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Шановні жителі Донеччини! 

 

Перед вами документ, який 
визначає стратегічні пріоритети  
обласної влади на найближчі 

7 років. 

Ця стратегія – не просто пере-
лік ключових цілей та завдань 

діяльності. Це система цінностей, 
яких ми будемо дотримуватися 
під час прийняття управлінських 
рішень.  

У центр цієї системи ми поста-
вили людину з її потребами та 

прагненням до заможного, ком-

фортного, безпечного життя. І 
особливий акцент ми робимо на 
збереження, розвиток та повер-
нення людського потенціалу на-
шої області.     

Саме для цього нам потрібна 
структурна перебудова економі-

ки на підприємницьких засадах, 
подальше оновлення інфрастру-
ктури, підвищення якості життя, 

вирішення екологічних та безпе-
кових питань.     

Усі ці вектори враховані у 

Стратегії.  

Позаду тривалий та нелегкий 
процес оцінки можливостей,  об-
говорення проблем, визначення 
напрямів руху та обговорення їх 
з усіма зацікавленими сторона-

ми.  

Попереду – не менш складна 
робота, пов’язана із втіленням 
цих задумів. І ми докладемо ма-
ксимальних зусиль для того, щоб 

зробити її всеосяжною, прозорою 

та зрозумілою для кожного з вас.   

 

Голова облдержадміністрації, 

керівник обласної військово-

цивільної адміністрації 

Павло Кириленко   
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Вступ  

Стратегія розвитку Донецької області на період до 2027 року (далі – 
Стратегія) розроблена на виконання Закону України «Про засади дер-
жавної регіональної політики», відповідно до Порядку розроблення регі-

ональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також 
проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначе-
них регіональних стратегій і планів заходів, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2015 року № 932 (із зміна-
ми).  

Організаційні аспекти підготовки Стратегії визначені  розпоря-
дженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-

цивільної адміністрації від 24 січня 2019 року № 65/5-19 «Про розробку 
Стратегії розвитку Донецької області та плану заходів з її реалізації» (із 
змінами).   

Головним розробником Стратегії є департамент економіки Донець-
кої облдержадміністрації. 

Стратегію  сформовано на підставі пропозицій, підготовлених ро-

бочими групами, які працювали за стратегічними напрямами «Еконо-
мічний розвиток і зайнятість населення, «Підвищення спроможності 
громад надавати якісні послуги населенню», «Людський розвиток» та 
«Розбудова безпечного суспільства» - всього понад 150 осіб, які предста-
вляють органи влади, місцевого самоврядування, наукові установи, бі-

знес, експертне середовище та громадськість. 

Пріоритети Стратегії визначені з урахуванням думок та точки зору 
жителів регіону. Для їх визначення проведені опитування щодо проблем 
та напрямів розвитку Донеччини, а також стратегічного бачення регіо-
ну на період, що перевищує термін дії Стратегії. Безпосередні обгово-
рення проекту Стратегії відбудуться у містах Краматорськ, Покровськ, 
Маріуполь, Лиманській об’єднаній територіальній громаді.  

Стратегія враховує головні державні пріоритети регіонального роз-
витку на довгостроковий період, які визначені, зокрема: 

Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, затвердженою 

постановою Кабінету Міністрів України від 29 вересня 2019 року 
№ 849; 

 Указом Президента України від 30 вересня 2019 року № 722/2019 

«Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року» та Націона-
льною доповіддю «Цілі сталого розвитку: Україна»; 

галузевими стратегічними документам державного планування, се-
ред яких Національна транспортна стратегія України на період до 2030 
року, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 
30 травня 2018 року № 430-р; Енергетична стратегія України на період 

до 2035 року «Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність», 
схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 серпня 

2017 року № 605-р; Стратегія розвитку сфери інноваційної діяльності 
на період до 2030 року, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів 
України від 10 липня 2019 року № 526-р; Основні засади (стратегія) 
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державної екологічної політики України на період до 2030 року, за-

тверджені Законом України від 28 лютого 2019 року № 2697-VIII, тощо.         
Головними принципами Стратегії визначено дотримання пріорите-

тності прав і свобод людини, забезпечення інклюзивності та ґендерної 
рівності в системі надання послуг населенню, впровадження підходів 

сталого та збалансованого розвитку. Розроблення Стратегії здійснено на 
засадах смарт-спеціалізації та передбачає інноваційну спрямованість 
та вузьку спеціалізацію у пріоритетних сферах регіональної економіки.  

 
Стратегію розвитку Донецької області на період до 2027 року   роз-

роблено Донецькою обласною державною адміністрацією за організа-

ційної та методологічної підтримки Програми розвитку ООН в Україні 

та ООН Жінки. 
 
