
СЛАВУТИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
від 4 липня 2003 року 

№ 2 2 4 - 2 3 -IV

Про підсумки соціально-економічного розвитку
міста за І півріччя 2003 року (очікувані показники) 

та головні завдання на II півріччя 2003 року

Аналіз соціально-економічного розвитку міста показав, що 
у І півріччі 2003 року продовжувалась робота щодо структурної 
перебудови та реформування економіки міста, розв'язання 
найгостріших соціальних проблем та вирішення питань щодо 
утримання та розвитку соціально-економічної інфраструктури 
міста. Збереглася позитивна тенденція щодо зростання обсягів 
промислового виробництва. Дещо стабілізувалася ситуація на 
ринку праці у зв’язку з тимчасовою відсутністю вивільнених 
працівників Значна увага приділялась соціальному захисту на
селення. Реалізуються інвестиційні проекти в рамках спеціаль
ної економічної зони "Славутич ’. Заборгованість з виплати пенсій 
станом на 01.07.2003 року відсутня.

Проте, незважаючи на позитивні тенденції, соціально-еко- 
номічна ситуація в місті залишається складною. Зважаючи на 
викладене,

міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію про підсумки соціально-економічного розвит

ку міста за І півріччя (очікувані показники) 2003 року прийняти 
до відома (додається).

2. Виконавчому комітету:
- забезпечити стабільність податкової бази;
- сприяти створенню нових робочих місць, збереженню до

сягнутого приросту обсягів промислового виробництва;
- здійснити заходи запобігання щодо можливого зниження 

рівня медично-санітарного обслуговування;
- вжити заходи щодо забезпечення своєчасної і в повному 

обсязі сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів 
до бюджетів усіх рівнів, Пенсійного фонду України, Фонду соц
іального страхування з тимчасової втрати працездатності, пога
шення заборгованості із виплати заробітної плати;

- посилити контроль за погашенням заборгованості за спо
житі енергоносіїта своєчасними поточними розрахунками за них.

3. Вважати, що головними завданнями діяльності виконав
чого комітету в II півріччі 2003 року є:

- формування місцевого бюджету 2004 року та його законо
давче закріплення, забезпечення доходної частини місцевого 
бюджету 2003 року;

- забезпечення необхідного рівня і якості послуг, що нада
ються населенню підприємствами, установами, організаціями 
міста;

- рефйрмування та розвиток житлово-комунальної сфери 
відповідно до прийнятої Концепції;

- забезпечення виконання Програми соціального захисту 
працівників Чорнобильської АЕС та жителів міста Славутича у 
зв’язку із закриттям станції та Програми створення додаткових 
робочих місць для працівників Чорнобильської АЕС, які вивіль
няються після закриття станції, та жителів м. Славутича в об
сязі передбачених коштів:

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на пер
шого заступника міського голови з питань діяльності виконав
чих органів В.К.Жигалло

Міський голова В.П.Удовиченко

Додаток до рішення се с ії

Вжиті заходи сприяли зрос
танню у порівнянні з відповід
ним періодом минулого року об
сягів промислового виробництва 
на 58,5%. По підприємствах ос
новного кола випуск товарів на
родного споживання у порівнянні 
з аналогічним періодом минуло
го року зменшився на 18,4%.

Комунальним підприємством 
’’Управління житлово-комуналь
ного господарства” надавалися 
послуги за всіма напрямками 
діяльності в повному обсязі.

Обсяг підрядних робіт, вико
наних власними силами, у по
рівняні з відповідним періодом 
минулого року, зменшився на 
37,2%.

Продовжувалась складна 
робота щодо утримання соц
іальної інфраструктури міста.

Розвивалося підприємницт
во та конкуренція. Розширюва
лась сфера послуг недержав
ного сектора.

Реал ізовувались інвес
тиційні проекти суб’єктів спец
іальної економічної зони "Сла
вутич”. Станом на 01.06.2003 р. 
створено 540 робочих місць, у 
тому числі 47 робочих місць за 
І півріччя 2003 року.

Здійснювався соціальний 
захист населення. Своєчасно 
проводилася виплата пенсій.

Забезпечувалась участь гро
мадян у приватизації державно
го майна та житла, вирішува
лись земельні питання. Прове
дено перший продаж землі.

Стабільно працювала сис
тема освіти.

Багато цікавих подій відбу
лося у галузі культури та 
спорту.

Реалізовувалась програма 
ВООЗ “Здорові міста”.

