Додаток №1

ПАСПОРТ
місто Святогірськ

1. Населений пункт місто Святогірськ розташоване у північній частині
Слов’янського адміністративного району Донецької області, на берегах
р. Сіверський Донець. Підпорядковане Слов’янській міській раді.
2. Відстань до районного/обласного центру
- шосейним шляхом

160 км до обласного центру – м. Донецька,
35 км від районного центру – м. Слов’янська.

3. Територія
Всього _826_ га

4. Характеристика населеного пункту
Населений пункт _м. Святогірськ , в ньому:

кількість дворів
кількість населення
в т.ч.: дітей дошкільного віку
дітей шкільного віку
громадян пенсійного віку
кількість працюючих на підприємствах, установах,
організаціях усіх форм власності та господарювання

На
01.01.2020 р.
1153 будинки, в тому числі
24 п’яти-, чотири-, три- та
двоповерхових
наявне населення – 4382
постійне населення – 3054
228, та 42 – з сімей
внутрішньо переміщених
осіб
207, та 116 – з сімей
внутрішньо переміщених
осіб
1140, та 2214 – внутрішньо
переміщених осіб
1405

Кількість померлих (зареєстровано
у виконкомі міської ради)
Кількість народжених
(зареєстровано у виконкомі
міської ради)

За 2017 рік

За 2018 рік

За 2019 рік

53

53

56

9

8

13

5. Місцева рада утворена в 1964 р. (до 1964 р. – селище Банне)
Відстань до найближчої місцевої ради 36 км. (Слов’янська міська рада)
(від центру до центру)

6. Кількість виборців 2830 чол. (на березень 2019 р.)

7. Виконуючий обов’язки міського голови, секретар
Святогірської міської ради Божко Тетяна Василівна
число місяць і рік народження - 07 березня 1965 року
службовий телефон - (6262) 5-31-56
освіта вища, Слов’янський педагогічний університет
спеціальність за освітою - вчитель математики та фізики
Рішенням Святогірської міської ради від 15 серпня 2017 р. № 37-XVII-7
покладено здійснення повноважень Святогірського міського голови на
секретаря Святогірської міської ради Божко Тетяну Василівну до моменту
початку повноважень новообраного міського голови
Обирається (який раз) ––
8. Секретар ради Божко Тетяна Василівна
число місяць і рік народження - 07 березня 1965 року
службовий телефон – (6262) 5-31-56
освіта вища, Слов’янський педагогічний університет
спеціальність за освітою - вчитель математики та фізики
Дата обрання секретарем ради – 30 грудня 2015 року
раніше обирався секретарем ради - (який раз) – п’ятий
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9. Склад депутатів ради (на 01.01.2020)
Всього, (кількість)
з них за освітою:
за віком:
вища
10
до 30 років
незакінчена вища
–
від 30 до 45 років
середня-спеціальна
4
від 45 до 60 років
середня
–
старше 60 років
незакінчена середня
–
за родом діяльності:
працівників промисловості, будівництва, транспорту, зв’язку
працівників агропромислового комплексу
працівників житлово-комунального господарства
працівників охорони здоров’я
працівників освіти, культури
працівників місцевого самоврядування
працівників місцевих держадміністрацій
пенсіонерів
осіб, що не працюють
інших

14
–
4
5
5

–
–
1
2
–
1
–
1
1
8

10. Постійні комісії ради
№
з/п
1

2

3

Назва комісії
З питань економічної,
регуляторної, інвестиційної, соціальної політики,
розвитку туризму,
бюджету та фінансів
З питань комунальної
власності, житловокомунального
господарства, охорони
здоров’я та освіти
З питань землекористування, містобудування,
екології та питань
депутатської діяльності

К-сть
депутатів
6

Прізвище, ім’я по
батькові голови
комісії
Кушнарьова
Олена Іванівна

Посада та місце
роботи голови
комісії
тимчасово
не працює

4

Гончар
завгосп санаторію
Людмила Миколаївна «Святі гори»

3

Клименко
Олексій Олексійович

керівник Товариства
з обмеженою
відповідальністю
«Листопад»

11. Склад виконавчого комітету ради (крім голови та секретаря ради)
№
(П.І.Б.)
з/п
1 Климович Дмитро Юрійович
2 Бабкіна Елла Асланівна

Посада та місце роботи
заступник Святогірського міського голови
з питань діяльності виконавчих органів ради
заступник Святогірського міського голови
з питань діяльності виконавчих органів ради
3

3 Кафтанова Юлія Дмитрівна
4 Жденовський Анатолій Юрійович

5 Бондаренко Валерій Вікторович
6
7
8
9
10

Бондаренко Віктор Степанович
Дєдов Володимир Миколайович
Падалка Роман Анатолійович
Цепелєв Андрій Валерійович
Шабрикін Сергій Миколайович