  
  
 

 

 

Окрему подяку висловлюємо за активну участь  
у діяльності робочих груп:  
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Донецький центр розвитку місцевого са-
моврядування 

Проект USAID «Економічна підтримка 
Східної України» 

Донецька торгово-промислова палата Інститут економіки промисловості  
НАН України 

Інститут економіко-правових досліджень 
НАН України  

Маріупольський державний університет 



 

Умови розвитку регіону   

 

SWOT-АНАЛІЗ 

 

 Сильні  
 сторони  

S1 Висока концентрація покладів 

природних корисних копалин  

S2 Потужний промисловий та 
енергетичний комплекси з лан-

цюжками «сировина-
виробництво-збут», а також лі-
дерськими позиціями за окреми-
ми напрямами виробництва 

S3 Суттєва ресурсна база для ро-
звитку агропромислового вироб-
ництва  

S4 Наявність промислових май-

данчиків, логістично привабливих 
для створення індустріальних та 
технологічних парків 

S5 Культурна спадщина та уніка-
льний природний і рекреаційний 
потенціал, як база для розвитку 
туризму 

S6 Високий освітній рівень та ін-
телектуальний потенціал населен-
ня  

S7 Розгалужена мережа закладів 

вищої освіти 

S8 Істотний потенціал для розви-
тку системи кардіохірургії   

S9 Потужні традиції підготовки 
спортивних кадрів 

S10 Активна молодь, яка готова 
втілювати ідеї для впровадження 

змін  
 
 

 

 Слабкі  
сторони 

W1 Тимчасова окупація частини 

території регіону 

W2 Негативні демографічні тен-
денції з поглибленням ґендерного 

дисбалансу 

W3 Високий рівень безробіття че-
рез диспропорції між попитом та 
пропозицією робочої сили 

W4 Брак кваліфікованих кадрів у 
найбільш затребуваних галузях та 
сферах 

W5 Ускладненість транспортно-

логістичних зв’язків 

W6 Структурні деформації існую-
чої економічної системи 

W7 Невідповідність наявної нау-
кової, інноваційної та підприєм-
ницької інфраструктури сучасним 
потребам розвитку 

W8 Негативний імідж регіону на 
національному та міжнародному 
рівнях 

W9 Інформаційна ізольованість та 

низький рівень обізнаності насе-
лення (особливо вздовж лінії роз-
межування) 

W10 Значні диспропорції у соціа-
льно-економічному розвитку тери-
торій 

W11 Відсутність рівного доступу 

населення до якісних послуг, у то-
му числі через недостатній рівень 
інклюзивності закладів, що їх на-
дають 

W12 Високий ступінь зносу жит-
лово-комунального господарства 
та житлового фонду    

S W 
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W13 Відсутність альтернативного 
джерела водопостачання для на-
селення та галузей економіки (осо-

бливо вздовж лінії розмежування) 

W14 Відсутність цілісної трирів-
невої системи надання медичної 
допомоги  

W15 Недостатність культурно-
дозвіллєвої, спортивної та турис-
тичної інфраструктури (у тому чи-
слі інклюзивної) для забезпечення 

гармонійного фізичного та духов-
ного розвитку населення 

W16 Поширеність соціально небе-

зпечних хвороб 

W17 Недосконалість системи реа-
гування на надзвичайні ситуації 

W18 Значне забруднення довкіл-

ля, у тому числі через істотне тех-
ногенне навантаження на нього 

W19 Слабкість системи забезпе-
чення особистої безпеки жителів, 

у тому числі в умовах бойових дій  
  
 

Можливості 

O1 Завершення військового кон-
флікту 

O2 Реалізація проектів міжнарод-
них організацій, залучення між-
народної технічної допомоги 

O3 Успішне впровадження рефо-

рми децентралізації та інших за-
гальнодержавних галузевих ре-
форм  

O4 Диверсифікація ринків збуту 
через реалізацію положень Угоди 
про асоціацію з Європейським 
Союзом 

O5 Розвиток електронного уряду-
вання та цифрової економіки 

O6 Посилення комунікації «освіта-
бізнес», розвиток механізмів дуа-

льної освіти через реалізацію Кон-

цепції підготовки фахівців за дуа-
льною формою здобуття освіти  

O7 Зняття мораторію на продаж 

земель сільськогосподарського 
призначення 

O8 Нормативне врегулювання пе-
редачі закладів професійної (про-

фесійно-технічної) освіти до обла-
сної комунальної власності  

O9 Законодавче врегулювання 
питань надання інформаційно-

бібліотечних послуг населенню в 
умовах децентралізації  

O10 Розвиток унікальної регіона-

льної інноваційної системи безпе-
ки  

O11 Розширення діяльності щодо 
гуманітарного розмінування 

O12 Функціонування автоматизо-
ваної системи моніторингу довкіл-
ля 

O13 Розбудова системи цивільного 

захисту в об’єднаних територіаль-
них громадах 

O14 Формування системного під-

ходу до поводження з відходами в 
регіоні   
 

 

Загрози 

T1 Ескалація бойових дій / «замо-
рожування» військового конфлікту 

/ збереження ситуації, яка скла-
лася 

T2 Неконтрольований вплив нега-
тивних тенденцій, що відбуваються 

на тимчасово окупованих терито-
ріях  

T3 Подальше падіння інвестицій-
ної привабливості регіону 

T4 Втрата конкурентоспроможно-
сті провідних секторів економіки  

О 

Т 



 

T5 Нестабільність курсу націона-

льної валюти та ситуації на зовні-
шніх ринках 

T6 Скорочення закордонної фі-

нансової підтримки заходів з від-
новлення інфраструктури регіону 

T7 Недофінансування інвестицій-
них проектів та проектів регіона-

льного розвитку за рахунок бю-
джетних коштів    

T8 Подальше падіння престижу 

професійної освіти  

T9 Відсутність ефективних меха-
нізмів комплексного державного 
та громадського контролю за до-

триманням норм природоохорон-
ного законодавства 

T10 Несправедливий розподіл 

коштів екологічного податку між 
державним та місцевим рівнями 

T11 Подальше погіршення демо-

графічної ситуації 

T12 Розташування регіону в зоні 
ризикованого землеробства 

T13 Збільшення кількості аварій 

на об’єктах інфраструктури, обу-
мовлених наростаючим зносом 
основних фондів та бойовими ді-

ями 

T14 Підвищення соціальної на-
пруженості та зростання недовіри 
населення до влади 

 

МАТРИЦЯ ПОРІВНЯЛЬНИХ ПЕРЕВАГ, ВИКЛИКІВ І РИ-

ЗИКІВ 

 

У даному розділі наведені 
стратегічно важливі логічні вза-
ємозв’язки між внутрішніми (си-
льні та слабкі сторони) та зовні-
шніми (можливості та загрози) 

факторами, які були виявлені на 
основі SWOT-аналізу.  

