих музичних та дитячої художньої школи 

складає 975 учнів. Це 12% від загальної кількості учнів середніх загальноосвітніх 

шкіл, що вище середнього обласного показника майже на 4%. У 2012-2013 

навчальному році 650 учнів шкіл естетичного виховання особисто і у складі 

творчих колективів взяли участь у міжнародних, всеукраїнських, обласних і 

регіональних творчих конкурсах та фестивалях, майже кожен третій, стали 

переможцями. 

Щорічно послугами шести бібліотек, що входять до складу комунального 

закладу «Алчевська централізована бібліотечна система», користуються 29 тисяч 

читачів, з яких 13 тисяч складають діти і більш 6-ти тисяч підлітки. У всіх 6-ти 

комунальних бібліотеках міста  створено безоплатні пункти доступу до ресурсів 

Інтернет (за рахунок коштів міського бюджету). У 2013 році КЗ «Алчевська 

централізована бібліотечна система» вдруге стала переможцем конкурсу 

міжнародної програми «Бібліоміст» «Організація нових бібліотечних послуг з 

використанням вільного доступу до Інтернету», за підсумками якого отримала 6 

комп’ютерів, оргтехніку та  ліцензоване програмне забезпечення Microsoft Office 

Professional Plus на суму 50 тисяч гривень. 

Щороку за рахунок коштів міського бюджету фінансується придбання нової 

літератури і підписка періодичних видань для комунальних бібліотек міста. У 2013 

році підписано 23 найменувань газет, 44 найменувань журналів. 

Комунальний заклад «Алчевський центр дозвілля населення» забезпечує 

відпочинок жителів міста в парку культури і відпочинку ім. Перемоги. Тут працює 

містечко атракціонів, проводяться концертні і циркові програми, дитячі свята, 

молодіжні дискотеки, виставки робіт місцевих художників і майстрів декоративно-

ужиткового мистецтва. 

У 2013 році у Центрі дозвілля населення створено 3 нових самодіяльних 

колективи і клуб традиційної декоративно-ужиткової та сучасної творчості 

«Райдуга Надії», проведено 60 культурно-масових та оздоровчих заходів.  

У результаті триваючої реконструкції ландшафтної території парку культури 

і відпочинку імені Перемоги встановлено 5 дитячих ігрових комплексів, альтанки, 

лавочки, квіткарки та інші малі архітектурні форми. У 2013 році проект  

КУ «Алчевський центр дозвілля населення» став переможцем обласного конкурсу 

проектів та програм розвитку місцевого самоврядування, в результаті чого з 



обласного бюджету на оновлення і благоустрій ландшафтної території алей парку 

було виділено 200 тисяч грн.  

На території міста розташовано 22 пам’ятника історії та монументального 

мистецтва. Діє міська програма з охорони і збереження пам’яток історії та 

монументального мистецтва міста Алчевська на 2011-2013 роки. У 2013 році 

підприємства і установи, на балансі яких перебувають пам’ятники, а також ті, що 

шефствують над пам’ятниками, здійснили їх поточні ремонти і провели 

благоустрій територій. На ці цілі затрачено  45 тисяч гривень. 

На 2014 рік (за наявності фінансування) планується здійснити наступні 

заходи: 

- проведення капітального ремонту КЗ «АДМШ № 1 ім. Івана Алчевського»; 

- комплектація музичних шкіл новими музичними інструментами; 

- проведення капітального ремонту дитячої художньої школи; 

- обстеження будівлі колишнього кінотеатру «Металург» з підготовкою 

висновку про стан несучих конструкцій; 

- розробка проекту реставрації та реконструкції будівлі колишнього 

кінотеатру «Металург » під культурно-дозвільний центр; 

- придбання атракціону для Парку культури і відпочинку ім. Побєди; 

- продовжень благоустрою Парку культури та відпочинку ім. Побєди.  

 

1.14. ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ 

 

Мережа закладів фізичної культури та спорту м.Алчевська включає у себе 2 

стадіони, 29 спортивних зали, 3 плавальні басейни, 85 спортивних майданчиків, 2 

дитячо-підліткові фізкультурно-спортивні клуби, 3 дитячо-юнацькі спортивні 

школи, дитячо-юнацьку футбольну школу ЗАТ ФК «Сталь-Алчевськ». 

Відділом сім'ї, молоді та  спорту у 2013 році було організовано і проведено 

115 спортивних заходів і змагань, серед яких: змагання відкритої Алчевської 

баскетбольної ліги серед юнаків, міські змагання з настільного тенісу серед 

ДЮКів, Новорічний турнір зі «швидких шахів», Різдвяний турнір з настільного 

тенісу та Різдвяний турнір з міні-футболу, міський тур фізкультурно-патріотичного 

фестивалю школярів України «Козацький гарт», змагання з баскетболу серед 

загальноосвітніх шкіл «Шкільна ліга», чемпіонат міста з шахів, змагання з 

волейболу серед дівчат та юнаків, відкритий чемпіонат міста зі спортивної 

гімнастики, першість міста з плавання серед збірних команд , відкритий чемпіонат 

міста з кікбоксингу, турнір з футболу пам’яті Г.Зубова під патронатом міського 

голови та  федерації футболу м. Алчевська, змагання з міні-футболу серед ДЮКів, 

змагання з шахів серед інвалідів, відкрита першість м. Алчевська з плавання з 

участю команд Луганської та Донецької областей, відкритий чемпіонат міста з 

фехтування на рапірах, класифікаційний турнір з шахів серед учнів 

загальноосвітніх закладів, змагання з футболу, баскетболу, волейболу  серед 

ДЮКів, міські змагання «Веселі старти» серед ДЮКів, спортивні змагання серед 

вихованців дошкільних заходів управління освіти «Перші кроки»,  Кубок міста  з 

футболу серед команд ветеранів-“афганців”. Крім того, проведено відкритий 

міський турнір з боротьби самбо пам’яті Хоменко В.Е., міжнародний турнір з 

дзюдо до Дня міста, підведено підсумки  Спартакіади серед ВТУзів, велопробіг 

«Вєлоденьта інші заходи. 



На містоутворюючих підприємствах створюються всі умови щодо 

проведення реабілітаційних і професійно-прикладних занять у режимі дня, 

профілактичних занять фізкультурно-спортивної спрямованості. Здійснюється 

практична допомога ветеранам спорту в наданні спортивної бази для проведення 

навчально-тренувального процесу, а також у залученні державних і комерційних 

структур для забезпечення життєдіяльності та розвитку ветеранського спорту. 

Проводяться профілактичні і реабілітаційні заходи щодо наслідків захворювань і 

спортивного травматизму. Всі спортивні заходи, які проводяться в місті, медично 

забезпечені. 

Активно впроваджувались ефективні форми позакласної і позашкільної 

спортивно-масової роботи з учнівською молоддю. Спортсмени м. Алчевська беруть 

участь в обласних, республіканських і міжнародних змаганнях, в яких вони 

займають призові місця. Протягом року наших спортсменів було командировано на 

84  змагання з різних видів  спорту. 

У 2013 році 4 спортсмени стали Майстрами спорту України, 18 спортсменів 

виконали норматив спортивного розряду «Майстер спорту України». Слід 

відзначити наступні спортивні досягнення Алчевських спортсменів у 2013 році: 

- Санькова Христина – член збірної команди України зі спортивної 

гімнастики, фіналістка Кубку Світу та Кубку Европи;  

- Токарев Сергій - чемпіон Європи і срібний призер чемпіонату Світу з 

армспорту; 

- Резниченко Остап - 1 місце на чемпіонаті України з настільного тенісу; 

- Забоєв Іван – 2 місце на командному чемпіонаті України з легкої атлетики; 

- Бурик Сергій – 3 місце на Чемпіонаті Європи з пауерліфтингу; 

- Ковальова Євгенія – 1 місце на чемпіонаті України зі спортивної 

гімнастики ураз ряді КМС; 

- Бурмистренко Владислав - 3 місце на Всеукраїнських змаганнях з 

парусного спорту в класі віндсерфінг; 

- Трубічкін Ярослав - 1 місце на чемпіонаті Світу з пауерліфтингу; 

- Сухар Данил – 1 місце на чемпіонаті України з боротьби самбо серед 

кадетів; 

- Ужуєв Заур – 2 місце на чемпіонаті України з боротьби самбо;  

- Дрозд Даніїл – 1 місце на чемпіонаті з боротьби самбо серед кадетів. 

 

Серед основних завдань на 2014 рік: 

 впровадження ефективних форм роботи щодо залучення до 

систематичних занять фізичною культурою і спортом населення різних вікових 

категорій; популяризація здорового образу життя; 

 збереження та розширення мережі спортивних споруд, переоснащення їх 

сучасним обладнанням та інвентарем; 

 створення спеціалізованих спортивних класів із пріоритетних видів 

спорту; 

 створення належних умов для занять спортом інвалідів, дітей-сиріт; 

 залучення позабюджетних коштів на проведення реконструкції та 

модернізації басейну Алчевської інформаційно-технологічної гімназії, стадіону  

КЗ АДЮСШ №2. 

 



1.15. СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ СОЦІАЛІЗАЦІЇ СІМ’Ї ТА МОЛОДІ 

 
 

Щороку у м.Алчевську проводяться заходи, основною метою яких є 

підвищення іміджу сім'ї, виховання у дітей почуття гордості за свою сім'ю, любові і 

поваги до батьків; відродження і популяризація народних традицій, формування і 

розвиток почуття патріотизму в молодіжному і підлітковому середовищі; повага до 

ветеранів і старшого покоління, героїчного минулого нашої держави. 

Вже традиційно у місті в 2013 році проводився конкурс з визначення 

програм (проектів, заходів), розроблених громадськими організаціями та творчими 

спілками, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка з міського 

бюджету. 

Конкурсна комісія розглянула 6 проектів, поданих на конкурс, та 

рекомендувала до реалізації 5 з них: 

- проект «Турнір по боксу серед юніорів, присвячений 68-ій річниці 

Перемоги у Великій Вітчизняній війні і пам'яті Героя Радянського Союзу  

В. І. Недбаева» громадської організації «Союз офицеров запаса и в отставке» 

(запланована сума фінансування – 4,0 тис. грн., за станом на 13.01.2014 року 

профінансовано на суму – 3,0 тис. грн.); 

- проект «Проведення оздоровчих та  культурно-спортивних заходів для 

молоді з обмеженими фізичними можливостями «Сонце в долонях» Алчевського 

міського громадського об’єднання інвалідів «Турбота» (запланована сума 

фінансування – 40,75 тис. грн., профінансовано 28,8 тис. грн.); 

- проект «Что такое хорошо и что такое плохо» Алчевської міської 

організації жінок (запланована сума фінансування – 16,6 тис. грн.);  

- проект «Сприяння соціальному становленню  багатодітних та 

малозабезпечених сімей, одиноких матерів та жінок» Алчевської міської 

організації жінок (запланована сума фінансування – 50,2 тис. грн., профінансовано 

41,8 тис. грн.); 

- проект «Видання навчального посібника «Матеріали до курсу 

«Алчевськознавство» громадської організації «Молодіжна громадська організація 

«Паростки» (запланована сума фінансування – 29,75 тис. грн.). 

Усього на реалізацію проектів в рамках конкурсу з визначення програм 

(проектів, заходів), розроблених громадськими організаціями та творчими спілками 

з міського бюджету планується виділити 198,3 тис. грн.  

З метою залучення молоді до вирішення питань місцевого самоврядування, 

формування патріотичного відношення до міста та людей, які в ньому живуть, 

відповідно до розпорядження міського голови від 07.02.2013 №41 «Про 

оголошення міського конкурсу творчих проектів молоді «Якби я був мером», в 

якому переможцями стали: Мамушев Владислав (І місце); Кузнецова Єлизавета (ІІ 

місце); Чеботарьова Анастасія та Троценко Карина (ІІІ місце). 

Крім того, відповідно до розпорядження міського голови від 12.04.2013 №97 

«О проведении городского творческого конкурса «С Днем рождения, Алчевск», з 

15 квітня по 25 травня 2013 року було проведено міський творчий конкурс «С 

Днем рождения, Алчевск». 

У конкурсі взяли участь 66 осіб, які представили 79 робіт: у номінації 

«Літературна творчість» представлено 28 робіт, в номінації «Образотворче 



мистецтво» - 26 робіт, в номінації «Фотомистецтво» - 24 робіт, в номінації 

«Відеоматеріали» - 1 робота, 2 роботи були подані поза номінацій (аплікація). 

У період червень-серпень 2013 року в Алчевську працювали 14 молодіжних 

трудових загонів, в яких працювали 260 осіб.  

В обласному конкурсі «Кращий молодіжний трудовий загін 2013 року» загін 

«Молодий регіон Алчевськ» Алчевської молодіжної громадської організації 

«Молоді регіони» був нагороджений за ІІ місце у номінації «Студентські загони 

сфери обслуговування». 

У 2014 році також планується проведення конкурсу з визначення програм 

(проектів, заходів), розроблених громадськими організаціями та творчими 

спілками, для виконання (реалізації) яких буде надаватися фінансова підтримка з 

міського бюджету за напрямками: 

1. Соціальний захист населення, який включає такі найбільш вразливі 

категорії громадян: ветерани війни, ветерани праці та інші громадяни похилого 

віку; інваліди; потерпіли внаслідок Чорнобильської катастрофи; сім'ї з дітьми та 

малозабезпечені сім'ї; багатодітні сім'ї; самотні матері; безпритульні діти; жертви 

незаконних репресій; військовослужбовці та члени їх сімей; військовослужбовці та 

робітники Міністерства Внутрішніх Справ; особи без визначеного місця 

проживання та інші соціально незахищені громадян. 

2. Підтримка дитячих та молодіжних ініціатив . 

3. Охорона природи та організація екологічної освіти та виховання. 

4. Підтримка діяльності недержавних некомерційних організацій (ННО), 

спрямованої на вирішення соціальних проблем. 

5. Підтримка здорового образу життя, охорона здоров’я населення. 

6. Благоустрій міста. 

7. Збереження, вивчення та використання історичної героїчної спадщини. 

8. Розвиток самоорганізації громадян за місцем проживання. 

 

 

 

 



1. Цілі і пріоритети  економічного, соціального та культурного 

розвитку у 2014 році 
 

Метою економічного і соціального розвитку міста на 2014 рік є створення 

необхідних соціальних, культурних, економічних та екологічних умов 

життєдіяльності та задоволення потреб населення. 
 

Для досягнення головної мети на 2014 рік визначено головні дії за 

пріоритетними напрямами: 
 

Забезпечення сталого функціонування реального сектору економіки: 

 зниження собівартості та підвищення конкурентоспроможності продукції 

промислових підприємств, 

 збереження складу промислового комплексу міста та сприяння розвитку 

міжрегіонального  співробітництва і внутрішньообласної кооперації, 

 впровадження ресурсозберігаючих технологій у виробництві, 

 підвищення продуктивності праці та якості продукції на виробництві, 

 підвищення взаємодії науки та виробництва, сприяння впровадженню 

наукових технологій у виробництво, 

 збереження існуючих та створення нових робочих місць. 

 

Сприяння створенню умов для підтримки та розвитку 

підприємництва: 

 сприяння створенню позитивного бізнес-клімату у місті, 

 розвиток сучасної інфраструктури підтримки бізнесу, створення на 

базі ДонДТУ інноваційного бізнес-центру, 

 забезпечення безумовного дотримання принципів державної 

регуляторної політики, 

 забезпечення ефективного функціонування Центру надання 

адміністративних послуг. 

