
НА СЕСІЇ МІСЬКОЇ РАДИ
До порядку денному 18 сесії міської ради V скликання, що відбулася 18 січня в залі 

засідань міськвиконкому, було внесено близько 20 питань.
Одностайно депутати проголосували за присвоєння звання «Почесний громадянин 

міста» ветерану Великої Вітчизняної війни, учаснику бойових дій Степану Никифоро
вичу Крупському — за особистий внесок у патріотичне виховання підростаючого поко
ління та з нагоди його 90-річного ювілею.

Найбільше часу до прийняття рішення зайняло обговорення двох важливих доку
ментів: Програми соціально-економічного та культурного розвитку м.Славутича на 2008 
рік в рамках Стратегічного плану соціально-економічного розвитку м.Славутича до 2020 
року та міського бюджету на 2008 рік.

Тільки близько 19-ї години було прийнято ще три рішення:
•  «Про програму підтримки розвитку регіональних засобів масової інформації на 

2008 — 2011 роки»;
•  «Про затвердження в новій редакції статуту комунального підприємства
«Міська телерадіокомпанія» Славутич»;
•  «Про Краєзнавчий музей м.Славутича і Чорнобильської АЕС».
Решта питань буде розглядатися наступною лютневою сесією.

ФОРМУВАННЯ ПРІОРИТЕТІВ 
ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО 

РОЗВИТКУ М. СЛАВУТИЧА НА 2008 РІК
Саме таку мету має прийнята сесію

Програма соціально-економічного та культурного розвитку міста на 2008 рік
Це вагомий документ, що скла

дається з семи розділів. Показни
ки програми розроблені на основі 
оцінки реального стану економіки 
міста, аналізу поточної соціально- 
економічної ситуації і відображають 
прогнозні розрахунки на 2008 рік 
підприємств усіх форм власності, 
міських установ та організацій. У

програмі визначено заходи, реаліза
ція яких дозволить забезпечити еко
номічний та соціальний розвиток 
Славутича.

Сформульовано конкретні шляхи 
розв'язання головних проблем роз
витку економіки і соціальної сфери 
міста та досягнення поставлених 
цілей. А саме: ініціювати прийняття 

Загальнодержавної 
програми зняття з 
експлуатації Чорно
бильської АЕС та 
перетворення об
'єкта  «Укриття» в 
екологічно безпечну 
систему з обов'яз
ковим включенням 
до неї заходів соц
іального захисту 
працівнйків ДСП 
ЧАЕС та жителів 
м.Славутича; забез
печити виконання 
програм соціального 
захисту; виділити 
додаткову дотацію

бюджету міста в розмірі 9,8 млн. грн. 
на забезпечення утримання соціаль
ної інфраструктури міста; повне 
фінансування робіт по реконструкції 
каналізаційно-очисних споруд, авар
ійному ремонту димової труби 
міської котельні; забезпечити завер
шення будівництва 74-квартирного 
будинку та об'єкта «Готель» для роз
міщення в ньому структурних підроз
ділів та служб державного спеціалі
зованого підприємства «Чорно
бильська АЕС».

З метою створення умов для роз
витку виробничо-господарського 
комплексу міста ініціювати:

•  відновлення дії статей 2 та 9 За
кону України «Про спеціальну економ
ічну зону «Славутич» та зняття мо
раторію на реєстрацію нових інвес
тиційних проектів в СЕЗ «Славутич»;

•  розробку рішень про будівницт
во нового науково-дослідного ядер
ного центру з багатоцільовим дослі
дницьким ядерним реактором в 
м. Славутичі;
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•  розміщення в м.Славутичі голов
ного офісу компанії— переможця тен
деру на виконання робіт з будівницт
ва нового безпечного конфайнменту 
та персоналу, який буде залучено до 
виконання будівельних робіт;

•  розміщення всіх підприємств, 
що вироблятимуть обладнання та 
устаткування для забезпечення 
виконання робіт по виведенню 
енергоблоків ЧАЕС з експлуатації та 
будівництву нового безпечного 
конфайнменту в м.Славутичі для 
можливості подальшого постачан
ня продукції даних підприємств для 
потреб інших атомних станцій та 
внутрішній споживчий ринок країни;

•  будівництво 200-квартирного 
будинку для працівників ДСП «Чор
нобильська АЕС».

•  забезпечення завершення пе
редачі об'єктів, що розташовані в 
адміністративно-територіальних 
межах м. Славутича та можуть

бути використані для створення до
даткових робочих місць із сфери уп
равління центральних органів вико
навчої влади у комунальну власність 
територіальної громади м.Славутича.

Реалізація цих напрямків, їхня обо
в'язкова підтримка та фінансування 
на рівні Держави дозволить забез
печити соціально-економічний розви
ток міста.

В основних напрямках соціально- 
економічного та культурного розвит
ку м. Славутича в 2008 році не тільки 
визначено основні напрямки діяль
ності і розрахункові показники, а й 
зроблено аналіз стану справ на сьо
годні в соціальній, гуманітарній, жит
лово-комунальній сферах, промисло
вості, розвитку підприємництва, інве
стиційній діяльності.

В складних політичних, фінансо
во-економічних умовах 2007 року 
економіка міста мала високі темпи 
зростання, стабільно працювали май
же всі підприємства, установи, 
організації міста.

Демографічна ситуація у Славу
тичі залишається, в цілому, стабіль
ною. В 2007 році незначно збільши
лась кількість наявного населення 
(+0,1%). Славутич є єдиним містом 
в Київській області, де зберігається 
природний приріст населення.

За даними міського центру зай
нятості, знизився рівень безробіття, 
який складає 1, 91% при 3,14 на по
чатку року.

Протягом 2007 року в місті ство
рено 1 120 нових робочих місць. Се- 
редньмісячна заробітна плата штат
них працівників основного кола 
підприємств зросла у порівнянні з 
січнем — листопадом 2006 року на 
19,2% і становила 2 162,1грн.

Позитивну динаміку у 2007 році в 
промисловості найбільшою мірою 
визначило введення нових виробни
чих потужностей та зростання на 
78,1% обсягів виробництва.

Зростання грошових доходів насе
лення позитивно вплинуло на підви
щення купівельної спроможності сла- 
вутчан. За період січень — вересень 
2007 року обсяг роздрібного товаро
обороту офіційно зареєстрованих 
підприємств торгівлі всіх форм влас
ності та господарювання у порівняних 
цінах проти січня — вересня 2006 року 
зріс на 51,2% і склав 56,6 млн.гривень.

В місті значна увага приділяєть
ся розвитку малого та середнього 
підприємництва.

Кількість діючих малих підприємств 
в м.Славутичі становить 306 одиниць, 
що, у розрахунку на 10 тис. наявного 
населення, становить 125 одиниць і в 
1,9 разу перевищує середній показник 
по Київській області. Надходження до 
бюджетів усіх рівнів від малого підприє
мництва збільшились на 51,2%.

У 2007 році продовжувалася робо
та щодо удосконалення функціонуван
ня житлово-комунальної сфери міста.

Забезпечено утримання соціальної 
інфраструктури в повному обсязі, 
здійснювався соціальний захист на
селення, своєчасно провадилася вип
лата пенсій, активно діяли міські гро
мадські організації, стабільно працю
вала система освіти, культури, спорту.

Показники соціально-економічного 
розвитку м. Славутича у 2007 році ха

рактеризуються стабільністю та ди
намікою до поліпшення економічної 
ситуації в місті. Досягнуті резуль
тати дозволяють прогнозувати зро
стання основних показників еконо
мічного і соціального розвитку в 
2008 році.

Центр інформації 
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