Зазначені зв’язки дозволяють 
визначити стратегії подальших 

дій, в основу яких можуть бути 
покладені наступні чинники: 

порівняльні переваги, тобто 
найбільш важливі сильні сторони 
регіону, які спираються на зов-
нішні можливості та можуть на-
дати істотний поштовх для роз-
витку регіону; 

виклики, тобто використання 
зовнішніх сприятливих тенден-

цій для зменшення вразливості 
регіону та мінімізації негативних 

наслідків існування його слабких 
сторін;   

ризики, тобто врахування най-
більш імовірних зовнішніх за-
гроз, які впливають на найбільш 

слабкі сторони регіону. 

Зв’язки, позначені суцільними 
лініями, відповідають сильному 
впливу зовнішнього середовища 

на внутрішні чинники розвитку 
області, пунктирними лініями – 

слабкий (опосередкований) 
вплив. 

Виявлені зв’язки стали осно-
вою для формулювання стратегі-
чних та операційних цілей роз-
витку області на довгострокову 

перспективу. 
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Порівняльні переваги 

  Підтримують 

S1 Висока концентрація покладів 
природних корисних копалин  

S2 Потужний промисловий та 
енергетичний комплекси з лан-
цюжками «сировина-
виробництво-збут», а також лі-
дерськими позиціями за окреми-
ми напрямами виробництва  

S3 Суттєва ресурсна база для ро-
звитку агропромислового вироб-
ництва 

S4 Наявність промислових май-
данчиків, логістично привабли-
вих для створення індустріальних 
та технологічних парків 

S5 Культурна спадщина та уніка-
льний природний і рекреаційний 
потенціал, як база для розвитку 
туризму  

S6 Високий освітній рівень та ін-
телектуальний потенціал насе-
лення 

S7 Розгалужена мережа закладів 
вищої освіти   

S8 Істотний потенціал для розви-
тку системи кардіохірургії 

S9 Потужні традиції підготовки 
спортивних кадрів 

S10 Активна молодь, яка готова 
втілювати ідеї для впровадження 
змін 

O5 Розвиток електронного уряду-
вання та цифрової економіки 

O8 Нормативне врегулювання 
передачі закладів професійної 
(професійно-технічної) освіти до 
обласної комунальної власності 

O10 Розвиток унікальної регіона-
льної інноваційної системи безпе-
ки 

O11 Розширення діяльності щодо 
гуманітарного розмінування 

O12 Функціонування автомати-
зованої системи моніторингу до-
вкілля 

O13 Розбудова системи цивільно-
го захисту в об’єднаних територі-
альних громадах 

O14 Формування системного під-
ходу до поводження з відходами 
в Донецькій області   

O7 Зняття мораторію на продаж 
земель сільськогосподарського 
призначення 

O1 Завершення військового кон-
флікту 

O9 Законодавче врегулювання 
питань надання інформаційно-

бібліотечних послуг населенню в 
умовах децентралізації 

O4 Диверсифікація ринків збуту 
через реалізацію положень Угоди 
про асоціацію з Європейським 
Союзом   

O3 Успішне впровадження рефо-
рми децентралізації та інших зага-
льнодержавних галузевих реформ 

O2 Реалізація проектів міжнаро-
дних організацій, залучення між-
народної технічної допомоги 

O6 Посилення комунікації «освіта-
бізнес», розвиток механізмів дуа-
льної освіти через реалізацію Кон-
цепції підготовки фахівців за дуа-
льною формою здобуття освіти  



 

Завдяки реалізації сприятливих можливостей найбільшу під-

тримку  можуть отримати наступні сильні сторони регіону:  

S2 Потужний промисловий 

та енергетичний комплекси з 

ланцюжками «сировина-

виробництво-збут», а також 

лідерськими позиціями за 

окремими напрямами вироб-

ництва 

Донецька область посідає дру-
ге місце серед інших регіонів за 

обсягом реалізованої промисло-
вої продукції, має найбільш по-

тужні ланцюжки «сировина-
виробництво-збут» у металургій-
ному та енергетичному комплек-
сах, а також забезпечує істотну 
частку національного виробниц-
тва продукції солі кам’яної (май-

же 99%); каменю, піску та глини 
(40%), вугілля кам’яного (35%); 
машин та обладнання для мета-

лургії (87%); чавуну (40%); сталі 
(37%); прокату готового (35%); 
коксу (46%); декоративних кера-

мічних виробів (47%), вогнетри-
вких виробів (33%) тощо.  

Найбільш сприятливий влив на 
цю сильну сторону матиме при-
пинення військового конфлікту 
(а отже – повернення під конт-

роль української влади істотної 

частини промислового потенціа-
лу, відновлення порушених еко-
номічний зв’язків), реалізація 
проектів міжнародних організа-
цій, спрямованих на підтримку 

окремих видів економічної дія-
льності, а також використання 
можливості виходу на нові рин-
ки збуту завдяки реалізації Угоди 
про асоціацію з Європейським 
Союзом та іншими країнами - 

важливими торговельними парт-
нерами (у тому числі шляхом 
адаптації до нових стандартів та 

технічних регламентів на проду-
кцію відповідно до вимог Євро-
пейського Союзу). 