 

Забезпечення сприятливого інвестиційного клімату: 

 сприяння залученню ресурсів різного рівня, у т.ч. бюджетних коштів 

на реалізацію інвестиційних проектів міста, 

 спрямування інвестиційних ресурсів на реалізацію пріоритетних 

напрямків розвитку економіки міста (виробнича сфера, житлово-

комунальне господарство, транспортна інфраструктура, соціальна 

сфера, енергозбереження, вирішення екологічних проблем). 

 

Реформування житлово-комунального господарства: 

 організація ефективного управління у сфері виробництва і надання 

житлово-комунальних послуг; 

 децентралізація і модернізація центральної системи опалення; 

 сприяння створенню організацій об’єднань співвласників 

багатоквартирних будинків. 

 



Забезпечення якісних показників життя населення за рахунок: 
 

 підвищення доступності та якості медичних послуг, розвиток сучасної 

матеріально-технічної бази установ охорони здоров’я; 

 забезпечення конкурентоздатної освіти, потреби у дошкільних 

установах; 

 сприяння стабілізації рівня доходів та соціального захисту населення; 

 забезпечення системності у виплаті заробітної плати та усіх видів 

соціальної допомоги, сприяння ліквідації заборгованості із оплати праці на 

підприємствах усіх форм власності; 

 реалізації заходів із удосконалення соціальної інфраструктури; 

 створення умов для проведення соціального діалогу між владою та 

громадськістю з питань соціально-економічних і трудових відносин, соціального 

захисту громадян; 

 створення умов для патріотичного, спортивного і культурного 

виховання молоді. 

 

 Збільшення ресурсної бази бюджетів усіх рівнів шляхом: 

 «детінізації» доходів; 

 підвищення ефективності використання бюджетних коштів. 

 

 

 

 

 

 

 



ІІ.  Основні показники економічного і соціального розвитку міста Алчевська  на  2014 рік  
      

Показники Одиниця 

виміру 

2012 рік                  

звіт 

2013 рік                   

очікуване 

2014 рік                            

прогноз 

2014р.   %  

до  2013р. 

Розвиток основних сфер економічної діяльності       

Обсяг реалізованої промислової продукції  у діючих цінах  - всього млн грн 23310,7 21302,5 23356,9 109,6 

Обсяг реалізованої промислової продукції  у розрахунку на душу 

населення 

грн 
209252,2 192957,4 213305,0 110,5 

Індекс промислового виробництва % 85,3 91,4 109,6 Х 

Обсяг виробництва основних видів промислової продукції у 

натуральному виразі 

  
    

агломерат тис.тн 5169,9 5246,7 5825,4 111,0 

чавун тис.тн 3521,4 3791,9 4423,9 116,7 

сталь тис.тн 3870,2 4172,7 4720,5 113,1 

товарний прокат тис.тн 3487,4 3816,5 4359,2 114,2 

дріб стальна тис.тн 25,0 23,5 25,0 106,4 

оцинкований рулонний прокат з полімерним покриттям тис.тн 35,2 53,2 63,0 118,0 

кокс тис.тн 3554,7 3518,8 3564,2 101,3 

сірчана кислота тис.тн 30,8 29,8 25,9 86,9 

мінеральні добрива тис.тн 55,2 54,9 54,0 98,4 

кондитерські вироби тис.тн 0,1 0,1 0,1 100 

крупа гречана тис.тн 8,7 8,4 8,5 101,2 

Обсяг виконаних будівельних робіт,  млн.грн 84,7 81,0 85,0 104,9 

      



Фінансові  показники       

Доходи місцевих бюджетів   (без трансфертів з держбюджету, 

загальний та спеціальний фонди)  

млн грн 
266,2 265,1 286,0 107,9 

Обсяг бюджету розвитку місцевих бюджетів млн грн 8,7 11,5 10,3 89,6 

Питома вага бюджету розвитку місцевих бюджетів у загальному 

обсязі надходжень місцевих бюджетів 

% 
3,2 4,3 3,6 х 

Видатки місцевих бюджетів (загальний фонд) - всього млн грн 358,8 340,4 383,8 112,7 

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування млн грн -889,1 -1550,0 -1091,0 70,4 

Обсяги прибутків прибуткових підприємств млн грн 149,7 280,0 309,0 110,4 

Питома вага підприємств, які одержали прибуток у загальній 

кількості підприємств  

% 

62,2 40,0 45,0 х 

Обсяги збитків збиткових підприємств млн грн -1038,8 -1830,0 -1400 76,5 

Питома вага підприємств, які одержали збиток у загальній 

кількості підприємств  

% 

37,8 60,0 55,0 х 

Показники рівня життя        

Фонд оплати праці усіх працівників, зайнятих в галузях економіки млн.грн. 1447,5 1469,0 1595,6 108,6 

Фонд оплати праці робітників малих підприємств  млн.грн. 69,7 77,8 87,1 111,9 

Фонд оплати праці робітників середніх  підприємств  млн.грн. 232,7 256,0 282,0 110,2 

Досягнутий рівень середньомісячної заробітної плати  грн 
3172,0 3425,00 3921,00 114,5 

Досягнутий рівень середньомісячної заробітної плати штатного 

працівника малих підприємств 

грн 
1508,5 1660,0 1830,0 110,2 

Досягнутий рівень середньомісячної заробітної плати штатного 

працівника середніх підприємств 

грн 
2204,0 2425,0 2670,0 110,1 

Заборгованість з виплати заробітної плати (на кінець року) млн.грн. 1,51 1,91 0,5 26,2 

Темп зростання (зниження) заборгованості з виплати заробітної 

плати у відсотках до початку звітного року 

% 
98,6 126,1 26,2 х 



Заборгованість з виплати заробітної плати на економічно активних 

підприємствах 

млн грн 
1,37 1,87 0,5 

26,7 

Темп зростання (зниження) заборгованості з виплати заробітної 

плати на економічно активних підприємствах  у відсотках до 

початку звітного року 

% 

207,6 136,6 26,7 х 

        

Показники розвитку споживчого ринку       

Обсяги обороту  роздрібної торгівлі (з урахуванням товарообороту 

як юридичних, так і фізичних осіб) 

млн грн 2271,7 2351,0 2521,0 107,2 

Обсяг обороту роздрібної торгівлі на одну особу  грн 20392,3 21295,3 23022,8 108,1 

Кількість магазинів од. 592 606 620 102,3 

Торговельна площа кв.м 58809,52 59328,94 60693,0 102,3 

Фактична забезпеченість торговою площею на 1 тис. осіб кв.м 527,71 536,43 545,0 101,6 

Обсяги реалізованих послуг млн грн 243,8 240,0 257,0 107,1 

        

Населення та ринок праці       

Чисельність наявного населення  тис. чол. 111,4 110,4 109,5 99,2 

Середньорічна чисельність працівників у віці 15-70 років, зайнятих 

економічною діяльністю 

„ 

43,9 41,3 40,8 98,8 

Чисельність осіб, які перебували на обліку в Алчевському міському 

центрі зайнятості протягом року (ринок праці) 

осіб 3672 4694 4200 89,5 

Кількість створених нових робочих місць в усіх сферах 

економічної діяльності -  всього  

місць 
2185 1200

* 
1650 *

 
137,5 

Кількість зайнятих працівників на  малих підприємствах осіб 3959 4020 4080 101,5 

Кількість зайнятих працівників на  середніх підприємствах  осіб 8803 8805 8810 100,1 

Кількість працівників, найманих фізичними особами-підприємцями осіб 1864 1893 1925 101,7 

        



Інвестиційна та зовнішньоекономічна діяльність       

Обсяг інвестицій в основний капітал за рахунок усіх джерел 

фінансування у фактичних цінах 

млн грн  
1116,6 2200 2000 90,9 

Обсяг інвестицій в основний капітал на одну особу грн 10023,3 19927,5 18264,8 91,7 

Обсяг інвестицій у житлове будівництво млн грн 3,6 26,8 3,0 11,2 

Обсяг прямих іноземних інвестицій, по наростаючому підсумку –

всього 

млн дол. 

США 
124,4 163,4 165,4 101,2 

Обсяг прямих іноземних інвестицій, у % до попереднього року % 104,5 131,4 101,2 Х 

Обсяг прямих іноземних інвестицій на душу населення дол 

США 
1116,7 1480,1 1510,5 102,1 

Зовнішньоторговельний оборот товарів млн.дол.  

США 
2457,8 2500 2650 106,0 

у т.ч. експорт « 1415,3 1550 1650 106,5 

          імпорт « 1042,5 950 1000 105,3 

Сальдо зовнішньої торгівлі товарами « 372,8 600 650 108,3 

Обсяг інвестицій в житлово-комунальне господарство млн грн 24 24,4 40 163,9 

у т.ч. з місцевих бюджетів  „ 12,3 17,7 25 141,2 

Обсяги фінансування місцевих програм реформування житлово-

комунального господарства 

„ 

21,1 15,4 64,9 у 4,2 р.б. 

          з державного  бюджету „ 11,8 6,6 38,0 у 5,8 р.б. 

          з інших джерел „ 9,3   8,8 26,9 у 3,1 р.б. 

Обсяг боргу населення за житлово-комунальні послуги млн.грн. 66 65,7 64,0 97,4 

Рівень оплати населенням житлово-комунальних послуг % 98,6 94 96,0 х 

Введення в експлуатацію об`єктів соціальної інфраструтктури 

за рахунок усіх джерел фінансування: 

  
    

Загальна площа житла тис. кв. м 1,2 6,4 1,0 15,6 

Каналізація км 0,02 0,02 0,02 100 

Тепломережі км 5,5 4,4 7,0 у 1,6 р.б. 



Дороги  км 1,5 0,53 2,5 у 4,7 р.б. 

Дошкільні заклади місць - 55 100 у 1,8 р.б. 

Лікарні ліжок - - - - 

Розвиток малого підприємництва       

Кількість малих підприємств один. 632 645 660 102,3 

Кількість малих підприємств у розрахунку на 10 тис. осіб наявного 

населення 

один. 
57 58 60 103,4 

Кількість середніх  підприємств один. 
43 43 43 100 

Кількість середніх  підприємств у розрахунку на 10 тис. осіб 

наявного населення 

один. 
4 4 4 100 

Кількість зареєстрованих суб`єктів підприємницької діяльності –

фізичних осіб 

один. 
3699 3705 3720 100,4 

Кількість зареєстрованих суб`єктів підприємницької діяльності –

фізичних осіб на 10 тис. осіб наявного населення 

один. 
332 335 340 101,5 

Надходження до міського бюджету від діяльності малого  та 

середнього підприємництва 

млн грн 
45,0 45,0 46,0 102,2 

Обсяг фінансування розвитку малого та середнього  

підприємництва за рахунок міського бюджету 

тис. грн 
21,1 21,3 134,5 в 6,3 р 

Обсяг фінансування розвитку малого та середнього  

підприємництва за рахунок Фонду загальнообов’язкового 

державного страхування на випадок безробіття 

тис. грн 

180,4 428,1 430 100,4 

Примітка: * - без кількості створених нових робочих місць юридичними особами (через втрату чинності з 30.04.2013 форми звітності 5-ПН «Звіт 

про прийнятих робітників») та без урахування кількості створених нових робочих місць фізичними особами-підприємцями (через відмову 

надання такої інформації Реєстраційною службою Алчевського міського управління юстиції, Реєстраційною службою управління юстиції в 

Луганській області Міністерства юстиції України та Алчевською об’єднаною державною податковою інспекцією Головного управління 

Міндоходів в Луганській області) 

 



ІІІ. Заходи щодо забезпечення виконання завдань Програми  економічного, соціального і культурного розвитку 

м. Алчевська  на 2014 рік 
 

№ 

п/п 
Завдання 

Механізм 

реалізації 

завдання 

Обсяги фінансування заходу, тис. грн. Виконавці Очікуваний 

результат реалізації 

Всього 

Держав-

ний 

бюджет 

Облас-

ний 

бюджет 

Міський 

бюджет 

Підпри-

ємства та 

організації, 

інші 

джерела 

Заходи у сфері соціального захисту населення (при наявності коштів) 
1 Забезпечення одиноких та 

малозабезпечених ветеранів 

Великої Вітчизняної війни 

1941-1945 років, жертв 

нацистських переслідувань та 

багатодітних сімей коштами 

для придбання додатково до 

встановленої норми, твердого 

палива та скрапленого 

балонного газу  

 

12,0   12,0  

Управління праці та 

соціального захисту 

населення 

Алчевської міської 

ради (далі-УПСЗН) 

Надання додаткової 

соціальної гарантії  15 

громадянам пільгової 

категорії 

2 Придбання путівок у 

профілакторій «Дружба» КП 

«Алчевськпастранс»  для 

осіб, які за станом здоров’я 

не можуть виїхати  на 

лікування за межі міста, з 

числа ветеранів війни, 

інвалідів та дітей-інвалідів  

 

100,0   

У межах 

виділено-

го 

фінансува

ння 

100,0 

УПСЗН, ЧУ «Фонд 

розвитку міста 

Алчевськ» 

Надання додаткової 

соціальної гарантії, 

поліпшення 

загального фізичного 

стану здоров’я  дітей-

інвалідів (25), 

інвалідів (20) та 

ветеранів (20) 

3 Забезпечення надання пільг 

та соціальних гарантій 

почесним громадянам міста 

Алчевська відповідно до 

затвердженого Рішення 

Алчевської міської ради         

№ 7/53 від 26.12.2002   

 

354,4   354,4  

УПСЗН Надання додаткової 

соціальної гарантії 



4 Забезпечення звільнення від 

плати за соціальні послуги, 

які надаються комунальною 

установою «Алчевський 

територіальний центр 

соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг)»  

(далі – КУ «Терцентр»)  

особам похилого віку та 

інвалідів, які мають  рідних,  

які  повинні забезпечити їм 

догляд  і допомогу  

  

354,9   354,9  

УПСЗН, КУ 

«Терцентр» 

Надання додаткової 

соціальної гарантії 

5 Забезпечення технічними та 

іншими засобами реабілітації 

через пункт видачі засобів 

реабілітації при КУ 

«Терцентр»: придбання 

технічних та інших засобів 

реабілітації для поповнення 

асортименту  пункту видачі 

засобів реабілітації при КУ 

«Терцентр» 

 

   

У межах 

виділено-

го 

фінансува

ння 

 

УПСЗН, КУ 

«Терцентр» 

Надання додаткової 

соціальної гарантії та 

поліпшення 

загального фізичного 

стану здоров’я 

6 Забезпечення  надання 

одноразової  грошової 

допомоги  громадянам,  які 

опинилися у складних 

життєвих обставинах   

 

353,0 8,0 10,0 300,0 35,0 

УПСЗН,  КУ 

«Терцентр 

Надання додаткової 

соціальної гарантії 

Підтримка соціально 

незахищених 

громадян міста (320 

осіб) 

7 Надання грошової 

компенсації фізичним 

особам, які надають соціальні 

послуги громадянам 

похилого віку, інвалідам, 

дітям-інвалідам, хворим, які 

не здатні до 

самообслуговування і 

потребують сторонньої 

допомоги  

 

314,5   314,5  

УПСЗН Виконання постанови 

КМУ від 29.04.2004 

№ 558 



8 Впровадження механізму 

соціального замовлення у 

відповідності до Постанови 

Кабінету Міністрів України 

№ 324 від 29.04.2013 шляхом 

проведення конкурсу із 

залученням бюджетних 

коштів для надання 

соціальних послуг  

  

   

У межах 

виділено-

го 

фінансува

ння 

 

УПСЗН, відділ 

внутрішньої 

політики 

 

9 Зубопротезування пільгової 

категорії населення 

 

403,6   403,6  

Виконавчий 

комітет АМР, КУ 

«АЦМЛ», ЛКЗ, 

УПСЗН 

Надання додаткової 

соціальної гарантії 

(386 осіб) 

10 Надавати допомогу на 

поховання деяких категорій 

осіб виконавцю 

волевиявлення померлого або 

особі, яка зобов'язалася 

поховати померлого 

 

77,0   77,0  

УПСЗН Надання додаткової 

соціальної  гарантії 

(107 чол.) 