11 Гравова Наталія Володимирівна

старший інспектор загального відділу
Святогірської міської ради
начальник відділу житлово-комунального
господарства, комунальної власності, транспорту
і зв’язку, благоустрою, архітектури,
містобудування та земельних відносин
Святогірської міської ради
директор Комунального підприємства «Бюро
технічної інвентаризації»
пенсіонер
пенсіонер
директор приватного підприємства «Пасажир»
фізична особа-підприємець
директор комунального підприємства
Святогірської міської ради «Сервіскомунбуд»
директор департаменту з правового
забезпечення поточної діяльності підприємств
ПрАТ «Юридична фірма «Лекс плюс»»

12. Депутатами районної/міської/обласної ради, із числа мешканців
територіальної громади, обрано:
Дубограй Ігор Валерійович, мешканець м. Святогірська, головний лікар Комунальної
лікувально-профілактичної установи "Міський протитуберкульозний диспансер
м. Слов’янська", обраний депутатом Слов’янської міської ради по виборчому округу №36
(м. Святогірськ). Депутат Слов'янської міської ради VII скликання з 10.11.2015 по
14.02.2020 років. Склав повноваження.

13. Структура земельного фонду
№
з/п

1
2
3
4
5

Територія _Святогірської міської_ ради
Територія, всього
у тому числі:
Сільськогосподарські угіддя
Рілля
Ліси і інші лісовкриті площі
Забудовані землі
Водойми (на території міста)

га

826
12,4
––
156,97
595
43,37

14. Бюджет міської ради
(тис. грн.)
2019 р.
Доходи місцевого бюджету всього,
в т.ч.
Доходи спеціального фонду, в т.ч.
бюджет розвитку

29054,7
614,0
452,8
4

Субвенція
Дотація
Видатки місцевого бюджету, в т.ч.
поточні
з яких за рахунок субвенцій з бюджетів різних рівнів
капітальні
з яких за рахунок субвенцій з бюджетів різних рівнів

–
15590,5
30843,8
27901,3
–
2942,5
–

Із загального обсягу видатків на утримання:
орган місцевого самоврядування
освіта
культура
охорона здоров’я
житлово-комунальне господарство
інші

6661,1
–
141,2
–
5888,7
18152,8

ПІДПРИЄМСТВА
що розташовані на території ради (перелічити, вказати назву та адресу
підприємства)
15. Державні підприємства та установи, їх структурні підрозділи
№
з/п
1

2

3

Назва

Адреса

Святогірська дільниця поліції (поліцейська станція)
Слов’янського відділу поліції Головного управління
Національної поліції в Донецькій області

м. Святогірськ,
вул. Курортна, 17

82 державна пожежно-рятувальна частина
6 державного пожежно-рятувального загону
Головного управління Державної служби України
з надзвичайних ситуацій у Донецькій області
Святогірське поштове відділення Центру поштового
зв’язку №11 м. Слов’янська та Навчальний відділ
Донецької дирекції УДППЗ «Укрпошта»

м. Святогірськ,
вул. Кільцева, 54
м. Святогірськ,
вул. Івана Мазепи, 44

16. Промислові підприємства
На
01.01.2020 р.
Всього,
в т.ч.: акціонерні товариства
кооперативна власність
господарські товариства
державна власність

–
–
–
–

5

ТзОВ:
Підприємство з розливу води ТОВ «Імперіал-Вест»
(торгівельна марка «Водомир»),
вул. Івана Мазепи, 64
ТОВ "Сенді ЛТД" (підприємство з випуску безалкогольних
напоїв, газованої та негазованої води у пляшках),
вул. Незалежності, 71
Приватні підприємства:
Виробнича база приватного підприємства "Рестро",
вул. Курортна, 7

1

1

1

(перелічити)
17. Фінансові установи та їх структурні підрозділи
№
з/п
1

2

Назва

Адреса

Територіально відокремлене безбалансове
відділення №10004/0576 філія – Донецького
обласного управління АТ «Ощадбанк»
м. Святогірська Донецької області

м. Святогірськ,
вул. Івана Мазепи, 5

Святогірське відділення Краматорської філії
ПАТ КБ «Приватбанк»

м. Святогірськ,
вул. Івана Мазепи, 5

18. Підприємства, які є комунальною власністю територіальної громади
№ з/п
Назва
1

На
01.01.2020 р.
всього
к-сть працюючих

Комунальне підприємство Святогірської міської
ради «СЕРВІСКОМУНБУД»

1

39 (середня)

19. Комунальні підприємства
№ з/п
Назва
1

2

КП "Обласний дитячо-молодіжний санаторнооздоровчий комплекс "Перлина Донеччини"
(обласна комунальна власність)
вул. Кільцева, 95
Рятувальна станція №8 м. Святогірська
(обласна комунальна власність)
вул. Набережна