Значний обсяг робіт прове
дений відокремленим підрозд
ілом “Атомремонтсервіс” ДП 
НАЕК “Енергоатом”.

Реалізувалися міжнародні 
проекти.

Активно діяли міські гро
мадські організації.

Залишилась складною ситу
ація з фінансовим забезпечен
ням реалізації Програми соц
іального захисту працівників 
Чорнобильської А ЕС  та жи
телів міста Славутича у зв’яз
ку із закриттям станції та Про
грами створення додаткових 
робочих місць для працівників 
Чорнобильської АЕС, які вив
ільняю ться після закриття 
станції, та жителів м.Славути
ча. Не в повному обсязі вирі
шене питання щодо фінансу
вання будівництва об’єктів жит
ла для переселення с. Лісного.  
Взагалі не вирішене питання 
щодо фінансування реконст
рукції каналізаційно-очисних 
споруд міста. Наявність систе
матичного нарощування забор
гованості державного бюджету 
з фінансування компенсацій та 
пільг населенню м. Славутича 
згідно із Законом України “Про 
статус і соціальний захист гро
мадян, які постраждали внас
лідок Чорнобильської катаст
рофи”. Дефіцит міського бюд
жету на 01.06.2003 р. складає 
3,5 млн.грн. Заборгованість із 
виплати заробітної плати по 
місту складає 2,5 млн.грн.

Чисельність безробітних 
зросла і складає 682 чол. при 
621 чол. у відповідному пері
оді минулого року. Станом на 
01.06. 2003 р. рівень безробіт
тя складає 4,18% . Зберегла
ся тенденція зменшення 
кількості населення. Але слід 
відзначити, що стабілізувалася 
демографічна ситуація, пов’я 
зана із достроковим закриттям 
Чорнобильської АЕС.

Підсумки соціально-економ- 
ічного розвитку міста за І 
півріччя 2003 року свідчать, 
що, незважаючи на складні 
фінансові умови, розвивалися 
всі напрямки соціально-еконо
мічного розвитку міста.

Основні показники еконо
мічного та соціального роз
витку міста за 5 місяців 2003 
р о к у  н а ве д е н і м іським  
відділом статистики (дода
ються).

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ СОЦІАЛЬНО- 
ЕКОНОМІЧНОГО СТАНОВИЩА м. СЛАВУТИЧА

Показники

Одиниця

ви-мі-ру

Ф  а к т Темп росту-, 
зниження,

%
Січень-  
травень  
2003 до 

січня-травн  
2002,

%

Тра-
пень

2003

Січень-
травень

2003

Квітен

2003

Гравені

2002

Січень-травень

2002

Травень  
2003 до 
кв ітня  
2003

Травень  
2003 до 
травня 

2002

О бсяг про
мислової 
продукції 
(робіт, по
слуг),

тис.
гри. I 886.5 9695,9 2143.7 883.8 6135,2 88,0 214.0 158,5

Виробниц
тво товарів  
народного 
споживан
ня, всього

тис
грн. 603.2 3724,6 834.3 731.5 4564,2 72,3 82,4 81,6

в тому чис
лі:
продовольчі
товари

тис.
грн. 82.5 415.6 86,9 112.5 536,5 94.9 73.3 77,4

непродово
льчі товари

тис.
грн. 520,7 3309,0 747,4 619.0 4008.0 69,7 84,1 82,6

Назва підприємства
Вироблено продукції за 5 місяців 2003 року

у %  до загального обсягу

AT “Хлібозавод" 4,4

ЗАТ 'Трикотажна фабрика “Єлена” 5,4

ТОВ ‘Датекс Папір" 15,9

ЗАТ “ Перспектива" 18,2

ТОВ ‘‘Кронпак” 24.4 

ВП "Атомремонтсервіс" НАЕК "Енергоатом" 31,7

Всього по місту: 100,0

Показник» Одиниця
виміру

Факт Темп росту, 
зниження

%
січень-травень 2003 
до січня-травня 2002

Приріст, зниження 
до минулого року в 
абсолютних вели

чинах

Січень-
травень

2003

Січень - 
травень 

2002

1 2 3 4 5 6
Обсяг підрядних 
робіт, виконаних 
власними силами за 
договірними цінами 
підрядних організа
цій

тис.
грн. 2659,0 4106,0 X X

Коефіцієнт перера
хунку для визначен
ня темпу росту % X 1.032 X X
Перерахунок тис.грн. 2659,0 4237.4 62,8 -1578,4

1 2 3 4 5 6
Обсяг товарообігу в 
роздрібній торгівлі 
всіх форм власності

тис.
грн. 10029,8 11128,4 X

Індекс цін за січень- 
травень 2003р. до 
січня-травня 2002р. % 106,3 X X X
Перерахунок тис.грн. 9435,4 11128,4 84.8 1693.0

Доход від реалізації 
послуг всього: 
в т.ч. оплачено на- 

селенням

тис.грн. 