11 Утримання та забезпечення 

фінансування діяльності 

комунальної установи 

«Алчевський територіальний 

центр соціального 

обслуговування (надання 

соціальних послуг)» 

  

4701,8   4701,8  

КУ «Терцентр»  

12 Розширення спектру надання 

соціальних послуг:   

- надання 

соціальних послуг 

на платній основі за 

встановленими 

тарифами у 

відділенні «Турбо-

та» (надання тим-

часового житла);  

83,0   83,0  

КУ «Терцентр  

    - надання 

соціальних послуг 

на платній основі із 

встановленням 

диференційованої 

плати;  

71,7   71,7  

  



    - обладнати 4 

поверх КУ 

«Терцентр» для 

розміщення 

стаціонарного 

відділення,    

збільшити кількість 

ліжко-міст у 

стаціонарному 

відділенні з 40 до 

50 

992,5   534,14 458,4 

  

    - обладнання 

сенсорної кімнати 

відділення 

соціально-

побутової адаптації 

   

У межах 
виділено-

го 
фінансува

ння 

 

  

    - обладнання 

комп'ютерного 

класу для занять з 

навчання основам 

комп'ютерної 

грамотності 

інвалідів 

   

У межах 
виділено-

го 
фінансува

ння 

 

  

13 Придбання оргтехніки для 

КУ «Терцентр»  

 

   

У межах 
виділено-

го 
фінансува

ння 

 

КУ «Терцентр» Поліпшення якості 

обслуговування в КУ 

«Терцентр» 

14 Обладнання 

фізіотерапевтичного кабінету 

стаціонарного відділення КУ 

«Терцентр».  

 

   

У межах 
виділено-

го 
фінансува

ння 

 

КУ «Терцентр» Поліпшення якості 

обслуговування в КУ 

«Терцентр» 

15 Придбання легкового 

автомобілю для КУ 

«Терцентр»  

  

   

У межах 
виділено-

го 
фінансува

ння 

 

КУ «Терцентр» Поліпшення якості 

обслуговування в КУ 

«Терцентр» 

16 Придбання фліпчарту для 

Університету третього 

покоління КУ «Терцентр»     

 

1,0   1,0  

КУ «Терцентр» Поліпшення якості 

обслуговування в КУ 

«Терцентр» 



17 Утримання та забезпечення 

фінансування діяльності 

комунальної установи 

«Алчевський центр 

соціальної реабілітації дітей-

інвалідів» (далі – КУ 

«АЦСРДІ») 

  

1130,7   1130,7  

КУ «АЦСРДІ» Надання 

реабілітаційних 

послуг дітям-

інвалідам  

Розширення спектру 

соціальних послуг КУ 

«АЦСРДІ» 

18 Обладнання кабінету 

бальнеологічного лікування в 

КУ «АЦСРДІ»   

  

11,8 11,8    

КУ «АЦСРДІ», 

Фонд соціального 

захисту інвалідів 

Покращення  якості 

надання послуг КУ 

«АЦСРДІ» 

19 Обладнання сенсорної 

кімнати КУ «АЦСРДІ».   

 

58,0 58,0    

КУ «АЦСРДІ», 

Фонд соціального 

захисту інвалідів 

Застосування нових 

методик для 

реабілітації дітей-

інвалідів 

20 Обладнання кімнати 

світолікування в КУ 

«АЦСРДІ»  

  

13,5    13,5 

КУ «АЦСРДІ» Застосування нових 

методик для 

реабілітації дітей-

інвалідів 

21 Відкриття групи денного 

перебування дітей-інвалідів в 

КУ «АЦСРДІ» 

обладнання 

кабінетів та кімнат 

меблями  307,3   307,3  

КУ «АЦСРДІ» Застосування нових 

методик для 

реабілітації дітей-

інвалідів 

22 Проведення громадських 

робіт як вид суспільно 

корисних оплачуваних робіт 

в інтересах територіальної 

громади для додаткового 

стимулювання мотивації до 

праці та матеріальної 

підтримки безробітних.  

  

148,8 74,4  74,4  

Міський Центр 

зайнятості 

населення УПСЗН 

Матеріальної 

підтримки 

безробітних та 

покращення якості 

надання послуг 

23 Надання послуг "Соціальне 

таксі" 

  

   

У межах 
виділено-

го 
фінансува

ння 

 

КУ «Терцентр»  

24 Видача одноразової допомоги 

дітям-сиротам та дітям, 

позбавленим батьківського 

піклування, яким у 2014 році 

 

39,82   39,82  

Управління освіти  



виповниться 18 років; 

допомога випускникам-

сиротам 

25 Виплата державної 

соціальної допомоги на дітей-

сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, 

грошового забезпечення 

батькам-вихователям і 

прийомним батькам за 

надання соціальних послуг у 

дитячих будинках сімейного 

типу та прийомних сім'ях за 

принципом «гроші ходять за 

дитиною» 

 

1307,95  1307,95   

УПСЗН  

26 Виплата допомоги сім’ям з 

дітьми, малозабезпеченим 

сім’ям, інвалідам з дитинства, 

дітям-інвалідам та тимчасової 

державної допомоги дітям 

 

80,8   80,8  

УПСЗН  

27 Надання фінансової 

підтримки громадським 

організаціям: 

міській організації 

ветеранів України 66,1   66,1  
Виконавчий 

комітет Алчевської 

міської ради (далі – 

Виконавчий 

комітет) 

 

   Алчевській міській 

організації 

Української спілки 

ветеранів 

Афганістану 

(воїнів-

інтернаціоналістів) 

Луганської області 

50,2   50,2  

28 Утримання Алчевського 

міського центру соціальних 

служб для сім'ї, дітей та 

молоді   

1019,4   1019,4  
Виконавчий 

комітет 

 



29 Витрати, пов'язані із 

заохоченням громадян, 

нагороджених почесними 

грамотами виконавчого 

комітету та Алчевської 

міської ради; ювілярів-

громадян і ювілярів-

підприємств, організацій; 

заходи  к  професійним  

святам 

  

521,0   521,0  

Виконавчий 

комітет 
 

30 Утримання притулку для 

неповнолітніх 
 

2306,7   2306,7  
УПСЗН  

Заходи у сфері зайнятості населення (при наявності коштів) 
1 Проведення моніторингу 

попиту та пропозицій на 

ринку праці. 

 Проводити на 

підставі даних про 

вільні робочі місця 

та вакантні посади 

моніторинг потреби 

роботодавців в 

робочий силі та 

інформувати 

громадськість та 

шукачів роботи. 

 

За 

рахунок 

коштів 

ФЗОДС

СНВБ 

   

Алчевський 

міський центр 

зайнятості 

Підвищення 

інформованості 

населення 

2 Розширення сфери 

застосування праці та 

стимулювання 

заінтересованих роботодавців 

у створенні нових робочих 

місць 

Доводити до уваги 

працедавців 

економічні 

переваги співпраці 

з центром 

зайнятості та 

вимоги 

законодавства щодо 

їх обов’язків у 

реалізації 

державної політики 

зайнятості та 

інформувати їх про 

професійно – 

кваліфікаційний 

склад безробітних, 

які перебувають на 

 

За 

рахунок 

коштів 

ФЗОДС

СНВБ 

   

Алчевський 

міський центр 

зайнятості 

Підвищення 

інформованості 

роботодавців 



обліку в центрі 

зайнятості 

    Сприяти створенню 

нових робочих 

місць шляхом 

здійснення 

компенсацій 

єдиного внеску на 

загальнообов’язков

е державне 

соціальне 

страхування за 

працевлаштування 

безробітних у 

встановленому 

законодавством 

порядку. 

 

За 

рахунок 

коштів 

ФЗОДС

СНВБ 

   

Алчевський 

міський центр 

зайнятості 

Створення нових 

робочих місць 

    Забезпечення 

організації 

професійного 

навчання 

безробітних під 

замовлення 

роботодавців для 

ефективної 

організації 

професійного 

навчання та 

забезпечення 

потреб працедавців. 

 

За 

рахунок 

коштів 

ФЗОДС

СНВБ 

   

Алчевський 

міський центр 

зайнятості 

Забезпечення потреб 

роботодавців. 

    Проводити роботу з 

роботодавцями  

щодо організації 

громадських робіт 

та інших робіт 

тимчасового 

характеру для 

додаткового 

стимулювання 

мотивації до праці 

та матеріальної 

 

За 

рахунок 

коштів 

ФЗОДС

СНВБ 

   

Алчевський 

міський центр 

зайнятості 

Підвищення 

мотивації безробітних 

до праці 



підтримки 

безробітних. 

3 Заходи щодо сприяння та 

розвитку малого 

підприємництва міста 

Проведення 

інформаційних 

семінарів з 

орієнтації на 

підприємницьку 

діяльність за 

участю соціальних 

партнерів 

 

За 

рахунок 

коштів 

ФЗОДС

СНВБ 

   

Алчевський 

міський центр 

зайнятості 

Сприяння розвитку 

малого бізнесу 

    Навчання осіб, що 

виказали бажання 

відкрити власну 

справу, основам 

підприємницької 

діяльності 

 

За 

рахунок 

коштів 

ФЗОДС

СНВБ 

   

Алчевський 

міський центр 

зайнятості 

Сприяння розвитку 

малого бізнесу 

    Інформування 

безробітних, які 

мають намір 

відкрити власну 

справу відносно 

направлень 

підприємництва у 

м. Алчевську. 

 

За 

рахунок 

коштів 

ФЗОДС

СНВБ 

   

Алчевський 

міський центр 

зайнятості 

Сприяння розвитку 

малого бізнесу 

    Надання 

безробітним 

одноразової  

виплати допомоги 

по безробіттю для 

організації 

підприємницької 

діяльності 

 

За 

рахунок 

коштів 

ФЗОДС

СНВБ 

   

Алчевський 

міський центр 

зайнятості 

Сприяння розвитку 

малого бізнесу 

    Організація 

профдіагностичног

о обстеження 

громадян щодо 

розвитку 

підприємницького 

потенціалу 

 

За 

рахунок 

коштів 

ФЗОДС

СНВБ 

   

Алчевський 

міський центр 

зайнятості 

Сприяння розвитку 

малого бізнесу 



    Проведення 

інформаційно-

роз'яснювальної 

роботи з метою 

розвитку бізнесу: 

публікації в засобах 

ЗМІ, радіо-

телепередачі 

 

За 

рахунок 

коштів 

ФЗОДС

СНВБ 

   

Алчевський 

міський центр 

зайнятості 

Сприяння розвитку 

малого бізнесу 

    Надання 

консультацій з 

питань організації 

та провадження 

підприємницької 

діяльності 

 

За 

рахунок 

коштів 

ФЗОДС

СНВБ 

   

Алчевський 

міський центр 

зайнятості 

Сприяння розвитку 

малого бізнесу 

4 Здійснення комплексу заходів 

з профорієнтації, сприяння 

свідомому вибору професії  

серед учнівської молоді міста 

Проведення 

профорієнтаційних   

заходів щодо 

мотивації молоді до 

вибору робітничих 

професій: уроків 

реального життя; 

професіографічних 

екскурсій на діючі 

підприємства міста; 

днів відкритих 

дверей служби 

зайнятості; 

презентацій 

професій; 

презентацій 

учбових закладів. 

 

За 

рахунок 

коштів 

ФЗОДС

СНВБ 

   

Алчевський 

міський центр 

зайнятості 

Сприяння свідомому 

вибору професії та 

розширення уявлень 

про потреби ринку 

праці міста 

    Індивідуальне 

консультування 

учнів старшої 

школи з 

використанням 

діагностування 

щодо вибору 

професії 

 

За 

рахунок 

коштів 

ФЗОДС

СНВБ 

   

Алчевський 

міський центр 

зайнятості 

Сприяння свідомому 

вибору професії та 

розширення уявлень 

про потреби ринку 

праці міста 



    Проведення 

інформаційно-

просвітницької 

роботи у літніх 

оздоровчих 

таборах. 

 

За 

рахунок 

коштів 

ФЗОДС

СНВБ 

   

Алчевський 

міський центр 

зайнятості 

Сприяння свідомому 

вибору професії та 

розширення уявлень 

про потреби ринку 

праці міста 

    Проведення 

профорієнтаційної 

роботи з молоддю, 

що не здатна на 

рівних конкурувати 

на ринку праці -  з 

особами з 

інвалідністю -  

дітьми сиротами та 

залишеними без 

батьківської опіки. 

 

За 

рахунок 

коштів 

ФЗОДС

СНВБ 

   

Алчевський 

міський центр 

зайнятості 

Сприяння свідомому 

вибору професії та 

розширення уявлень 

про потреби ринку 

праці міста 

5 Підвищення професійного 

рівня та 

конкурентоспроможності 

економічно активного 

населення 

Надавати особам 

віком старше 45 

років ваучери для 

проходження 

перепідготовки або 

підвищення 

кваліфікації згідно 

чинного 

законодавства. 

 

За 

рахунок 

коштів 

ФЗОДС

СНВБ 

   

Алчевський 

міський центр 

зайнятості 

Підвищення їх 

конкурентоспроможн

ості на ринку праці 

    Забезпечувати 

охоплення не менш 

90% безробітних 

комплексними 

профорієнтаційним

и послугами.  

 

За 

рахунок 

коштів 

ФЗОДС

СНВБ 

   

Алчевський 

міський центр 

зайнятості 

Підвищення 

мотивації безробітних 

громадян до 

отримання 

конкурентоспроможн

их на ринку міста 

професій та 

спеціальностей. 

    Організовувати 

інформаційну 

роботу з питань 

упередження 

нерегульованої 

трудової міграції, 

 

За 

рахунок 

коштів 

ФЗОДС

СНВБ 

   

Алчевський 

міський центр 

зайнятості 

Підвищення 

інформованості 

населення 



протидії торгівлі 

людьми та 

використання 

дитячої праці 

Заходи щодо патріотичного виховання молоді та дітей, реалізація соціальних ініціатив (при наявності коштів) 
1 Залучення молоді до 

вирішення питань місцевого 

самоврядування 

Міський конкурс 

творчих проектів 

молоді «Якби я був 

мером» 
2,03   2,03  

Відділ внутрішньої 

політики, відділ 

сім'ї, молоді та 

спорту 

Сприяння розвитку 

ініціативи та 

формування 

патріотичного 

ставлення до рідного 

міста 

2 Активне залучення жителів 

міста до заходів, присвячених 

Дню міста 

Міський творчий 

конкурс «З Днем 

народження, 

Алчевськ!» 