З точки зору кадрового забез-
печення промислового та енерге-

тичного виробництва, важливе 
значення матиме посилення вза-
ємодії між закладами освіти та  
суб’єктами підприємництва, роз-

виток механізмів дуальної освіти. 
Це сприятиме підвищенню рівня 

професійної підготовки кадрів 
відповідно до потреб економіки. 

 S3 Суттєва ресурсна база 

для розвитку агропромисло-

вого виробництва 

На територію області (включа-

ючи тимчасово окуповану час-
тину) припадає майже 5% сіль-

ськогосподарських угідь України, 
які характеризуються високою 
природною родючістю. 

Найбільш сприятливий влив на 

використання цієї сильної сторо-
ни матиме припинення військо-
вого конфлікту (а отже – повер-
нення під контроль української 
влади істотної частини земель-
них ресурсів та виробничих по-

тужностей, придатних для роз-
витку агропромислового компле-
ксу), зняття мораторію на про-
даж земель сільськогосподарсь-
кого призначення (який відпові-
дно до діючого законодавства 

діятиме до 01.01.2020), що  
сприятиме суттєвому підвищен-
ню надходжень зовнішніх та 
внутрішніх інвестицій. 

Також серед суттєвих можли-

востей – реалізація проектів мі-

жнародних організацій з підтри-
мки розвитку окремих напрямів 
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сільськогосподарського виробни-

цтва (зокрема, проекти Агентст-
ва США з міжнародного розвит-
ку (USAID), Глобального економі-
чного фонду (GEF), Горизонт Ка-

пітал (Horizon Capital) тощо). 

S7 Розгалужена мережа за-

кладів вищої освіти 

Мережа вищої освіти Донець-
кої області представлена 50 за-
кладами; навчальний процес за-

безпечують понад 4 тис. педаго-
гічних та науково-педагогічних 
працівників. Об’єднує керівниц-
тво провідних закладів вищої 
освіти та наукових установ регі-
ону Донецький науковий центр 
НАН та МОН України.  

 Серед важливих зовнішніх 
чинників ефективного викорис-
тання наявного потенціалу вищої 

освіти – доступ закладів вищої 
освіти до міжнародних проектів 
та програм, успішне впрова-

дження національної освітньої 
реформи, налагодження більш 
тісної взаємодії з підприємства-
ми для підвищення якості підго-
товки спеціалістів, затребуваних 
на ринку праці. Припинення 

військового конфлікту, повер-
нення під контроль української 

влади освітньої бази  та науково-
го потенціалу, який на теперіш-
ній час залишається на тимчасо-
во окупованих територіях регіо-

ну, також може істотно підтри-
мати цю сильну сторону.     

S8 Істотний потенціал для 

розвитку системи кардіохірургії 

За підсумками 2018 року 
КЛПУ «Міський онкологічний 

диспансер м. Краматорська» по-
сідає 10 місце за кількістю вико-

наних стентувань коронарних 

артерій (з 42-х кардіохірургічних 
центрів України), демонструючи 
істотне зростання показників ді-
яльності порівняно з попереднім 

роком (в середньому у 1,5-2,5 ра-
за). Всього на території області, 
підконтрольній українській вла-
ді, створено 2 сучасних кардіохі-
рургічних центри - на базі КЛПУ 
«Міський онкологічний диспан-

сер м. Краматорська» та 

КУ «Маріупольська міська лікар-
ня швидкої медичної допомоги».  

Подальшому розвитку системи 
кардіохірургії Донецької області 
може сприяти припинення кон-
флікту, а отже – повернення під 

контроль української влади зна-
чної матеріально-технічної бази 
та кадрового потенціалу, який 
залишився на території м. До-

нецьк, який на теперішній час 
знаходиться на тимчасово оку-

пованій території регіону. 

Важливим чинником, який 
може підтримати цю сильну сто-
рону, є успішне впровадження 
медичної реформи, а також Кон-
цепції розвитку електронного 

урядування в Україні у галузі 
охорони здоров’я (зокрема, ство-

рення базових медичних реєст-
рів, запровадження електронної 
медичної картки пацієнта та 
електронного рецепту, розвиток 

інтегрованих медичних інфор-
маційних систем тощо). В кон-
тексті розвитку кадрового та ма-
теріального забезпечення підси-
ленню цієї сторони може сприя-
ти реалізація проектів міжнаро-

дних організацій та залучення 

міжнародної технічної допомоги. 