тис. грн.

6051.8

1879.8

12737,0

3875,7

47.5

48.5

*
-6685,2

-1995,9
Індекс цін за січень- 
травень 2003р. до 
січня-травня 2002р. % 105,8 X X X

Перерахунок тис. грн. 1776,7 3875,7 45,8 -2099,0

НАСЕЛЕННЯ
Показники

Одиниця
виміру

Станом
на

01.06.2003

Станом
на

01.06.2002

Темп росту, 
зниження

%  :
січень-травень 2003 
до січня-травня 2002

Приріст, зни
ження до періоду 
2002 в абсолют
них величинах

Чисельність
населення чол. 24290 24450 99,3 -160

ДЕМОГРАФІЧНИЙ СТАН

Показники

Одиниця
виміру

Січень-
травень

2003

Січня-
травня

2002

Темп росту, 
зниження

%
січень-травень 2003 
до січня-травня 2002

Приріст, зниження 
січень-травень 2003 до 

січня-травня 2002 в 
абсолютних величинах

Народження чол. 106 75 141,3 ЗІ

Смерті чол. 54 62 87,1 -8

Природний
приріст

чол. 52 13 в 4 рази 39

Прибуття чол. 166 230 72,2 -64

Вибуття чол. 238 248 96,0 - 10

Механічний
приріст

чол. -72 -18 X X

Реєстрація
шлюбу

чол. 45 48 93.7 -3

Розірвання
шлюбу

чол. 70 68 102,9 2

Стислі підсумки соціально-економічного 
розвитку міста 

за І півріччя 2003 року
Протягом І півріччя 2003 

року виконком разом з 
підприємствами, установами, 
організаціями міста спрямову
вав свою роботу на організацію 
виконання положень Консти
туції України та законів Украї
ни, забезпечення реалізації 
заходів, визначених актами та 
дорученнями Президента Ук
раїни і Кабінету Міністрів Украї
ни щодо закриття Чорно
бильської АЕС та іншими Ука
зами Президента України, по
становами Кабінету Міністрів 
України, які спрямовані на ви
рішення проблем міста Славу
тича та подолання кризових 
явищ в економіці.

Особлива увага приділя
лась прискоренню розвитку 
економіки міста, створенню 
нових робочих місць, нових 
промислових рентабельних 
структур, що виробляють кон
курентоспроможну продукцію, 
стабілізації роботи під
приємств усіх форм власності 
міста, реформуванню, розвит
ку і належному функціонуван
ню житлово-комунального гос
подарства, соціальному захи
сту та медичному обслугову
ванню населення, наповненню 
міського бюджету.

Проводилась робота щодо:
• запобігання вилученню 

коштів із міського бюджету; ак
тивного пошуку джерел фінан
сування, кредитування, залу
чення інвестицій для розвитку

міста;
• забезпечення життєдіяль

ності міста за всіма напрямками 
(в т.ч.: стабільна робота міських 
закладів освіти, культури та 
спорту; медичних закладів, жит
лово-комунального господар
ства; охорона правопорядку);

• вирішення соціальних про
блем та соціального захисту пра
цівників Чорнобильської АЕС та 
мешканців м. Славутича;

• соціального захисту на
селення, особливо дітей та ма
лозабезпечених категорій грома
дян міста ;

• реформування відносин 
власності та формування конку
рентного середовища;

• забезпечення належних 
умов для проведення заходів 
політичного, економічного, нау
ково-технічного, культурного, 
спортивного характеру;

• запровадження організац
ійно-економічного механізму 
розвитку міста;

• реалізації Закону України 
“Про спеціальну економічну зону 
“Славутич”;

• розвитку системи соціаль
ного партнерства;

• забезпечення ефективного 
використання комунального 
майна та експлуатації об’єктів у 
належному технічному та сані
тарному стані.

В складних фінансово-еконо
мічних умовах стабільно працю
вали майже всі підприємства, 
установи, організації міста.