30,32   30,32  

Відділ внутрішньої 

політики, відділ 

культури 

Формування 

патріотизму, 

виховання почуття 

гордості за своє місто 

та поваги до 

історичного, 

трудового минулого 

м. Алчевська; 

виготовлення 

сувенірної продукції 

до Дня міста за 

роботами переможців 

конкурсу 

3 Реалізація соціальних 

ініціатив 

Конкурс з 

визначення програм 

(проектів, заходів), 

розроблених 

громадськими 

організаціями та 

творчими спілками, 

для виконання 

(реалізації) яких 

надається 

фінансова 

підтримка з 

міського бюджету 

400,0   400,0  

Відділ внутрішньої 

політики 

Формування 

позитивного іміджу 

міста привернення 

уваги громадськості 

до всіх аспектів 

діяльності 



4 Вшановування членів Ради 

старійшин при міському 

Голові 

Привітання членів 

Ради старійшин при 

міському Голові з 

ювілеями 

0,5   0,5  

Відділ внутрішньої 

політики 

Висловлення поваги 

та вдячності 

старшому поколінню 

за сумлінну та 

багаторічну працю 

5 Вшановування жителів міста, 

яким у 2013 році 

виповнюється 100 років 

Привітання жителів 

міста зі 100-річним 

ювілеєм 6,0   6,0  

Відділ внутрішньої 

політики 

Висловлення поваги 

та вдячності 

старшому поколінню 

за сумлінну та 

багаторічну працю 

Програма запобігання та лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань в м. Алчевськ на 2011-

2015 роки   Рішення Алчевської міської ради від 30.06.2011 №9/54  (при наявності коштів) 
1 Первинна та вторинна  

профілактика 

Розробити та 

видати 

інформаційно-

методичні 

матеріали для 

пацієнтів з питань 

здорового способу 

життя та 

профілактики 

серцево-судинних і 

судинно-мозкових 

захворювань 

(буклети, плакати) 

7,4   7,4  

КУ «Алчевська 

центральна  

міська лікарня», КУ 

«Алчевський 

міський центр 

здоров'я» 

підвищення  

частки населення, 

прихильного до 

здорового способу 

життя 

    

Впроваджувати 

сучасні засоби 

профілактики, 

діагностики, 

лікування хворих 

на артеріальну 

гіпертензію та її 

ускладнення 

260,6   260,6  

КУ «Алчевська 

центральна міська 

лікарня» 

зниження рівня 

захворюваності та 

смертності від 

інфаркту міокарду на 

7% та інсульту на 5%. 

2 Своєчасне надання 

спеціалізованої медичної 

допомоги 

Ввести цілодобовий 

пост надання 

кардіологічної та 

неврологічної 

допомоги у блоці 

інтенсивної терапії 

497,4   497,4  

КУ «Алчевська 

центральна  

міська лікарня» 

покращення медичної  

допомоги хворим на 

серцево-судинні і 

судинно-мозкові 

захворювання 



при 

кардіологічному 

відділенні 

    

Забезпечити 

фібринолітичними 

агентами для 

надання 

невідкладної 

допомоги при 

гострих інфарктах 

міокарду та 

інсультах 

314,6   314,6  

КУ «Алчевська 

центральна  

міська лікарня», КЗ 

«Алчевська міська 

станція швидкої 

медичної 

допомоги» 

зниження смертності  

від інфаркту міокарда 

на 7 %, від інсульту 

мозку на 5% 

    

Забезпечити хворих 

на фібриляцію та 

тріпотіння 

передсердь з 

високим ризиком 

виникнення 

тромбоемоболічних 

ускладнень 

необхідними 

лікарськими 

засобами 

158,3   158,3  

КУ «Алчевська 

центральна  

міська лікарня» 

зниження тромбо- 

емоболічних 

ускладнень на 10 % 

    

Впровадити 

ефективні методи 

та засоби 

своєчасної 

діагностики і 

лікування аритмій 

серця 

93,3   93,3  

КУ «Алчевська 

центральна  

міська лікарня», КЗ 

«Алчевська міська 

станція швидкої 

медичної 

допомоги» 

покращення 

діагностики  

і лікування аритмій 

серця 

    

Забезпечити 

лабораторії 

засобами лабора-

торної діагностики 

серцево-судинних 

та судинно-

мозкових захворю-

вань на амбулатор-

ному та стаціонар-

ному етапах 

120,0   120  

КУ «Алчевська 

центральна  

міська лікарня» 

покращення 

лабораторної  

діагностики серцево-

судинних 

захворювань 



    

Покращити 

матеріально-

технічну базу 

кардіологічного 

відділення, 

неврологічного для 

хворих з 

порушенням 

кровообігу 

134,0   134  

КУ «Алчевська 

центральна  

міська лікарня» 

покращення 

матеріально- 

технічної бази 

(забезпечення м’яким 

та твердим 

інвентарем) 

    

Покращити умови 

перебування хворих 

на серцево-судинні 

та судинно-мозкові 

захворювання в 

кардіологічному та 

неврологічному 

відділеннях 

20,0   20  

КУ «Алчевська 

центральна міська 

лікарня» 

покращення 

матеріально-технічної 

бази (встановлення 

кондиціонерів) 

Комплексна програма розвитку системи  охорони здоров’я міста Алчевська на 2011-2014 роки Рішення 

Алчевської міської ради від 28.04.2011 №6/5  (при наявності коштів) 
1 Раціональне використання 

ресурсів системи охорони 

здоров’я міста 
Реконструкція 

блоку "Б" 

пологового будинку 

для розміщення 

дитячої лікарні 

(проектна вартість 

–11473,85 тис.грн.) 

7583,2 2783,2   4800 

КУ «Алчевський 

пологовий 

будинок», 

КУ «Алчевська 

центральна міська 

лікарня», Фонд 

розвитку м. 

Алчевська 

Направлення 

заощаджених  

бюджетних коштів на 

придбання 

лікувально-

діагностичного 

обладнання, ремонти 

лікарень, придбання 

лікарських 

препаратів. 

2 Удосконалення кадрової 

політики 

Післядипломна 

підготовка 

спеціалістів в 

медичних ВНЗ за 

рахунок коштів 

міського бюджету 

195,0   195,0  

Міські комунальні 

заклади 

охорони здоров’я 

Укомплектування 

вакантних посад 

лікарів 



3 Удосконалення надання 

первинної медико-санітарної 

допомоги 

Оснащення 

поліклінічних 

відділень 

санітарним 

автотранспортом 

для надання 

населенню 

первинною медико-

санітарної 

допомоги 

272,0   272,0  

Алчевська міська 

рада,  

КУ «Алчевська 

центральна міська 

лікарня» 

Забезпечення закладів  

первинної медико-

санітарної допомоги 1 

од. автотранспорту 

   Оснащення 

поліклінічних 

відділень 

комп’ютерною 

технікою та 

засобами зв’язку 

57,0   57,0  

КУ "Алчевська 

центральна  

міська лікарня", КУ 

"Алчевська міська 

дитяча лікарня" 

Поліпшення 

інформаційного  

забезпечення 

медичних закладів 

4 Удосконалення надання 

медичної допомоги хворим 

на онкологічну патологію 

Удосконалення 

профілактичних 

оглядів населення з 

метою раннього 

виявлення 

злоякісних 

новоутворень 

шляхом 

укомплектування 

сучасним медичним 

обладнанням 

поліклінічних 

відділень 

415,0   415,0  

КУ "Алчевська 

центральна  

міська лікарня" 

Зменшення випадків 

несвоєчасно  

виявлених злоякісних 

новоутворень, 

зниження до річної 

летальності 

онкохворих 

  

  Забезпечення 

роботи кабінету 

патології шийки 

матки КУ "АПБ" та 

дооснащення його 

медичною 

апаратурою та 

виробами 

медичного 

призначення 

50,0   50,0  

КУ "Алчевський 

пологовий 

будинок" 

Зниження рівня 

занедбаності 

первинних хворих на 

рак шийки матки на 5 

% 



5 Оснащення міських 

комунальних закладів 

охорони здоров’я  сучасним 

медичним обладнанням  

Оснащення 

сучасним медичним 

обладнанням 

міських 

комунальних 

закладів охорони 

здоров’я 

3500,0   3500,0  

Виконком 

Алчевської міської 

ради, управління 

фінансів 

Алчевської міської 

ради 

Поліпшення якості 

надання  

спеціалізованої 

медичної допомоги 

населенню 

Безоплатний та пільговий відпуск лікарських засобів. Пільгове лікування (при наявності коштів) 
1 Безоплатний та пільговий 

відпуск лікарських засобів за 

рецептами лікарів у разі 

амбулаторного лікування 

окремих груп населення та за 

певними категоріями 

захворювань 

  800,0   800,0  

Виконавчий 

комітет Алчевської 

міської ради, КУ 

"АЦМЛ", ЛПЗ 

 

2 
Забезпечення осіб згідно із 

Законом України «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту» 

  

76,9   76,9  

Виконавчий 

комітет, КУ 

«АЦМЛ», ЛПЗ 

 

3 Забезпечення пільгового 

лікування дітей-інвалідів 

віком до 16 років 

  
227,0   227,0  

Виконавчий 

комітет, КУ 

«АЦМЛ», ЛПЗ 

 

4 
Забезпечення лікування 

захворювання фенілкетонурія 

 
287,8   287,8  

Виконавчий 

комітет, КУ 

«АЦМЛ», ЛПЗ 

 

5 Забезпечення інвалідів і 

дітей-інвалідів технічними та 

іншими засобами  

 
38,6   38,6  

Виконавчий 

комітет, КУ 

«АЦМЛ», ЛПЗ 

 

Кадри охорони здоров’я в місті Алчевськ на 2009-2018 роки (при наявності коштів) 

1 

Кадри охорони здоров’я в 

місті Алчевськ на 2009-2018 

роки, рішення Алчевської 

міськради від 18.09.2009 

№48/38 

Навчання в ЛДМУ 174,1   174,1  

Виконавчий 

комітет, КУ 

"Алчевська 

центральна міська 

лікарня", 

управління освіти  



Інші заходи у галузі охорони здоров’я на території міста Алчевська (при наявності коштів)  

1. 

Оснащення міських 

комунальних закладів 

охорони здоров’я  

комп’ютерною технікою  

Оснащення міських 

комунальних 

закладів охорони 

здоров’я  

комп’ютерною 

технікою  

180,0   180,0  

Лікувально-

профілактичні 

заклади, КУ 

«Алчевська 

центральна  

міська лікарня» 

Поліпшення якості 

моніторування 

показників стану 

здоров’я  

населення та 

діяльності ЛПЗ, 

аналізу та обробки 

інформації 

2. 

Поточний ремонт медичного 

обладнання 

Поточний ремонт 

медичного 

обладнання 
400,0   400,0  

Лікувально-

профілактичні 

заклади, КУ 

«Алчевська 

центральна міська 

лікарня» 

Підвищення термінів 

експлуатації 

обладнання та якості 

лікувально-

діагностичного 

процесу в ЛПЗ 

3.  

Благоустрій територій 

лікувально-профілактичних 

закладів 

Благоустрій 

територій 

лікувально-

профілактичних 

закладів 

250,0   250,0  

Лікувально-

профілактичні 

заклади, КУ 

«Алчевська 

центральна  

міська лікарня» 

Покращення умов 

перебування хворих в 

лікувальних закладах 

міста 

4 

Капітальний ремонт та 

санація:   
     

  

  

Санація будівлі 

централізованої лабораторії з 

офтальмологічним 

відділенням КУ Алчевська 

центральна міська лікарня" за 

адресою вул. Леніна, буд. 4-а 

у м. Алчевськ Луганської 

області (проектна вартість - 

2109,085тис.грн.)   

2109,085 2109,085    

КУ «Алчевська 

центральна  

міська лікарня» 

покращення якості 

надання медичної  

допомоги при 

стаціонарному 

лікування населення 

міста Алчевська 

  

Санація будівлі хірургічного 

корпусу КУ "Алчевська 

центральна міська лікарня" за 

адресою вул. Леніна, буд. 4-а 

у м. Алчевськ Луганської 

області  (проектна вартість - 

4749,397тис.грн.)   

4749,397 4749,397    

КУ «Алчевська 

центральна  

міська лікарня» 

покращення якості 

надання медичної  

допомоги при 

стаціонарному 

лікуванні населення 

міста Алчевська 



  

Санація поліклінічного 

відділення КУ "Алчевська 

центральна міська лікарня" за 

адресою вул. Московська, 14 

у м. Алчевськ Луганської 

області (проектна вартість - 

2833,591тис.грн.)   

2833,591 2833,591    

КУ «Алчевська 

центральна  

міська лікарня» 

покращення якості 

надання медичної  

допомоги при 

амбулаторному 

лікуванні населення 

міста Алчевська 

  

Санація двох будівель 

Алчевської міської дитячої 

лікарні за адресою вул. 

Запорізька, буд. 151-а у м. 

Алчевськ  Луганської обл. 

(проектна вартість –5365,272 

тис.грн.)   

5365,272 5365,272    

КУ «Алчевська 

центральна  

міська лікарня» 

покращення якості 

надання медичної  

допомоги при 

стаціонарному 

лікуванні населення 

міста Алчевська 

5 Встановлення 

енергозберігаючих ламп 

  

91,0   91,0  

Лікувально-

профілактичні 

заклади, КУ 

«АЦМЛ» 

Енергозбереження та 

економія бюджетних 

коштів 

6 Придбання м’якого  

інвентарю 

  

500,0   500,0  

Лікувально-

профілактичні 

заклади, КУ 

«АЦМЛ» 

покращення якості 

перебування хворих 

при  стаціонарному 

лікуванні, 

додержання вимог 

законодавства про 

охорону праці та 

нормативів 

забезпечення м’яким 

інвентарем 

7 Придбання твердого  

інвентарю (ліжка, шафи, 

стільці, тумби і т.д.) 

  

500,0   500,0  

Лікувально-

профілактичні 

заклади, КУ 

«АЦМЛ» 

покращення якості 

перебування хворих 

при  стаціонарному 

лікуванні 

8 Придбання обладнання для 

пральні КУ "Алчевська 

міська дитяча лікарня" 

  

237,0   237,0  

Лікувально-

профілактичні 

заклади, КУ 

«АЦМЛ», КУ 

«АПБ» 

покращення якості 

перебування хворих 

при  стаціонарному 

лікуванні 



9 Капітальний ремонт будівлі 

харчоблоку КУ "Алчевська 

центральна міська лікарня" 

  

533,5   533,5  

Відділ капітального 

будівництва 

Алчевської міської 

ради, КУ «АЦМЛ» 

покращення якості 

надання медичної  

допомоги при 

стаціонарному 

лікуванні населення 

міста Алчевська 

10 Проектні роботи та 

капітальний ремонт 

приміщень головного 

корпусу центральної міської 

лікарні м. Алчевськ  

74,0   74,0  
ВКБ Алчевської 

міськради 

розробка  проектно-

кошторисної 

документації та ввод 

в експлуатацію 

11 Проектні роботи та 

капітальний ремонт КЗ 

"Алчевська міська дитяча 

лікарня"  

948,037   948,037  
ВКБ Алчевської 

міськради 

розробка  проектно-

кошторисної 

документації та ввод 

в експлуатацію 

12 Проектні роботи та 

капітальний ремонт 

амбулаторії № 7 по 

вул.Чайковського, буд. № 5, 

прим.107 м.Алчевськ  

300,0   300,0  
ВКБ Алчевської 

міськради 

розробка  проектно-

кошторисної 

документації та ввод 

в експлуатацію 

13 
Капітальний ремонт 

амбулаторій 4, 5 по вул. 

Леніна, 55 
 

300,0   300,0  

Виконавчий 

комітет, КУ 

«АЦМЛ», КЗ 

«АЦПМСД» 

 

14 

Реконструкція частини 

хірургічного корпусу по вул. 