На
01.05.2020 р.
всього
К-сть працюючих
1

52

1

6

6

Комунальний заклад «Адміністрація
Державного історико-архітектурного
заповідника у м. Святогірську»
(обласна комунальна власність)
вул. Зарічна, 3 корпус 20
Комунальний початковий спеціалізований
мистецький навчальний заклад «Музична
школа «Музична школа м. Святогірська»
(Слов’янська міська рада)
вул. Шевченка, 84
Бібліотека-філія №2 Комунального закладу
«Централізована система публічних бібліотек
м. Слов’янська»
(Слов’янська міська рада)
вул. Івана Мазепи, 54, приміщення 1
Клубний підрозділ у м. Святогірську
Комунального закладу «Центр культури і
довкілля м. Слов’янська»
(Слов’янська міська рада)
вул. Івана Мазепи, 54, приміщення 1

3

4

5

6

1

23

1

17

1

2

1

1

20. Торгівля
На
01.01.2020 р.
Магазинів в т.ч.:
продуктові

27

промислові

14

приватні
Кафе

15

Ринків:

3

з них:
стаціонарні,
в т.ч.:
продовольчі
промислові

3
2
1

Побутові підприємства

21. Підприємства обслуговування населення
За типом діяльності
Перукарня

На
01.01.2020 р.
3

Майстерня з ремонту взуття

2

Швейна майстерня

1
7

Салон ритуальних послуг

1

Автомайстерня

1

Автозаправна станція (власник –
ТОВ «Донбаснафтопродукт»)

1

Автогазозаправна станція (власник – ТОВ «ВІСС-2012»)

1

ПП «Агентство нерухомості «Актив»»

1

Агентство нерухомості «ПП Інвест»

1

ТОВ «Кабельні телекомунікаційні мережі»

1

Інтернет компанія SkyStar

1

Автомийка самообслуговування

1

22. Послуги зв’язку

Кількість телефонізованих населених пунктів
Абонентів

На
01.01.2020 р.
1
громадяни – 412
підприємства, установи,
організації – 200

23. Житлово-комунальне господарство
На території м. Святогірська по вул. Курортній, 19 розташований автовокзал.
Автобусне сполучення м. Святогірська з іншими населеними пунктами здійснюється
підприємствами, розташованими у містах Слов’янськ, Лиман, Ізюм і т.д., а також
відновлено обслуговування приміського маршруту «Святогірська Лавра – залізничний
вокзал».
Залізнична станція «Святогірськ» знаходиться поза межами міста (на відстані 6 км
від його центру), на території Лиманського району.

24. Підприємства житлово-комунального господарства
Назва підприємства
Виробнича дільниця водопровідно-каналізаційного
господарства в м. Святогірськ ОКП
"Донецьктеплокомуненерго
Святогірська дільниця ВО ОКП "Донецьктеплокомуненерго" "Слов’янськтепломережа"

На
01.01.2020 р.
122 працюючих
(на 01.04.2020)
65 працюючих

8

25. Охорона здоров’я
на 01.01.2020
кількість
ліжок,
закладів
відвідувань

в них:
працівників

форма
власності

Медичні заклади
в т.ч.
- поліклінік
- лікарень (терапевтичне
відділення)
- амбулаторій

–
–

–
–

–
–

–
–

1

16

комунальна

- диспансери
- ФАП
- аптека
- госпіталь

–
–
3
1

у 2019 р. – 4141
відвідувач
–
–

–
–
13
227

–
–
приватна
комунальна

- санаторій

1

65
(на 01.05.2020)

установа
охорони
здоров’я,
заснована
на власності
Донецької
обласної ради
профспілок

180 ліжок
(у 2019 р.
пройшли
лікування
2380 осіб)
450 ліжок
станом на
01.03.2020
у санаторії
мешкають
195 внутрішньо
переміщених
осіб

26. Ветеринарні заклади
На території міста по вул. Кільцевій, 56 розташована Святогірська дільнична
лікарня ветеринарної медицини (комунальна власність, Слов’янська районна рада).

27. Освіта

Вищі навчальні заклади
Школи
в т.ч.: ЗОШ І-ІІІ ст.

на 01.01.2020
кіль- розрахунв них:
форма
кість кова кіль- вчителів, учнів, дітей власності
кість місць вихователів
–
1

536

27

323, з
комунальна
них 207 –
місцевих,
та 116 –
внутрішньо
переміщених
9

ЗОШ І-ІІ ст.
ЗОШ І ст.
Шкіл-інтернатів

–
–
1

–
–
203

–
–
41

Гімназій (колегіумів)
Діючих дошкільних закладів
Приміщень недіючих
- шкільних закладів
- дошкільних закладів

–
1

–
110

–
13

–
–

–
–

–
–

осіб (станом
на
01.01.2020)
–
–
–
–
196, з них комунальна
68 –
внутрішньо
переміщених
осіб (станом
на
01.01.2020)
–
–
145
комунальна
–
–

–
–

28. Закладів культури


Будинки культури – 4



Театри – _–_



Бібліотеки – 4



Музеї – _3_

10