Виклики 



 

 

 

  

O5 Розвиток електронного уря-

дування та цифрової економіки 

O8 Нормативне врегулювання 

передачі закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти до 
обласної комунальної власності 

O10 Розвиток унікальної регіона-

льної інноваційної системи без-

пеки 

O11 Розширення діяльності щодо 

гуманітарного розмінування 

O12 Функціонування автомати-
зованої системи моніторингу до-

вкілля 

O13 Розбудова системи цивіль-

ного захисту в об’єднаних тери-

торіальних громадах 

O14 Формування системного пі-

дходу до поводження з відхода-

ми в Донецькій області   

O7 Зняття мораторію на продаж 

земель сільськогосподарського 
призначення 

O1 Завершення військового 
конфлікту 

O9 Законодавче врегулювання 

питань надання інформаційно-

бібліотечних послуг населенню в 
умовах децентралізації 

O4 Диверсифікація ринків збуту 

через реалізацію положень Угоди 

про асоціацію з Європейським 

Союзом   

O3 Успішне впровадження ре-

форми децентралізації та інших 

загальнодержавних галузевих 

реформ 

O2 Реалізація проектів міжнаро-

дних організацій, залучення мі-

жнародної технічної допомоги 

O6 Посилення комунікації «освіта-
бізнес», розвиток механізмів дуа-

льної освіти через реалізацію Кон-

цепції підготовки фахівців за дуа-
льною формою здобуття освіти  

Зменшують 

W1 Тимчасова окупація частини території 

регіону 

W2 Негативні демографічні тенденції з пог-
либленням ґендерного дисбалансу 

W3 Високий рівень безробіття через диспро-

порції між попитом та пропозицією робочої 

сили 

W4 Брак кваліфікованих кадрів в найбільш 
затребуваних галузях та сферах 

W5 Ускладненість транспортно-логістичних 

зв’язків 

W6 Структурні деформації існуючої економі-

чної системи 

W7 Невідповідність наявної наукової, інно-

ваційної та підприємницької інфраструкту-
ри сучасним потребам розвитку 

W8 Негативний імідж регіону на національ-

ному та міжнародному рівнях 

W9 Інформаційна ізольованість та низький 

рівень обізнаності населення регіону (особ-

ливо вздовж лінії розмежування) 

W10 Значні диспропорції у соціально-

економічному розвитку територій 

W11 Відсутність рівного доступу населення 

до якісних послуг, у тому числі через недо-

статній рівень інклюзивності закладів, що їх 

надають 

W12 Високий ступінь зносу житлово-
комунального господарства та житлового 

фонду 

W13 Відсутність альтернативного джерела во-
допостачання для населення та галузей еконо-

міки (особливо вздовж лінії розмежування) 

W14 Відсутність цілісної трирівневої системи 
надання медичної допомоги 

W15 Недостатність культурно-дозвіллєвої, 

спортивної та туристичної інфраструктури (у 

тому числі інклюзивної) для забезпечення гар-
монійного фізичного та духовного розвитку 

населення 
W16 Поширеність соціально небезпечних 

хвороб 

W17 Недосконалість системи реагування на 
надзвичайні ситуації 

W18 Значне забруднення довкілля, у тому 
числі через істотне техногенне навантажен-

ня на нього 

W19 Слабкість системи забезпечення особи-

стої безпеки жителів, у тому числі в умовах 

бойових дій 
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Найбільшу підтримку з боку сприятливого зовнішнього  се-

редовища можуть отримати наступні виклики, які постають пе-

ред Донецькою областю: 

W3 Високий рівень безро-

біття через диспропорції між 

попитом та пропозицією ро-

бочої сили 

Рівень безробіття у Донецькій 
області становить 14% (по Украї-
ні – 8,8%). Серед найбільш важ-
ливих чинників, які обумовлю-

ють високий рівень безробіття в 
регіоні – невідповідність пропо-
зиції робочої сили попиту на ре-
гіональному ринку праці.  

Зменшити негативний вплив 
цієї слабкої сторони дозволить 
успішне впровадження реформи 

професійної (професійно-
технічної) освіти та освітньої ре-
форми в цілому. Позитивні нас-

лідки матимуть також проекти 
міжнародних організацій та мі-
жнародної технічної допомоги, 

спрямовані на створення нових 
робочих місць, стимулювання 
розвитку ініціатив мікробізнесу 
та самозайнятості, професійну 
підготовку та покращення про-
фесійних навичок безробітного 

населення (у тому числі з числа 
внутрішньо переміщених осіб). 

Додаткові можливості щодо 
зайнятості населення може ство-
рити також припинення війсь-
кового конфлікту та повернення 

під контроль української влади 
тимчасово окупованих територій.     

W4 Брак кваліфікованих 

кадрів в найбільш затребува-

них галузях та сферах 

Протягом останніх років в До-

нецькій області спостерігається 
посилення відтоку населення та 

загострення браку кваліфікова-
них кадрів. Зокрема, у закладах 

охорони здоров’я укомплектова-
ність лікарями складає лише 
69%; у закладах загальної серед-
ньої освіти спостерігається істо-
тне зростання вакансій: 
у 2018 році – майже удвічі порі-

вняно з попереднім роком. Акту-
альним питанням залишається 
недостатність педагогічних пра-
цівників, що мають спеціальну 
(корекційну) освіту, та фахівців з 
педагогіки толерантності.  

Вирішення питання щодо кад-

рового дефіциту в бюджетних 
установах, органах державного 
управління та місцевого самов-
рядування ускладняється відсут-

ністю регіонального тренінгового 
центру для підвищення знань 

працівників, оскільки Донецький 
обласний центр перепідготовки 
та підвищення кваліфікації пра-
цівників органів державної вла-
ди, органів місцевого самовря-
дування, державних підпри-

ємств, установ і організацій за-
лишився на тимчасово окупова-

ній території у м. Донецьк. 

Також в області існує гостра по-
треба у робітничих кадрах. Одно-
часно матеріально-технічна база 

професійної (професійно-
технічної) освіти є застарілою та 
не дозволяє забезпечити якісну 
підготовку робітників з урахуван-
ням сучасних вимог роботодавців. 