Леніна, 4а  

318,8   318,8  

Виконавчий 

комітет, КУ 

«АЦМЛ» 

 

15 

Придбання 

електролічильників для КЗ 

«Алчевський перинатальний 

центр зі стаціонаром»   

20,0   20,0  

Виконавчий 

комітет, КУ 

«АЦМЛ», ЛПЗ 

 

16 

Продовжити 

реструктуризацію та 

оптимізацію ліжкового фонду 

закладів охорони здоров’я 

міста  

Продовжити 

реструктуризацію 

та оптимізацію 

ліжкового фонду 

закладів охорони 

здоров’я міста 

шляхом 

переведення 

цілодобових 

стаціонарних ліжок 

   

Без 

фінансува

ння 

 

КУ"АЦМЛ", ЛПЗ 

 



в ліжка денного 

перебування, а 

також скорочення 

понаднормативних 

(нефункціонуючих) 

ліжок 

Заходи у сфері освіти (при наявності коштів) 

1 

Створення умов для 

зростання професійного рівня 

педагогів, викладачів, 

науковців, студентів 

Проведення аналізу 

та інформування 

учнів і батьків 

щодо перспективи 

соціально-

економічного 

розвитку області; 

потреби місцевого 

ринку праці;  

перспективи 

забезпечення 

житлом;  розміру 

заробітної плати 

тощо  

   

Без 

фінансува

ння 

 

Управління освіти, 

керівники ЗНЗ 

 

  

  

Проведення нарад, 

семінарів з питань 

впровадження 

профільного 

навчання  

   

Без 

фінансува

ння 

 

Міський 

методичний 

кабінет, управління 

освіти 

 

  

  Проведення 

перепідготовки та 

підвищення 

кваліфікації 

вчителів  основної 

та старшої школи з 

орієнтацією на 

психолого- 

педагогічне 

забезпечення 

допрофільного та 

профільного 

навчання  

77,2   77,2  

Міський 

методичний кабінет 

 



2 

Використання світового 

досвіду і сучасних технологій 

у науково-освітній діяльності 

Розширення мережі 

факультативів, 

курсів за вибором, 

гуртків в 

загальноосвітніх 

навчальних 

закладах з метою 

поглибленого 

вивчення окремих 

предметів  

44,8   44,8  

Керівники ЗНЗ 

 

3 

Сприяння підвищенню 

престижності робітничих 

професій 

Проведення заходів 

з метою активізації 

профорієнтаційної 

роботи 

   

Без 

фінансува

ння 

 

Керівники ЗНЗ, 

МУПК 

 

  

  

Комплектування 

бібліотек 

загальноосвітніх 

закладів 

навчальною, 

довідковою, 

науково-

популярною 

літературою, що 

забезпечує 

профільне навчання 

62,4   62,4  

Управління освіти 

 

4 

Створення підручників та 

навчальних посібників за 

напрямами підготовки 

фахівців, в тому числі 

електронних 

Широке 

впровадження 

інформаційних 

технологій в 

навчально-

виховний процес 

профільних класів 

   

За 

окремим 

розрахунк

ом 

 

Міський 

методичний 

кабінет, управління 

освіти 

 

  

  Удосконалення 

матеріально-

технічного 

забезпечення 

предметів за 

новими програмами 

відповідно до 

профілю  

950,4   950,4  

Міський 

методичний 

кабінет, управління 

освіти 

 



5 

Оновлення матеріально-

технічної бази закладів освіти 

 Оснащення 

загальноосвітніх 

навчальних 

закладів меблями та 

сучасними 

дошками  

513,6   513,6  

Управління освіти 

 

  

  

Проектні роботи та 

реконструкція 

приміщення 

нежитлового 

будинку під 

загальноосвітній 

заклад  КЗ 

"Алчевський 

учбово-вихо-

вальний комплекс 

імені Христини 

Алчевської: 

Спеціалізована 

школа із поглиб-

леним вивченням 

іноземної мови - 

Колегіум 

"Дипломат" 

(проектні роботи) 

232,0   232,00  

ВКБ Алчевської 

міськради 

розробка  проектно-

кошторисної 

документації 

    

Санація будівлі 

Алчевської 

соціально – еконо-

мічної гімназії за 

адресою вул. 

Леніна, буд. 85а у 

м. Алчевськ 

Луганської області 

(проектна вартість 

– 5343,631 тис.грн.) 

5 343,631 5 343,631    

Управління освіти Покращення якості 

освітніх послуг 

    

Санація будівлі 

середньої загаль-

ноосвітньої школи 

№7 І-ІІІ ступенів за 

адресою вул. 

Станіславсь-кого, 

7 831,987 7 831,987    

Управління освіти Покращення якості 

освітніх послуг 



буд. 7 у м.Алчевськ 

Луганської області 

(проектна вартість 

– 7831,987 тис.грн.) 

  

Санація будівлі 

дошкільного 

навчального 

закладу (ясла – 

садок) №2 «Мрія» 

за адресою                               

вул. Леніна, буд. 

102а у м. Алчевськ  

Луганської області 

(проектна вартість 

– 4851,062 тис.грн.) 

4851,062 4851,062    

Управління освіти Покращення якості 

освітніх послуг 

  

  

Проектні роботи та 

капітальний ремонт 

приміщення 

басейну КЗ 

"Дошкільний 

навчальний заклад 

(ясла-садочок) 

комбінованого типу 

№ 2 "Мрія" 

(проектні роботи) 

128,0   128,0  

ВКБ Алчевської 

міськради 

розробка  проектно-

кошторисної 

документації 

  

  

Проектні роботи та 

реконструкція 

нежитлових 

приміщень під 

дошкільний 

навчальний заклад  

№ 26 "Незабудка" 

по вул. Фрунзе,25,  

м. Алчевськ 

5534,45 4653,33  881,12  

ВКБ Алчевської 

міськради 

введення в 

експлуатацію, 

відкриття додатково 

100 місць для дітей 

    

Проектні роботи та 

реконструкція 

будівлі басейну СШ 

№ 4 м. Алчевськ 

2157,26   2 157,26  

ВКБ Алчевської 

міськради 

введення в 

експлуатацію 



  

  

Проектні роботи та 

капітальний ремонт  

КЗ "Дошкільний 

учбово-

реабілітаційний 

центр № 12 

"Джерельце"  

300,0   300,0  

ВКБ Алчевської 

міськради 

розробка  проектно-

кошторисної 

документації та ввод 

в експлуатацію 

  

  

Проектні роботи та 

реконструкція 

котельні КЗ 

"Дошкільний 

навчальний заклад 

(ясла-садочок) № 

45 "Гвоздика" 

(проектні роботи) 

87,0   87,0  

ВКБ Алчевської 

міськради 

розробка  проектно-

кошторисної 

документації 

    

Придбання 

технологічного 

обладнання для 

харчоблоків 

дошкільних 

закладів міста  

204,5    204,5 

Управління освіти, 

дошкільні заклади 

 

 

 

Проектні роботи та 

капітальний ремонт 

Центру дитячої та 

юнацької творчості, 

який знаходиться за 

адресою: Луганська 

обл., м. Алчевськ, 

вул.Горького, 55 

(фасад і кровля) 

389,401   389,401  

ВКБ Алчевської 

міськради 

ввод в експлуатацію 

  

  

Проектні роботи та 

капітальний ремонт 

будівлі Центру 

дитячої та юнацької 

творчості по 

вул.Горького, 55 

м.Алчевськ 

(проектні роботи) 

474,31   474,31  

ВКБ Алчевської 

міськради 

розробка  проектно-

кошторисної 

документації 



6 Забезпечення проведення 

профілактичних медичних 

оглядів учнів. Забезпечення 

належних умов навчання 

Співпраця органів 

управління освітою 

із закладами 

охорони здоров’я 

щодо організації 

профілактичних 

медичних оглядів 

вихованців 

дошкільних 

закладів, учнів 

загальноосвітніх 

навчальних 

закладів, створення 

належних умов для 

їх навчання і 

виховання, 

установлених 

Державними 

санітарними 

правилами і 

нормами 

влаштування 

   

За 

окремим 

розрахунк

ом 

 

Управління освіти, 

КЗ "АЦМЛ" 

 

Укріплення матеріально-технічної бази закладів культури. Здійснення заходів у сфері культурного життя міста 

(при наявності коштів) 
1 Розробка проектно-

кошторисної документації на 

проведення капітального 

ремонту КЗ «АДМШ № 1 ім. 

Івана Алчевського» 

  

120,0   120,0  

Будівельні 

організації за 

угодою підряду 

Покращення умов для 

культурного розвитку 

населення 

2 Проведення капітального 

ремонту КЗ «АДМШ № 1 ім. 

Івана Алчевського» 

  

2000,0   2000,0  

Будівельні 

організації за 

угодою підряду 

Покращення умов для 

культурного розвитку 

населення 

3 Реалізація проекту обласного 

щорічного конкурсу розвитку 

місцевого самоврядування 

«Оновлення фонду музичних 

інструментів в дитячих 

музичних школах міста 

-  

200,0  200,0   

Відділ культури,  

КЗ «АДМШ № 1  

ім. Івана 

Алчевського», КЗ 

«АДМШ № 2" 

Залучення до 

мистецької освіти 

значної кількість 

дітей і молоді; 

забезпечення 

змістовного дозвілля 



Алчевська Луганської 

області» 

підростаючого 

покоління; 

підвищення 

загальнокультурного 

рівня мешканців міста  

4 Забезпечення системи 

заохочення найбільш 

обдарованих учнів ШЕВ - 

переможців обласних , 

всеукраїнських та 

міжнародних конкурсів 

  

25,0   25,0  

Відділ культури, 

адміністрація 

закладів 

Створення 

сприятливих умов для 

забезпечення 

творчого, 

інтелектуального та 

духовного розвитку 

підростаючого 

покоління 

5 Забезпечення щорічного 

проведення концертів 

лауреатів обласних, 

всеукраїнських та 

міжнародних конкурсів із 

залученням засобів масової 

інформації  

  

10,0   10,0  

Відділ культури, 

адміністрація 

закладів культури 

Забезпечення умов 

для змістовного 

дозвілля дітей та 

дорослих; створення 

сприятливих умов для 

забезпечення 

творчого, 

інтелектуального та 

духовного розвитку 

підростаючого 

покоління 

6 Заснування нових творчих 

міських конкурсів та 

фестивалів для учнів шкіл 

естетичного виховання, 

підтримка і розвиток 

сформованих традицій 

музичного та образотворчого 

мистецтва 

  

15,0   15,0  

Відділ культури, 

адміністрація 

закладів культури 

Забезпечення умов 

для змістовного 

дозвілля дітей та 

дорослих; створення 

сприятливих умов для 

забезпечення 

творчого, 

інтелектуального та 

духовного розвитку 

підростаючого 

покоління 

7 Розробка проектно-

кошторисної документації на 

проведення капітального 

ремонту дитячої художньої 

школи 

  

36,0   36,0  

Будівельні 

організації за 

угодою підряду 

Покращення умов для 

культурного розвитку 

населення 



8 Капітальний ремонт дитячої 

художньої школи 

  

600,0   600,0  

Будівельні 

організації за 

угодою підряду 

Покращення умов для 

культурного розвитку 

населення 

9 Розробка проектно-

кошторисної документації на 

проведення капітального 

ремонту центральної дитячої 

бібліотеки  

  

24,0   24,0  

Будівельні 

організації за 

угодою підряду 

Покращення умов для 

культурного розвитку 

населення 

10 Капітальний ремонт 

центральної дитячої 

бібліотеки 

  

400,0   400,0  

Будівельні 

організації за 

угодою підряду 

Покращення умов для 

культурного розвитку 

населення 

11 Розробка проектно- 

кошторисної документації на 

проведення капітального 

ремонту бібліотеки-філіалу 

№ 6 

  

36,0   36,0  

Будівельні 

організації за 

угодою підряду 

Покращення умов для 

культурного розвитку 

населення 

12 Капітальний ремонт 

бібліотеки-філіалу № 6 

  

600,0   600,0  

Будівельні 

організації за 

угодою підряду 

Покращення умов для 

культурного розвитку 

населення 

13 Розробка проектно-

кошторисної документації на 

проведення поточного 

ремонту бібліотеки-філії № 5 

  

4,0   4,0  

Будівельні 

організації за 

угодою підряду 

Покращення умов для 

культурного розвитку 

населення 

14 Поточний ремонт бібліотеки-

філії № 5 

  

60,0   60,0  

Будівельні 

організації за 

угодою підряду 

Покращення умов для 

культурного розвитку 

населення 

15 Розробка проектно-

кошторисної документації на 

проведення капітального 

ремонту бібліотеки-філії № 3 

  

12,0   12,0  

Будівельні 

організації за 

угодою підряду 

Покращення умов для 

культурного розвитку 

населення 

16 Капітальний ремонт 

бібліотеки-філії № 3 

  

200,0   200,0  

Будівельні 

організації за 

угодою підряду 

Покращення умов для 

культурного розвитку 

населення 

17 Розробка проектно-

кошторисної документації на 

проведення капітального 

ремонту бібліотеки-філії № 4 

  

36,0   36,0  

Будівельні 

організації за 

угодою підряду 

Покращення умов для 

культурного розвитку 

населення 



18 Капітальний ремонт 

бібліотеки-філії № 4 

  

600,0   600,0  

Будівельні 

організації за 

угодою підряду 

Покращення умов для 

культурного розвитку 

населення 

19 Придбання меблів та 

обладнання для центральної 

міської бібліотеки 

  

260,0   260,0  

Адміністрація 

закладі 

Покращення умов для 

культурного розвитку 

населення 

20 Передплата періодичних 

видань і літератури для 

комунальних бібліотек міста 

  

200,0   200,0  

Адміністрація 

закладів 

Покращення умов для 

культурного розвитку 

населення 

21 Розробка проектно-

кошторисної документації на 

проведення капітального 

ремонту 2 -й частині 

центральної міської 

бібліотеки 

  

30,0   30,0  

Будівельні 

організації за 

угодою підряду 

Покращення умов для 

культурного розвитку 

населення 

22 Проведення капітального 

ремонту 2-й частині 

центральної міської 

бібліотеки 

  

500,0   500,0  

Будівельні 

організації за 

угодою підряду 

Покращення умов для 

культурного розвитку 

населення 

23 Обстеження будівлі 

колишнього кінотеатру 

«Металург» з підготовкою 

висновку про стан несучих 

конструкцій 

  

400,0   400,0  

Будівельні 

організації за 

угодою підряду 

Покращення умов для 

культурного розвитку 

населення 

24 

Проектні роботи та 

реконструкція будівлі 

кінотеатру "Металург" 

(проектні роботи) 

  923,0   923,0  
ВКБ Алчевської 

міськради 

розробка  проектно-

кошторисної 

документації 

25 Обладнання приміщень КЗ 

«АДМШ № 1 ім. Івана 

Алчевського» автоматичною 

системою пожежної 

сигналізації 

  

150,0   150,0  

Адміністрація 

закладів 

Покращення умов 

пожежної безпеки 

26 Обладнання приміщень КЗ 

«АДМШ № 2» автоматичною 

системою пожежної 

сигналізації 

  

50,0   50,0  

Адміністрація 

закладів 

Покращення умов 

пожежної безпеки 



27 Обладнання приміщень КЗ 

АДХШ» автоматичною 

системою пожежної 

сигналізації 

  

30,0   30,0  

Адміністрація 

закладів 

Покращення умов 

пожежної безпеки 

28 Обладнання приміщень 

центральної міської 

бібліотеки автоматичною 

системою пожежної 

сигналізації 

  

120,0   120,0  

Адміністрація 

закладів 

Покращення умов 

пожежної безпеки 

29 Придбання атракціону для 

Парку культури і відпочинку 

ім. Побєди 

  

987,0   987,0  

Адміністрація 

закладів 

Покращення умов для 

культурного розвитку 

населення 

30 Благоустрій Парку культури 

та відпочинку ім. Побєди 

(капітальний ремонт об’єкту 

благоустрою зеленого 

господарства)  

  

2000,0   2000,0  

Будівельні 

організації за 

угодою підряду 

Покращення умов для 

культурного розвитку 

населення 

31 Передплата періодичних 

видань і літератури для 

комунальних бібліотек міста 
  

200,0   200,0  

Адміністрація 

закладів 

 

32 Утримання КЗ «Алчевський 

міський історичний музей»  
419,0  419,0   

Відділ культури  

Заходи щодо фізичної культури та спорту. Заходи щодо соціальної та іншої підтримки сім'ї, дітей, молоді та жінок 

(при наявності коштів) 
1 Фінансування заходів щодо 

фізкультури і спорту  

  646,2   646,2  Виконавчий 

комітет,  відділ 

сім'ї, молоді та 

спорту, управління 

освіти 

 

2 Підтримка баскетбольного 

клубу «Алчевськ»  

  174,3   174,3  Виконавчий 

комітет, відділ сім'ї, 

молоді та спорту, 

управління освіти 

 

3 Фінансування клуба 

настільного тенісу "Донбас"  

  112,9   112,9  Виконавчий 

комітет, відділ сім'ї, 

молоді та спорту, 

управління освіти 

 



4 Фінансова підтримка  

Спортивному комбінату 

«Металург» первинної 

організації профспілки 

трудящих металургійної і 

гірничо - добувної 

промисловості України ПАТ 

«Алчевський металургійний 

комбінат»  

  394,4   394,4  Виконавчий 

комітет, відділ сім'ї, 

молоді та 

спорту,управління 

освіти 

 

5 Фінансування КУ 

"Алчевський центр фізичного 

здоров'я населення "Спорт 

для всіх" 

  156,7   156,7  Виконавчий 

комітет, відділ сім'ї, 

молоді та спорту, 

управління освіти 

 

6 Утримання двох комунальних 

установ ДЮСШ № 1 і № 2  

  3732,7   3732,7  Управління освіти, 

відділ сім'ї, молоді 

та спорту 

 

7 Поточний ремонт спортивно-

гральних  майданчиків або 

встановлення нових 

майданчиків  

  99,0   99,0  КЗ АЦФЗН "Спорт 

для всіх" 

покращення якості 

послуг у сфері 

фізичної культури і 

спорту 

9 Виготовлення ПКД для 

виконання капітального 

ремонту спортивного залу по 

вул. Ленінградська, 38а 

  99,0   99,0  КЗ АЦФЗН"Спорт 

для всіх" 

покращення якості 

послуг у сфері 

фізичної культури і 

спорту 

10 Сприяння формуванню 

позитивного іміджу шлюбу та 

сім’ї. Попередження 

насильства в сім’ї 

Організація та 

проведення міських 

заходів, спрямо-

ваних на підтримку 

сімей, проведення 

сімейних свят, 

конкурсів тощо, 

сприяння реалізації 

проектів та заходів 

громадських 

організацій та 

об’єднань щодо 

підтримки сімей, 

проведення 

міського етапу 

37,5   37,5  

Відділ сім’ї, молоді 

та спорту 

Попередження 

насильства в сім'ї,  

соціальна підтримка 

та захист сімей, 



Всеукраїнської  

акції «16 днів проти 

насильства» 

(конкурси дитячого 

малюнку, інфор-

маційних листівок, 

буклетів тощо, на 

висвітлення теми 

попередження 

насильства в сім'ї, 

протидії торгівлі 

людьми та 

гендерної рівності 

11 Підтримка діяльності молоді Міське свято, 

присвячене Дню 

молоді 

52,0   52,0  відділ сім'ї, молоді 

та спорту, 

управління освіти 

Проведення 

інтелектуальних та 

культурно-масових 

заходів Проведення інших 

заходів 

46,7   46,7  

12 

Збереження та розширення 

мережі спортивних споруд, 

переоснащення їх сучасним 

обладнанням та інвентарем 

Виготовлення 

проектно-

кошторисної 

документації для 

виконання 

капітального 

ремонту 

спортивного залу 

по вул. 

Ленінградська, 58 

100,0   100,0  

КЗ АЦФЗН"Спорт 

для всіх" 

покращення якості 

послуг у сфері 

фізичної культури і 

спорту 

13 Забезпечення оздоровлення 

дітей-сиріт, дітей 

позбавлених батьківського 

піклування, дітей з соціально 

незахищених сімей та дітей 

інших пільгових категорій   

515,3   515,3  

Виконавчий 

комітет, управління 

освіти, КЗ 

"ОДЮК", відділ 

сім'ї, молоді та 

спорту 

 

14 Утримання дитячо-юнацьких 

клубів 

  

1743,2   1743,2  

Виконавчий 

комітет, управління 

освіти, КЗ "ОДЮК" 

 

15 Харчування дітей в 

загальноосвітніх школах та 

дошкільних навчальних 

 

8910,4   8910,4  

Управління освіти, 

КП "Кафе "Бістро" 

 



закладах, пришкільних 

таборах, видатки на новорічні 

подарунки, харчування 

спортивних класів 

Заходи у сфері розвитку споживчого ринку міста (при наявності коштів) 
1 Посилення контролю за 

дотриманням законодавства 

щодо захисту прав 

споживачів у межах наданих 

повноважень 

розгляд звернень 

громадян щодо 

порушення  Закону 

України «Про 

захист прав 

споживачів» 
протягом 

року 

без 

залучен

ня 

коштів 

   

відділ споживчого 

ринку, МВ ГУМВС, 

відділення 

структурного 

підрозділу 

Алчевського 

міського 

управління 

Держсанепід-

служби у 

Луганській області, 

адміністрація 

ринків 

забезпечення 

дотримання 

законодавства щодо 

захисту прав 

споживачів,  правил 

торгівлі, підвищення 

якості  послуг, що 

надаються, зниження 

рівня звернень громадян 

з питань порушення  їх 

прав 

2 Активізація роботи щодо 

недопущення надходжень на 

споживчий ринок міста 

недоброякісних продуктів 

харчування у межах наданих 

повноважень 

проведення 

координаційною 

радою перевірок 

щодо дотримання 

суб'єктами 

господарської 

діяльності, 

незалежно від форм 

власності, 

нормативно-

правових актів, які 

регламентують 

діяльність у сфері 

торговельного 

обслуговування 

населення 

протягом 

року 
 

без 

залученн

я коштів 

  

відділ споживчого 

ринку, Алчевська 

об'єднана державна  

податкова інспекція, 

МВ ГУМВС, 

відділення 

структурного 

підрозділу 

Алчевського міського 

управління 

Держсанепідслужби у 

Луганській області, 

ветеринарна служба 

забезпечення якості та 

безпеки товару, що 

реалізується суб'єктами 

господарської 

діяльності міста 



3 Координація діяльності  

суб’єктів господарювання у 

галузі торговельного та 

побутового обслуговування, 

пов’язаної з розвитком 

інфраструктури та 

регулюванням ринку послуг, 

створенням умов для їх  

розвитку, ведення обліку 

розміщення об’єктів торгівлі, 

ресторанного господарства та 

сфери послуг 

- впорядкування та 

раціональне 

розміщення об'єктів 

торгівлі та сфери 

послуг відповідно 

до нормативів 

розвитку згідно 

«Положення про 

порядок обліку 

об’єктів торгівлі, 

ресторанного 

господарства та 

сфери послуг» 

протягом 

року 
 

за 

рахунок 

коштів 

СПД 

  

відділ споживчого 

ринку 

додаткове відкриття 10 

об'єктів, забезпечення 

населення міста 

торговельною площею з 

продажу 

непродовольчих товарів 

періодичного та 

епізодичного попиту у 

розмірі 282,0 кв.м на 

1тис.чол. 

4 Сприяння насиченню 

торговельної мережі міста 

товарами повсякденного 

попиту 

популяризація 

товарів вітчизняних 

товаровиробників, 

проведення 

цінового та 

асортиментного 

моніторингу 

товарів 

протягом 

року 
 

за 

рахунок 

коштів 

СПД 

  

відділ споживчого 

ринку 

проведення 5 

ярмарок-продажу 

товарів 

Ремонт житлового фонду для поліпшення його технічного стану та надання якісних житлово-комунальних послуг 

(при наявності коштів) 

1 

Утеплення трубопроводів 

централізованого опалення  

на  будинках 

утеплення 

пенофолом 100,0    100,0 
УЖКГ, 

КП«АЖЕО» 
Енергозбереження 

2 

Установка електричних 

лічильників на будинках, не 

обладнаних приладами 

обліку електричної енергії 

встановлення 

сучасних приладів 

обліку  100,0    100,0 
УЖКГ, 

КП«АЖЕО» 
Енергозбереження 

3 Капітальний ремонт 

житлового фонду місцевих 

органів влади 

ремонт 

покрівель,балкон 

них плит,систем 

водопостачання та 

водовідведення 

4000,0 1 000,0  3 000,0  
УЖКГ, 

КП«АЖЕО» 

підвищення якості 

послуг ЖКГ 

4 Капітальний ремонт 

внутрішньоквартальних  

доріг та тротуарів  

відновлення 

дорожнього 

покриття 
500,0  300,0 200,0  

УЖКГ, 

КП«АЖЕО» 

підвищення якості 

послуг ЖКГ 



5 Термомодернізація 

житлового будинку  по вул. 

Станіславського, 3б 

утеплення фасаду 

житлового будинку 2784,8 1 889,0  895,8  
УЖКГ, 

КП«АЖЕО» 
Енергозбереження 

6. Капітальний ремонт з 

відновлення зовнішньої 

штукатурки фасаду 

житлового будинку по вул. 

Леніна ,55 

відновлення 

зовнішнього 

покриття будинку 1000,0 615,0  385,0  
УЖКГ, 

КП«АЖЕО» 
Енергозбереження 

7 

Розробка комплексної 

Програми ремонту 

застарілого житлового фонду 

в т.ч. 

  

     

УЖКГ, 

КП«АЖЕО» 

підвищення якості 

послуг ЖКГ 

  

- проектні роботи розробка проекту 

350,0   350,0  

8 

Капітальний ремонт 

житлового фонду  об'єднань 

співвласників 

багатоквартирного будинку 

капітальний ремонт 

покрівель 
1100,0 1 000,0  100,0  

УЖКГ, 

КП«АЖЕО», ОСББ 

підвищення якості 

послуг ЖКГ 

9 

Ремонт гуртожитків ремонт систем 

водопостачання, 

теплопостачання, 

покрівлі, місць 

загального 

користування 

2400,0   1 200,0 1 200,0 
УЖКГ, 

КП«АЖЕО» 

підвищення якості 

послуг ЖКГ 

10 

Монтаж системи 

повідомлення та пожежної 

сигналізації  гуртожитку по 

вул. Гмирі,16 

заміна системи 

повідомлення та 

пожежної 

сигналізації 

467,5   467,5  
УЖКГ, 

КП«АЖЕО» 

підвищення якості 

послуг ЖКГ 

11 

Ремонт та модернізація 

системи димовидалення та 

автоматичної пожежної 

сигналізації  на житловому 

фонді 

заміна  70 % 

існуючої системи 

1029,7   1 029,7  
УЖКГ, 

КП«АЖЕО» 

підвищення якості 

послуг ЖКГ 

12 

Модернізація ліфтового 

господарства  

ремонт ліфтів у 

житлових будинках 3500,0 2 500,0  1 000,0  
УЖКГ, 

КП«АЖЕО» 

підвищення якості 

послуг ЖКГ 



13 

Оформлення земельних 

ділянок 

оформлення 

земельних ділянок 

будинкам 

комунальної форми 

власності  

3500,0   3 500,0  
УЖКГ, 

КП«АЖЕО» 

підвищення якості 

послуг ЖКГ 

14 

Проектні роботи на об'єктах 

житлово-комунального 

господарства 

розробка 

пректівпректними 

організаціями 
250,0   150,0 100,0 

УЖКГ, 

КП«АЖЕО», 

підвищення якості 

послуг ЖКГ 

Ремонт теплотрас та котелень для підвищення якості теплопостачання (при наявності коштів) 

1 

Модернізація котельні 

центральної міської лікарні з 

застосуванням   сучасних 

водогрійних котлів  

заміна водогрійних 

котлів на сучасні 
1178,1   1 178,1  

УЖКГ, 

КТП«АТКЕ» 
енергозбереження 

2 

Заміна зношених теплових 

мереж  з використанням 

сучасних технологій захисту 

від корозії та тепловтрат у 

т.ч. 

заміна зношених 

мереж 

2775,7   630,2 2145,5 
УЖКГ, 

КТП«АТКЕ» 

підвищення якості 

послуг ЖКГ 

  
по проспекту Металургів ( від 

ТК 166 до ТК 169) 

заміна зношених 

мереж 1575,7   630,2 945,5 
УЖКГ, 

КТП«АТКЕ» 

підвищення якості 

послуг ЖКГ 

3 

Оснащення приладами обліку 

теплової енергії  інженерних 

вводів житлових будинків 

оснащення 

приладами обліку 

житлового фонду 
320,0   320,0  

УЖКГ, 

КТП«АТКЕ» 

підвищення якості 

послуг ЖКГ 

4 

Переведення частини 

житлового фонду на 

індивідуальне опалення  

від'єднання деяких 

будинків від 

централізованого 

теплопостачання 

3439,9   2 439,9 1000,0 

УЖКГ, 

КП«АЖЕО», 

КТП«АТКЕ» 

енергозбереження 

5 

Проектні роботи  на 

підсилення конструкції та 

ремонт димової трубі 

котельні «Східна" 

ремонт аварійної 

труби 
740,0   740,0  

УЖКГ, 

КТП«АТКЕ» 

підвищення якості 

послуг ЖКГ 

6 

Проектні роботи та 

будівництво міні котельні по 

вул. Лениіна, 122 м. Алчевськ 

  1 297,0   1 297,0  
ВКБ Алчевської 

міськради 
ввод в експлуатацію 



Ремонт водопровідно-каналізаційної мережі для підвищення якості житлово-комунальних послуг (при наявності 

коштів) 

1 

Капітальний ремонт 

водопровідної мережі по вул. 

Алея Слави ( від вул. 

Волгоградська до вул. 

Леніна),  

заміна зношеної 

мережі 

601,6 584,6  17,0  
УЖКГ, КП                                                                                                                                        

«АВУВКГ» 

підвищення якості 

послуг ЖКГ 

2 

Капітальний ремонт 

водопровідної мережі по вул. 

Леніна (від вул. Гмирі до вул.  

Алея Слави) 

заміна зношеної 

мережі 
662,9 644,1  18,8  

УЖКГ, КП                                                                                                                                        

«АВУВКГ» 

підвищення якості 

послуг ЖКГ 

3 

Капітальний ремонт 

водопровідної мережі по вул. 

9 Травня (16 км)  

заміна зношеної 

мережі 1319,8 1 282,4  37,4  
УЖКГ, КП                                                                                                                                        

«АВУВКГ» 

підвищення якості 

послуг ЖКГ 

4 

Капітальний ремонт 

водопровідної мережі по вул. 

Сарматська, 32  

заміна зношеної 

мережі 203,4 197,6  5,8  
УЖКГ, КП                                                                                                                                        

«АВУВКГ» 

підвищення якості 

послуг ЖКГ 

5 

Капітальний ремонт насосної 

станції 2-го підйому з 

пожежно-питними 

резервуарами  

заміна зношеної 

мережі, 

встановлення 

резервуарів 

2278,0 2 213,5  64,5  
УЖКГ, КП                                                                                                                                        

«АВУВКГ» 

підвищення якості 

послуг ЖКГ 

6 

Дооснащення приладами 

обліку споживання холодної 

води   багатоквартирних 

житлових будинків 

встановлення 

приладів обліку 

споживання води 280,0   280,0  
УЖКГ, КП                                                                                                                                        

«АВУВКГ» 

підвищення якості 

послуг ЖКГ 

7 

Проектні роботи та 

будівництво каналізаційних 

мереж у північно-східній  

частині м. Алчевськ, дільниця 

№2 (перша черга) 

  941,34   941,34  
ВКБ Алчевської 

міськради 
ввод в експлуатацію 

8 
Розробка нормативів питної 

води для міста 
 40,0   40,0  

УЖКГ, КП 

«АВУВКГ» 

підвищення якості 

послуг ЖКГ 

9 

Капітальний ремонт 

водопровідно-

каналізаційного господарства 

 57,5   57,5  
УЖКГ, КП 

«АВУВКГ» 
 



Відновлення та утримання мереж зовнішнього освітлення  (при наявності коштів) 

1. 