Зменшити негативний вплив 

цієї слабкої сторони дозволить 
успішне впровадження реформи 
професійної (професійно-



 

технічної) освіти, у тому числі 

через розвиток механізмів дуа-
льної освіти та нормативне вре-
гулювання передачі закладів 
професійної (професійно-
технічної) освіти до обласної ко-
мунальної власності з подальшим 

вирішенням питань їх матеріа-
льно-технічного та кадрового за-
безпечення. Вирішенню остан-
нього питання сприятиме також 
залучення фінансової підтримки 

міжнародних партнерів (зокре-

ма, реалізація проекту щодо 
створення центрів професійної 
досконалості в рамках Угоди між 
Урядом України та ЄС про фі-
нансування заходу «EU4Skills: 
Кращі навички для сучасної 

України»), а також припинення 
військового конфлікту. 

W6 Структурні деформації 

існуючої економічної системи 

Ключовими структурними 
проблемами економіки Донець-

кої області є переважна спеціалі-
зація промислового комплексу на 
виробництві проміжних продук-
тів з низьким ступенем перероб-
ки сировини (близько 90% про-
мислового виробництва припа-

дає на металургію, добувну про-
мисловість, постачання електро-

енергії та виробництво коксу), 
істотна енергоємність (Донеччи-
на – друга серед інших регіонів 
за обсягом споживання теплової 

та електричної енергії), суттєва 
залежність від зовнішньої торгів-
лі (частка експорту товарів у ва-
ловому регіональному продукті 
становить 75%), низька роль ма-
лого та середнього підприємниц-

тва, а також невідповідність 
ступеню розвитку окремих видів 
економічної діяльності існуючому 

в регіоні попиту та потребі (з 

урахуванням наявної сировинної 
бази). 

Виклик структурної перебудо-
ви регіональної економіки є од-
ним з найактуальніших з точки 
зору стратегічного фокусування. 

Для вирішенні цього питання ве-
лике значення матиме ефектив-
ність впровадження загальноде-
ржавних реформ щодо створен-
ня сприятливих умов для розви-

тку бізнесу та залучення інвес-

тицій, реформування енергетич-
ного сектору, подальшої модерні-
зації промисловості та розбудови 
інфраструктури. Не менш важ-
ливою розглядається діяльність 
міжнародних організацій та ін-

ших міжнародних партнерів, 
спрямована на розвиток малого 
та середнього бізнесу, а також 

підтримку тих видів економічної 
діяльності, які мають найбільші  
перспективи для інтеграції у гло-

бальні ланцюги доданої вартості. 

Опосередкований стимулюю-
чий вплив щодо проведення мо-
дернізації та оновлення вироб-
ничих потужностей здійснюва-
тиме можливість виходу на нові 

ринки збуту завдяки реалізації 
Угоди про асоціацію з Європей-

ським Союзом та, відповідно, 
необхідність адаптувати вироб-
лену продукцію до світових  ста-
ндартів та технічних регламен-

тів, вимог Європейського Союзу. 

З точки зору збільшення част-
ки галузей із високим рівнем до-
даної вартості у структурі регіо-
нальної економіки, сприятливою 
розглядається тенденція розвит-

ку цифрової економіки та інфо-
рмаційних технологій, з точки 
зору покращення інвестиційного 
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клімату – можливість припинен-

ня військового конфлікту на те-
риторії області.          

W11 Відсутність рівного 

доступу населення до якісних 

послуг, у тому числі через не-

достатній рівень інклюзив-

ності закладів, що їх нада-

ють 

Для жителів сільських населе-
них пунктів регіону та населених 

пунктів вдовж лінії розмежуван-
ня часто немає можливості у 
зручній спосіб отримати якісні 
адміністративні та соціальні пос-
луги через віддаленість відповід-
них закладів. Ситуація ускладня-
ється нерозвиненістю системи 

надання адміністративних пос-
луг в електронному вигляді, нев-
рахуванням у більшості примі-
щень, де надаються послуги на-

селенню, потреб осіб з інвалідні-
стю та маломобільних груп, а та-

кож відсутністю бази даних на-
давачів соціальних сервісів у но-
востворених громадах. 

Усунути цей виклик дозволить 
успішне впровадження реформи 
децентралізації, яка передбачає 

максимальне наближення базо-
вих послуг до населення, а також 

інших галузевих загальнодержа-
вних реформ, включаючи рефо-
рму системи соціального захисту 
(зокрема, щодо затвердження 

стандартів обслуговування насе-
лення, створення центрів, в яких 
в одному приміщенні надаються 
адміністративні та соціальні пос-
луги тощо). Важливе значення 
матиме розвиток системи елект-

ронного урядування та модерні-

зації публічних послуг шляхом 
розвитку електронних послуг.  

Також очікується позитивний 

вплив від припинення збройного 
конфлікту та подальшої реаліза-
ції проектів міжнародних парт-
нерів, які особливо фокусуються 

на населених пунктах, наближе-
них до лінії розмежування, а та-
кож тих, що приймають внутрі-
шньо переміщених осіб.        

W14 Відсутність цілісної 

трирівневої системи надання 

медичної допомоги 

Усі заклади охорони здоров’я III 
рівня надання медичної допомо-
ги, які за своєю потужністю ма-
ють можливість обслуговувати 
понад 350 тисяч населення, за-
лишилися на тимчасово окупова-

ній території Донецької області. В 
результаті цього населення регіо-
ну не має можливості отримувати 
високоспеціалізовану медичну 

допомогу та вимушено звертати-
ся до багатопрофільних обласних 

лікарень інших регіонів (всього до 
інших областей вже спрямовано 
понад 10 тисяч хворих). 

Вирішення цього питання, з 
одного боку, можливе через при-
пинення збройного конфлікту, а 

отже – повернення під контроль 
української влади відповідних 

закладів третинного рівня на-
дання медичної допомоги, що за-
лишилися на території тимчасо-
во окупованого м. Донецьк. 

З іншого боку, розбудова від-
повідної системи, на території 
області, що на теперішній час за-
лишається підконтрольною укра-
їнській владі, може бути підтри-
мана через залучення фінансової 

підтримки міжнародних партне-
рів, а також успішне впрова-
дження медичної реформи та 



 

Концепції розвитку електронного 

урядування в Україні у галузі 
охорони здоров’я.  

W18 Значне забруднення 

довкілля, у тому числі через 

істотне техногенне наван-

таження на нього 

Для області характерне істотне 
навантаження на навколишнє 
середовище. Регіон посідає пер-
ше місце за обсягом викидів за-

бруднюючих речовин в атмос-
ферне повітря від стаціонарних 

джерел забруднення 
(31,5% загальних викидів), друге 
місце за обсягом накопичених ві-
дходів (6,9% загального обсягу) та 
третє місце за обсягом скидання 
забруднених зворотних вод у по-

верхневі водні об’єкти (20,0% за-
гального скидання). Ситуація 
ускладняється через недостатнє 

використання сучасних техноло-
гій зменшення впливу на довкіл-
ля на промислових підприємст-

вах та в аграрному секторі.  

Вирішення питань захисту на-
вколишнього природного середо-
вища також має стратегічний ха-
рактер.  Мінімізація негативного 
впливу від цього виклику може 

бути пов’язана з припиненням 

бойових дій, які створюють дода-
ткові ризики для стану довкілля, 
реалізацією проектів міжнарод-
них організацій та міжнародної 
технічної допомоги, які мають 

екологічну спрямованість.  

Серед сприятливих чинників 
також запровадження в регіоні 
автоматизованої системи моніто-
рингу, формування системного пі-
дходу до поводження з усіма ти-

пами відходів завдяки розробці 
відповідних регіональних програм.  

W19 Слабкість системи за-

безпечення особистої безпеки 

жителів, у тому числі в умо-

вах бойових дій 

Загрозами особистій безпеці 
для населення регіону є зростан-
ня кількості випадків дискримі-

нації та порушення прав людини 
(переважно в умовах проведення 
бойових дій); завдання шкоди 
здоров’ю та життю цивільного 
населення через забрудненість 

територій вибухонебезпечними 

предметами; зростання вуличної 
злочинності; поширення випад-
ків ґендерної дискримінації, ґен-
дерно-зумовленого насильства, 
сексуального насильства; наяв-
ність великої кількості безприту-

льних тварин. 

  Зменшити негативний вплив 
цього виклику допоможе припи-

нення бойових дій, залучення 
міжнародної технічної допомоги 
на реалізацію проектів у соціаль-

но-гуманітарній та безпековій 
сферах, розвиток унікальної ре-
гіональної інноваційної системи 
безпеки (включає Єдиний серві-
сно-аналітичний центр ГУНП в 
Донецькій області (UASC), колл-

центр «102», понад 100 камер ін-
телектуального відеоспостере-

ження, мобільний додаток «Полі-
ція 102»), розширення діяльності 
щодо гуманітарного розмінуван-
ня (завдяки створенню у 

2019 році регіонального Центру 
гуманітарного розмінування), а 
також розбудови системи циві-
льного захисту в громадах (шля-
хом створення будинків безпеки, 
в яких знаходяться пожежно-

рятувальна служба, підрозділи 
поліції та/або швидкої медичної 
допомоги).  
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W1 Тимчасова окупація частини території регіону 

W2 Негативні демографічні тенденції з поглиб-

ленням ґендерного дисбалансу 

W3 Високий рівень безробіття через диспропо-

рції між попитом та пропозицією робочої сили 

W4 Брак кваліфікованих кадрів в найбільш 

затребуваних галузях та сферах 

W5 Ускладненість транспортно-логістичних 

зв’язків 

W6 Структурні деформації існуючої економіч-

ної системи 

W7 Невідповідність наявної наукової, іннова-

ційної та підприємницької інфраструктури су-

часним потребам розвитку 

W8 Негативний імідж регіону на національно-

му та міжнародному рівнях 

W9 Інформаційна ізольованість та низький рі-

вень обізнаності населення регіону (особливо 

вздовж лінії розмежування) 

W10 Значні диспропорції у соціально-

економічному розвитку територій 

W11 Відсутність рівного доступу населення до 

якісних послуг, у тому числі через недостатній 

рівень інклюзивності закладів, що їх надають 

W12 Високий ступінь зносу житлово-

комунального господарства та житлового фон-

ду 

W13 Відсутність альтернативного джерела во-
допостачання для населення та галузей еконо-

міки (особливо вздовж лінії розмежування) 

W14 Відсутність цілісної трирівневої системи 

надання медичної допомоги 

W15 Недостатність культурно-дозвіллєвої, спор-

тивної та туристичної інфраструктури (у тому 
числі інклюзивної) для забезпечення гармонійно-