Утримання ліній зовнішнього 

освітлення  

ремонт 

ліній,забезпечення 

освітлення 

територій згідно 

графіків 

3598,6   3598,6  

УЖКГ,       

КП"АШЕД" 
підвищення якості 

послуг ЖКГ 

2 

Придбання і введення в 

експлуатацію об'єднаного 

пульта управління  зовнішнім 

освітленням 

оснащення мережі 

зовнішнього 

освітлення міста 

пультом управління 

410,2   410,2  

УЖКГ,       

КП"АШЕД" 
енергозбереження 

Поводження з твердими побутовими відходами та безпритульними тваринами  (при наявності коштів) 

1 
Розробка схеми санітарного 

очищення міста 

розробка схеми 

саночищення 
92,8   92,8  

УЖКГ 

підвищення якості 

послуг ЖКГ 

2 
Придбання контейнерів 

роздільного збору ТПВ 

придбання 

контейнерів та 

встановлення на 

території міста 

262,0   262,0  УЖКГ, КП "АУМ" 
підвищення якості 

послуг ЖКГ 

3 

Витрати з розробки проекту з 

відведення землі під  точки 

збору ТПВ та  на їх 

реконструкцію 

проектні роботи і 

відведення земельних 

ділянок під точки 

збору ТПВ, їх 

реконструкція 

1550,0   1550  
УЖКГ КП"АЖЕО", 

КП "АУМ" 

підвищення якості 

послуг ЖКГ 

4 

Заходи з вилову 

безпритульних тварин, 

знищення (знезараження) 

біологічних відходів 

тваринного походження  

115,2   115,2  

УЖКГ 

підвищення якості 

послуг ЖКГ 

5 

Розробка проектно-

кошторисної документації на 

створення пункту стерилізації 

та утримання тварин 

(притулку, пункту 

перетримки тварин) 

розробка проекту  

199,5   199,5  

УЖКГ,       

КП"АУМ" 

підвищення якості 

послуг ЖКГ 

6 

Розробка проекту та 

реконструкція полігону ТПВ 

реконструкція 

земельної дамби, 

розчищення доріг, 

улаштування 

асфальтобетонного 

покриття 

2300,0   2300,0  

УЖКГ,       

КП"АУМ" 
підвищення якості 

послуг ЖКГ 



7 Реконструкція ями "Бекарі"   
90,3   90,3  

УЖКГ,        

КП «АУМ» 

підвищення якості 

послуг ЖКГ 

8 Ліквідація несанкціонованих 

звалищ, санітарна очистка 

міста 

  

145,0   145,0  

УЖКГ, КП «АУМ» поліпшення 

санітарного стану 

територій міста 

Утримання, ремонт доріг, тротуарів, скверів (при наявності коштів) 

1 

Утримання доріг міста, 

поточний ремонт міських 

доріг, поточний ремонт 

тротуарів, поточний ремонт 

дорожнього покриття та 

елементів  дорожньовуличної 

мережі 

  

3827,6   3827,6  

УЖКГ,       

КП"АШЕД" 

підвищення якості 

послуг ЖКГ 

2 

Утримання світлофорних 

об’єктів, пішохідних огорож, 

парків, скверів, фонтанів; 

придбання, встановлення та 

утримання  дорожніх знаків; 

нанесення дорожньої 

розмітки, поточний ремонт 

автопавільйонів дорожньої  

вуличної мережі, поточний 

ремонт дорожньої  зливної 

каналізації, поточний ремонт 

малих архітектурних 

об’єктів, поточний ремонт 

пам’ятників, поточний 

ремонт лавок, встановлення 

електричних опор, 

виготовлення турнікетів і 

пішохідних огорож, монтаж і 

обслуговування 

відеоспостереження, 

відновлення освітлення 

мікрорайонів згідно програми 

«Окраїна» та на інші заходи 

по благоустрою міста 

  

1722,5   1722,5  

УЖКГ,       

КП"АШЕД" 

підвищення якості 

послуг ЖКГ 

3 
Утримання скверів    

70,2   70,2  
УЖКГ,       

КП"АШЕД" 
підвищення якості 

послуг ЖКГ 



4 
Капітальний та поточний 

ремонт міських доріг 

  
12600,0 6 300,0 5 000,0 1 300,0  

УЖКГ,       

КП"АШЕД" 
підвищення якості 

послуг ЖКГ 

5 
Капітальний ремонт дощової 

каналізації   
136,7   136,7  

УЖКГ,       

КП"АШЕД" 
підвищення якості 

послуг ЖКГ 

Благоустрій міста, придбання спецтехніки, оптимізація надання ритуальних послуг, придбання святкової 

атрибутики (при наявності коштів) 

1 
Організація громадських 

робіт 

  
35,2   35,2  

УЖКГ,       

КП"АШЕД" 
підвищення якості 

послуг ЖКГ 

2 

Поточний ремонт 

пам’ятників 

  

24,2   24,2  

УЖКГ,       КП 

"АШЕД", КП 

"АЖЕО" 

підвищення якості 

послуг ЖКГ 

3 

Фінансування часткового 

утримання команди по 

вивезенню померлого в морг, 

охорона та утримання 

міського кладовища, 

поховання самотніх та 

безродніх громадян 

  

1359,3   1359,3  

УЖКГ, КП " РСА" 

підвищення якості 

послуг ЖКГ 

Оновлення парку пасажирського транспорту для підвищення якості послуг з перевезення пасажирів міським 

транспортом (при наявності коштів) 

1 Придбання   тролейбусів 
придбання 

тролейбусів 
6000,0 4 200,0  1 800,0  

УЖКГ, КП «АПТ» 3 одиниці 

2 

Заміна контактної мережі  заміна аварійних 

дільниць 

контактної мережі 

50,0   50,0  

УЖКГ, КП «АПТ» енергозбереження 

3 Інші заходи у сфері 

підтримки електротранспорту 

  
2000,0   2000,0  

УЖКГ, КП «АПТ» 

 

Інші заходи у сфері  житлово-комунального господарства (при наявності коштів) 

1 

Підготовка матеріалів до 

участі у конкурсі з 

благоустрою 

виготовлення 

фотоальбому 5,1   5,1  

УЖКГ 
підвищення якості 

послуг ЖКГ 

2 

Встановлення новорічних 

ялинок на площі Советська та 

проспекті Леніна  

придбання, 

встановлення 

ялинок,забезпеченн

я роботи ілюмінації 

232,4   232,4  

УЖКГ КП " 

АШЕД" підвищення якості 

послуг ЖКГ 



3 

Утримання та 

обслуговування громадських 

туалетів 

забезпечення вимог 

санітарного стану 

вбиралень, 

забезпечення їх 

функціонування 

24,4   24,4  

УЖКГ 

підвищення якості 

послуг ЖКГ 

4 

Публікація об’яв на 

проведення конкурсу по 

організації робіт по 

забезпеченню парковок  

транспортних засобів 

забезпечення 

проведення 

конкурсу 

6,9   6,9  

УЖКГ 

підвищення якості 

послуг ЖКГ 

5 Часткове утримання 

санаторію-профілакторію 

«Дружба» КП 

«Алчевськпастранс» 

  

100,0   100,0  

УЖКГ, КП 

«Алчевськпас-

транс» 

 

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди комунальних підприємств (при наявності коштів) 

1 Внесення до статутного 

фонду комунальних 

підприємств міста  на приріст 

обігових коштів та на 

інвестування в необоротні 

активи  

  

2000,0   2000,0  

УЖКГ, УЕРВІ, 

комунальні 

підприємства міста 

 

2 Внесення до статутного 

фонду КП 

«Алчевськпастранс»  на 

приріст обігових коштів та на 

інвестування в необоротні 

активи  

  

4000,0   4000,0  

УЖКГ, КП 

"Алчевськпастранс" 
 



Впорядкування комунальної власності міста (при наявності коштів) 
1 Інвентаризація об’єктів 

комунальної власності та 

реєстрація права власності. 

Подання заявки та 

укладання 

договорів на 

виконання робіт з 

технічної 

інвентаризації 

об’єктів 

комунальної 

власності. 

Державна 

реєстрація права 

власності за 

територіальною 

громадою м. 

Алчевська в особі 

Алчевської міської 

ради. 

59,0   59,0  

Управління 

економіки, 

ринкових відносин 

та інвестицій 

Впорядкування 

документації про 

право власності на 

нерухомі об’єкти 

комунальної 

власності 

Реалізація заходів міської програми "Екологія-2015" (при наявності коштів) 

1. 

Реконструкція каналізаційних 

очисних споруд  

м. Алчевська Луганської 

обл.: 

Реконструкція 

9480,41   9480,41  

Виконавчий комітет 

Алчевської міської 

ради / КП 

«Алчевське 

виробниче 

управління 

водопровідно-

каналізаційного 

господарства» (далі 

- КП «АВУВКГ») 

Покращення якісних 

характеристик стічної 

води та запобігання 

ускладнення 

санітарно-

епідеміологічного 

стану у регіоні. 

Вторинне 

використання 

очищених стічних вод 

для виробництва. 

1.1. 

Перепланування приміщень 

хіміко-бактеріологічної 

лабораторії стічних вод та її 

технічне переоснащення 

Загально-будівельні 

та монтажні роботи, 

придбання 

інвентарю, меблі та 

обладнання 

813,35   813,35  

Виконавчий комітет 

Алчевської міської 

ради / КП 

«АВУВКГ» 

 

1.2. 

Підводящій трубопровід до 

фільтрів-доочищення SK-90 

Загально-будівельні 

та монтажні роботи 
478,34  

 

478,34  

Виконавчий комітет 

Алчевської міської 

ради / КП 

«АВУВКГ» 

 



1.3. 

Трубопровід відводу 

промивної води від фільтрів-

доочищення SK-90 

Загально-будівельні 

та монтажні роботи 
61,04  

 

61,04  

Виконавчий комітет 

Алчевської міської 

ради / КП 

«АВУВКГ» 

 

1.4. 

Будівництво трубопроводу 

очищеної стічної води К-14 Загально-будівельні 

та монтажні роботи 
900,96  

 

900,96  

Виконавчий комітет 

Алчевської міської 

ради / КП 

«АВУВКГ» 

 

1.5. 

Придбання обладнання 

фільтрів-доочищення SK-90 

(1 од.) та його монтаж 

Загально-будівельні 

та монтажні роботи 
6900,00   6900,00  

Виконавчий комітет 

Алчевської міської 

ради / КП 

«АВУВКГ» 

 

1.6. 

Загально будівельні та 

монтажні роботи по 

улаштуванню контактних 

резервуарів (2 шт) 

 105,19   105,19  

Виконавчий комітет 

Алчевської міської 

ради / КП 

«АВУВКГ» 

 

1.7. 

Реконструкція аеріруємого 

біологічного ставка 

№ 3 
 221,53   221,53  

Виконавчий комітет 

Алчевської міської 

ради / КП 

«АВУВКГ» 

 

2. 

Придбання, монтаж та 

пусконаладження 

обладнання-апаратури 

електричної низьковольтної-

електричний занурювальний 

аератор 4 ВМ імпелерний або 

еквівалент ДК 01697-31.20.2 

в кількості 15 шт. на очисні 

споруди і усерднювачі- у 

пусконаладжувальних 

роботах - преаератори 

 1619,44   1619,44  

Виконавчий комітет 

Алчевської міської 

ради / КП 

«АВУВКГ» 

 

3. 

Виконання робіт по 

прокладці напірного 

трубопроводу активного 

надмірного мулу К-22Н 

 303,64   303,64  

Виконавчий комітет 

Алчевської міської 

ради / КП 

«АВУВКГ» 

 

4. 

Проектні роботи та 

будівництво каналізаційних 

мереж  у північно-східній 

частині м. Алчевська, 

дільниця № 2 (перша черга)  

 941,34   941,34  

Відділ капітального 

будівництва 

Алчевської міської 

ради 

Запобігання 

попаданню нечистот 

до ґрунту та струмків 



5. 

Благоустрій та заходи з 

озеленення м. Алчевська: 

 9428,91   9428,91  

Управління 

житлово-

комунального 

господарства 

Алчевської міської 

ради (далі – УЖКГ) 

/ КП «Алчевська 

шляхо-

експлуатаційна 

дільниця» 

(далі – КП 

«АШЕД») 

Покращення 

екологічної ситуації 

міста 

5.1. 

Проектні роботи та 

капітальний ремонт об’єкту 

благоустрою зеленого 

господарства по пр. Леніна 

Будівництво об’єкту 

благоустрою 

зеленого 

господарства 

1500,00   1500,00  
УЖКГ / КП 

«АШЕД» 
 

5.2. 

Проектні роботи та 

облаштування парку на 

території м. Алчевська, біля 

земельної ділянки по вул.. 

Леніна, 122а (будівництво 

об’єкту благоустрою 

зеленого господарства) 

Будівництво об’єкту 

благоустрою 

зеленого 

господарства 

2886,33   2886,33  
УЖКГ / КП 

«АШЕД» 
 

5.3. 

Проектні роботи та 

облаштування скверу на 

території м. Алчевська, 

вздовж буд.. № 42, 46 по пр. 

Металургів та буд.. № 67, 81 

по вул.. Леніна (капітальний 

ремонт об’єкту благоустрою 

зеленого господарства) 

Капітальний ремонт 

об’єкту 

благоустрою 

зеленого 

господарства 

511,91   511,91  
УЖКГ / КП 

«АШЕД» 
 

5.4. 

Проектні роботи та 

облаштування скверу на 

території м. Алчевська по 

вул.. Леніна біля буд.. № 46 

(капітальний ремонт об’єкту 

благоустрою зеленого 

господарства) 

Капітальний ремонт 

об’єкту 

благоустрою 

зеленого 

господарства 

354,82   354,82  
УЖКГ / КП 

«АШЕД» 
 

5.5. 
Заходи з озеленення м. 

Алчевська: 
 4314,85   4314,85  

УЖКГ / КП 

«АШЕД» 
 



5.5.1. 
Озеленення міста Алчевська 

 4137,09   4137,09  
УЖКГ / КП 

«АШЕД» 
 

5.5.2. 
Придбання дерев та кущів 

 177,76   177,76  
УЖКГ / КП 

«АШЕД» 
 

5.6. 

Придбання техніки для 

здійснення благоустрою і 

озеленення м. Алчевська 

 1361,00   1361,00  
УЖКГ / КП 

«АШЕД» 
 

6. 

Придбання контейнерів для 

роздільного збору твердих 

побутових відходів   262,00   262,00  

УЖКГ / КП 

«Алчевське 

управління 

механізації» (далі - 

КП «АУМ») 

Запровадження у 

місті окремого 

збирання твердих 

побутових відходів 

7. 

Проектні роботи та 

реконструкція міського 

полігону твердих побутових 

відходів у м. Алчевську 

Луганської обл.. 

 2280,60   2280,60  УЖКГ/КП «АУМ» 

Покращення 

екологічної ситуації 

міста 

8. 

Придбання автомобілів 

 1396,34   1396,34  УЖКГ/КП «АУМ» 

Підвищення рівня 

санітарного 

очищення міста 

9. 

Будівництво та облаштування 

притулку для утримання 

безпритульних тварин 
 199,50   199,50  УЖКГ/КП «АУМ» 

Регулювання 

чисельності тварин на 

території міста 

Алчевська 

10. 

Розроблення та 

запровадження системи 

моніторингу навколишнього 

природного середовища: 

 2602,08   2602,08  

Виконавчий комітет 

Алчевської міської 

ради 

 

10.1

. 

Реалізація проекту 

«Інформаційна 

автоматизована система 

екологічного моніторингу 

м. Алчевська» 

 2327,48   2327,48  

Виконавчий комітет 

Алчевської міської 

ради 

 

10.2 

Корегування проекту 

„Інформаційна 

автоматизована система 

екологічного моніторингу м. 

Алчевська”, державна 

експертиза 

 45,00  

 

45,00  

Виконавчий комітет 

Алчевської міської 

ради 

 



10.3 

Розробка та удосконалення 

програмного забезпечення 

для автоматизації 

формування інформаційних 

потоків системи моніторингу 

м. Алчевська 

 79,00  

 

79,00  

Виконавчий комітет 

Алчевської міської 

ради 

 

10.4 

Створення картографічних 

електронних матеріалів та 

програмного забезпечення 

щодо проведення 

моніторингу довкілля м. 

Алчевська 

 76,00  

 

76,00  

Виконавчий комітет 

Алчевської міської 

ради 

 

10.5 

Розробка екологічного 

паспарту м. Алчевська 

 46,68  

 

46,68  

Виконавчий комітет 

Алчевської міської 

ради / 

КП«Алчевський 

міський центр 

моніторингу 

навколишнього 

природного 

середовища» (далі – 

КП «АМЦМНПС») 

 

10.6 

Розробка інфраструктури 

локальної системи 

моніторингу та стратегії 

взаємодії серед суб’єктів 

моніторингу навколишнього 

природного середовища м. 

Алчевська 

 27,92  

 

27,92  

Виконавчий комітет 

Алчевської міської 

ради / КП 

«АМЦМНПС») 

 

11. 

Будівництво споруди для 

встановлення термічного 

утилізатора для 

знешкодження медичних та 

біологічних відходів у м. 

Алчевську по вул. 

Сарматська, 7-а 

 644,94   644,94  

Виконавчий комітет 

Алчевської міської 

ради / КЗ 

«Алчевська 

центральна міська 

лікарня» 

Запобігання 

забруднення 

навколишнього 

середовища 

медичними та 

біологічними 

відходами 

12. 

Придбання серверу для 

автоматизованої системи 

контролю, обладнання для 

проведення підфакельних 

 125,60   125,60  

Виконавчий комітет 

Алчевської міської 

ради / КП 

«АМЦМНПС») 

 



вимірів стану атмосферного 

повітря - газоаналізатор 

„Sensis- 210”, СО, SO2 

13. 

Заходи з озеленення м. 

Алчевська (прибудинкова 

територія)  103,87   103,87  

УЖКГ /КП 

«Алчевське 

житлово-

експлуатаційне 

об’єднання» 

 

14. 

Організація екологічного 

виховання і навчання 

громадян 

 72,89   72,89  

Управління освіти / 

КУ «Алчевський 

центр еколого-

натуралістичної 

творчості учнівської 

молоді» (далі - КУ 

«АЦЕНТУМ») 

Формування у 

населення екологічної 

культури 

15. 

Заходи з озеленення м. 

Алчевська: 

 2512,20   2512,20  

Відділ культури 

Алчевської міської 

ради / КУ 

«Алчевский центр 

дозвілля населення» 

(далі – КУ 

«АЦДН») 

 

15.1 

Благоустрій парку культури 

та відпочинку ім.. Перемоги 

на території м. Алчевськ 

(капітальний ремонт об’єкта 

благоустрою зеленого 

господарства) 

 2193,45   2193,45  

Відділ культури 

Алчевської міської 

ради / КУ «АЦДН» 

 

15.2 

Утримання та поточний 

ремонт зелених насаджень  119,38   119,38  

Відділ культури 

Алчевської міської 

ради / КУ «АЦДН» 

 

15.3 

Проектні роботи 2 етапу 

„Благоустрій парку культури 

та відпочинку ім. Перемоги в 

м. Алчевську ” (капітальний 

ремонт об’єкта благоустрою 

зеленого господарства) 

 199,37   199,37  

Відділ культури 

Алчевської міської 

ради / КУ «АЦДН» 

 



16. 

Витрати по відрядженням, по 

розвитку співпраці та обміну 

досвідом роботи в області 

охорони навколишнього 

природного середовища 

 10,00   10,00  

Виконавчий комітет 

Алчевської міської 

ради 

 

17. 

Проведення науково-

технічних конференцій і 

семінарів з питань охорони 

навколишнього природного 

середовища 

 10,00   10,00  

Виконавчий комітет 

Алчевської міської 

ради 

 

18. 

Оснащення приладами, 

обладнанням, зміцнення 

матеріально-технічної бази 
 18,79   18,79  

Виконавчий комітет 

Алчевської міської 

ради/ 

КП «АМЦМНПС» 

 

Заходи у сфері енергозбереження  (при наявності коштів) 

1 

Заміна застарілих моделей 

освітлюючих ламп на 

енергозберегаючі 

Встановлення 

енергозберігаючих 

ламп в 

Територіальному 

центрі соціального 

обслуговування 

(150 од.) 

3,7   3,7  

Територіальний 

центр соціального 

обслуговування 

Енергозбереження 

    

Встановлення 

енергозберігаючих 

ламп в Притулку 

для дітей  (30 од.) 

0,9   0,9  Притулок для дітей Енергозбереження 

    

Встановлення 

теплолічільника в 

Притулку для дітей 

(1 од.) 

22,0   22,0  Притулок для дітей Енергозбереження 

    

Встановлення 

теплолічильників в 

закладах освіти  (43 

од.) 

860,0   860,0  Управління освіти Енергозбереження 

    

Встановлення 

пластикових вікон в 

закладах освіти 

(480 од.) 

1 100,0   1 100,0  Управління освіти Енергозбереження 



    

Придбання 

енергозберігаючих 

ламп в закладах 

освіти  (5200 од.) 

288,0   288,0  Управління освіти Енергозбереження 

    

Встановлення 

енергозберігаючих 

ламп у лікувально-

профілактичних 

закладах міста 

91,0   91,0  

Лікувально-

профілактичні 

заклади, КЗ 

«АЦМЛ" 

Енергозбереження та 

економія бюджетних 

коштів 

    

Придбання 

енергозберігаючих 

ламп в закладах 

культури (118 од.) 

4,2   4,2  відділ культури енергозбереження 

2 

Інші заходи у сфері 

енергозбереження 

Впровадження 

програмного 

забезпечення для 

енергоменеджменту 

("Енергоплан") 

10,0   10,0  УЕРВІ 

Удосконалення 

ведення 

енергоменеджменту 

    

Членський внесок 

за 2014 рік до 

Добровільного 

об’єднання органів 

місцевого 

самоврядування – 

Асоціації 

«Енергоефективні 

міста України» 

8,0   8,0  
Виконавчий 

комітет 
членство в Асоціації 

3 

Реалізація інвестиційної 

програми ПАТ "АМК"    

Введення в 

експлуатацію 2-го 

блоку 

газотурбинної 

електростанції 

комбінованого 

циклу потужністю 

151,5 МВт    та 

інших об’єктів  

1020000    1020000 ПАТ "АМК"  

Заходи щодо впорядкування земельних питань міста (при наявності коштів) 

1 

Проведення експертної 

грошової оцінки земельних 

ділянок  

120,0   120,0  
Виконавчий 

комітет 
 



2 
Проведення інвентаризації 

земель міста  
875,5   875,5  

Виконавчий 

комітет 
 

3 

Створення (оновлення) 

планово-катографічної 

основи у державній 

геодезичній системі 

координат УСК 2000  

122,3   122,3  
Виконавчий 

комітет 
 

4 

Розроблення Схеми 

землеустрою і техніко-

економічних обґрунтувань 

використання та охорони 

земель м. Алчевська  

99,0   99,0  
Виконавчий 

комітет 
 

Розвиток інвестиційної та інноваційної діяльності міста (при наявності коштів) 

1 

Формування інвестиційного 

іміджу міста 

Організація та 

проведення 

зустрічей з 

зарубіжними 

партнерами, 

форумів, 

конференцій, 

круглих столів, 

засідань 

Інвестиційної ради, 

виготовлення 

інформаційних 

матеріалів про 

потенціал міста та 

його інвестиційну 

привабливість 

   

За 

окремим 

розрахунк

ом 

 

УЕРВІ Підвищення 

інвестиційного іміджу 

міста 

    

Розміщення 

інформації про 

місто на Українсь-

кому інвестицій-

ному порталі та на 

сайтах міської ради 

і Центрально-

Луганського 

субрегіону, 

підтримка сайту 

субрегіону 

10,2   10,2  

УЕРВІ, 

виконавчий комітет 

Алчевської міської 

ради 

Підвищення 

інвестиційного іміджу 

міста 



    

Залучення 

промислових 

підприємств міста 

до участі у 

виставкових 

заходах, 

інвестиційних 

форумах, які 

проводяться на 

державному та 

міжнародному 

рівнях; просування 

продукції 

товаровиробників 

міста на зовнішні 

ринки 

   

Без 

фінансува

ння 

 

УЕРВІ Підвищення рівня 

інформованості СПД, 

збільшення ринків 

збуту продукції 

товаровиробників 

    

Оновлення 

інформації щодо 

наявності вільних 

земельних ділянок, 

розміщення її в 

мережі Інтернет 

   

Без 

фінансува

ння 

 УЕРВІ 

Підвищення 

інвестиційного іміджу 

міста 

2 

Сприяння залученню коштів 

МТД та МФО 

Реалізація проекту 

зі створення 

інноваційного 

бізнес-центру на 

базі ДонДТУ за 

участю проекту GIZ 

   

За 

окремим 

розрахунк

ом 

 

ДонДТУ, проект 

GIZ 

Впровадження 

наукових розробок у 

виробництво 

 

 

Участь  міста  в  

інших проектах 

МТД та МФО 

   

За 

окремим 

розрахунк

ом 

 

Управління та 

відділи міської 

ради, комунальні 

підприємства, 

бюджетні установи 

Залучення додаткових 

коштів на реалізацію 

проектів ЖКГ та 

соціальної сфери 

 3 

 Сприяння збільшенню 

обсягу капітальних 

інвестицій за рахунок усіх 

джерел фінансування 

Участь у 

Всеукраїнському та 

обласному конкурсі 

проектів і програм 

розвитку місцевого 

самоврядування 

   

Без 

фінансува

ння 

 

УЕРВІ, 

підприємства ЖКГ, 

бюджетні установи 

Залучення додаткових 

коштів на реалізацію 

проектів ЖКГ та 

соціальної сфери 



    

Участь у конкурсах 

проектів, які 

можуть 

реалізовуватися за 

рахунок коштів 

Державного фонду 

регіонального 

розвитку 

   

Без 

фінансува

ння 

 

УЕРВІ, 

підприємства ЖКГ, 

бюджетні установи 

Залучення додаткових 

коштів на реалізацію 

проектів ЖКГ та 

соціальної сфери 

4 
Внесок до Асоціації міст 

України  
27,9   27,9  

Виконавчий 

комітет 

 

Розвиток підприємництва та регуляторна політика (при наявності коштів) 

1 

 Забезпечення прозорості 

діяльності регуляторних 

органів при  здійсненні ними 

державної регуляторної 

політики 

Оприлюднення 

проектів 

регуляторних актів 10,0   10,0  

Виконавчі органи 

міської ради, 

комунальні 

підприємства 

Формування 

ефективної 

нормативно-правової 

бази розвитку 

підприємництва 

2 

Сприяння розвитку 

інвестиційної діяльності в 

місті 

Підготовка 

презентацій, 

збірників, буклетів 

про місто, провідні 

бізнес-структури 

21,0   21,0  

УЕРВІ Підвищення 

інвестиційного іміджу 

міста 

3 

Сприяння участі підприємців  

міста у міських, 

регіональних, національних 

та міжнародних виставкових  

заходах, форумах, 

конференціях, семінарах, 

тренінгах 

Інформування СМП 

міста про 

проведення заходів 

на регіональному, 

національному та 

міжнародному 

рівнях, організація 

проведення заходів 

на міському рівні 

5,0   5,0  

УЕРВІ Підвищення рівня 

інформованості СПД, 

розширення ринків 

збуту продукції, яка 

виробляється 

місцевими 

виробниками 

4 

Освітлення в ЗМІ матеріалів 

щодо розвитку малого та 

середнього бізнесу в місті 

Підготовка 

матеріалів для 

публікації в ЗМІ 

10,0   10,0  

УЕРВІ Підвищення іміджу 

підприємництва міста 



5 

Фінансово-кредитна 

підтримка підприємництва 

Забезпечення 

часткового 

відшкодування % 

ставок за 

кредитами, 

залученими 

суб'єктами малого 

підприємництва 

міста для реалізації 

інвестиційних 

проектів 

100,0   100,0  

УЕРВІ Надання СПД 

фінансової підтримки 

для реалізації 

перспективних 

інвестиційних 

проектів 

6 

Підвищення взаємодії науки 

та бізнесу 
Реалізація проекту 

зі створення на базу 

ДонДТУ 

інноваційного 

бізнес-центра 

100,0    100,0 

ДонДТУ, проект 

GIZ 

Сприяння 

впровадженню 

наукових технологій 

у виробництво 

7 

Фінансова підтримка 

незайнятого населення  у 

започаткуванні власної 

справи 

Надання 

одноразової 

допомоги   

безробітним для 

організації 

підприємницької 

діяльності за 

рахунок коштів 

ФСС 

200,0 200,0    

Центр зайнятості Зростання кількості 

СПД, створення 

нових робочих місць 

Організація радіотрансляції на пл. Совєтській (при наявності коштів) 

1 

Організація радіотрансляції 

на пл. Совєтській 

Укомплектування 

нової трансляційної 

лінії 

3,8   3,8  

КП "АШЕД", 

Управління 

цивільного захисту, 

екологічної безпеки 

та оборонно-

мобілізаційної 

підготовки, ПАТ 

«Укртелеком», 

Алчевська міська 

редакція 

радіомовлення 

 



Інформаційна підтримка, технічне обслуговування  комп’ютерів, іншої оргтехніки  та локальної обчислювальної 

мережі, інші заходи  (при наявності коштів) 
1 Інформаційна підтримка, 

технічне обслуговування  

комп’ютерів, іншої 

оргтехніки  та локальної 

обчислювальної мережі 

Обслуговування 

програмно-технічних 

та програмно-

апаратних комплексів 

виконавчих органів 

місцевого 

самоврядування. 

Обслуговування 

сховищ даних, Веб-

порталів, у т.ч. 

доступу до них, 

інформаційних 

ресурсів 

750,0   750,0  

Виконавчий 

комітет, КНВП 

«Інформаційний 

центр» 

 

2 Забезпечення безперебійного 

функціонування 

інформаційно-аналітичної 

системи моніторингу 

виконання місцевих 

бюджетів області 

 

12,52   12,52  

Управління 

фінансів  

 

Фінансова підтримка на висвітлення діяльності Алчевської міської ради, укріпленні матеріально-технічної бази 

комунальних ЗМІ (при наявності коштів) 

1 Фінансова підтримка на 

висвітлення діяльності 

Алчевської міської ради КП 

"Редакція міського 

телебачення "АСКЕТ" 

  

500,0   500,0  

Виконавчий 

комітет ; КП 

"Редакція міського 

телебачення 

"АСКЕТ" 

Підвищення 

обізнаності 

територіальної 

громади щодо 

основних напрямків 

розвитку міста 

2 Фінансова підтримка на 

висвітлення діяльності 

Алчевської міської ради КП 

Редакція Алчевської 

громадсько-політичної газети 

"Огні"   

413,3   413,3  

Виконавчий 

комітет, КП РАГПГ 

"Огні" 

 



3 Придбання телевізійного 

обладнання 

 

162,8   162,8  

Виконавчий 

комітет ; КП 

"Редакція міського 

телебачення 

"АСКЕТ" 
 

 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради              М. І. Чуниха  