го фізичного та духовного розвитку населення 

W16 Поширеність соціально небезпечних хвороб 

W17 Недосконалість системи реагування на 

надзвичайні ситуації 

W18 Значне забруднення довкілля, у тому числі 

через істотне техногенне навантаження на нього 

W19 Слабкість системи забезпечення особистої 

безпеки жителів, у тому числі в умовах бойових 

дій 

T5 Нестабільність курсу націона-

льної валюти та ситуації на зовні-

шніх ринках    

T8 Подальше падіння престижу 

професійної освіти 

Т10 Несправедливий розподіл ко-

штів екологічного податку між 

державним та місцевим рівнями 

T11 Подальше погіршення демо-

графічної ситуації 

T12 Розташування регіону в зоні 

ризикованого землеробства 

T13 Збільшення кількості аварій 

на об’єктах інфраструктури, обу-

мовлених наростаючим зносом ос-

новних фондів та бойовими діями 

T14 Підвищення соціальної на-

пруженості та зростання недовіри 

населення до влади   

Т7 Недофінансування інвестицій-

них проектів та проектів регіона-

льного розвитку за рахунок бю-

джетних коштів 

T1 Ескалація бойових дій / «замо-

рожування» військового конфлікту 

/ збереження ситуації, яка склала-

ся 

Т9 Відсутність ефективних меха-

нізмів комплексного державного 

та громадського контролю за до-

триманням норм природоохорон-

ного законодавства 

T4 Втрата конкурентоспроможно-

сті провідних секторів економіки  

T3 Подальше падіння інвестицій-

ної привабливості регіону 

Т2 Неконтрольований вплив нега-

тивних тенденцій, що відбувають-

ся на тимчасово окупованих тери-

торіях   

T6 Скорочення закордонної фі-

нансової підтримки заходів з від-

новлення інфраструктури регіону 

Посилюють 

Ризики  



 

Найбільші ризики щодо посилення наявних в регіоні слабких 

сторін мають наступні несприятливі чинники зовнішнього сере-

довища: 

T1 Ескалація бойових дій / 

«заморожування» військового 

конфлікту / збереження си-

туації, яка склалася 

Проведення бойових дія на те-
риторії області має негативний 
вплив практично на усі сфера 
регіонального розвитку, призво-

дить до чисельних людських 
жертв, руйнування житлового 

фонду та важливих об’єктів ін-
фраструктури.   

Так, станом на 01.01.2019 в 
області залишалися зруйновани-
ми (пошкодженими) 6,1 тис. 
об’єктів інфраструктури, вклю-

чаючи 6,0 тис. житлових будин-
ків, 40 закладів освіти, 16 меди-
чних закладів, 12 закладів куль-

тури та спорту, 18 промислових 
об’єктів, 8 об’єктів дорожньо-
транспортної інфраструктури 

тощо.    

Переважну більшість тих, на 
кому негативно позначаються 
бойові дії –  це цивільне населен-
ня, особливо жінки і діти (вклю-
чаючи внутрішньо переміщених 

осіб).  Як наслідок – ризик пода-

льшого погіршення демографіч-
ної ситуації, загострення дис-
пропорцій на ринку праці, пог-
либлення структурних деформа-
цій економіки, ускладнення дос-

тупу населення до якісних послуг 
та об’єктів інфраструктури, зро-
стання загроз особистій безпеці 
жителів області. 

Вплив зазначеного чинника 

може мати декілька сценаріїв 

розвитку. 

Перший сценарій – загострен-
ня бойових дій, що може призве-
сти до зростання кількості люд-
ських жертв та випадків руйну-

вання об’єктів інфраструктури. У 
такому випадку виникає ризик 
суттєвої зміни внутрішньої ситу-
ації та зовнішнього середовища, 
виникнення додаткових проблем 

та викликів, зміни пріоритетів 

діяльності та неможливості ефе-
ктивного впровадження управ-
лінських рішень. 

Другий сценарій – збереження 
ситуації, яка склалася на тепе-
рішній час. У такому випадку усі 

виявлені слабкі сторони регіону 
будуть послаблювати позиції ре-
гіону. В першу чергу, буде спо-

стерігатися подальші негативні 
наслідки від окупації істотної ча-
стини регіону, його економічного 

та людського потенціалу. 

Третій сценарій – «заморожу-
вання» військового конфлікту. 
Такий сценарій передбачатиме 
істотні витрати, пов’язані з бо-
йовими діями та їх наслідками, 

оскільки ймовірність повного 

припинення вогню вздовж лінії 
розмежування залишається дос-
татньо низькою. 

  Т2 Неконтрольований 

вплив негативних тенденцій, 

що відбуваються на тимча-

сово окупованих територіях   

 Для розвитку території Доне-
цької області істотну загрозу мо-
жуть становити, зокрема, такі 

негативні тенденції на тимчасо-

во окупованих територіях, як 
неповне додержання норм між-
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народного права для захисту 

життя мирного населення, вини-
кнення надзвичайних ситуацій 
воєнного, техногенного й антро-
погенного характеру з транскор-

донним впливом (зокрема, загос-
трення бойових дій, інтенсифі-
кація обстрілів та їх наслідки; 
погіршення стану довкілля, під-
топлення територій, просідання 
ґрунту й отруєння води внаслі-

док затоплення шахт тощо). 

Виникнення таких ситуацій є 
істотним ризиком практично для 
усіх галузей регіонального розви-
тку та може загострити такі сла-
бкі сторони, як складна демо-
графічна ситуація, структурні 

деформації економіки, негатив-
ний імідж регіону та інформа-
ційна ізольованість населення, 
істотні диспропорції соціально-

економічного розвитку (особливо 
територій, наближених до лінії 

розмежування). У зоні найбіль-
шого ризику може опинитися 
також ситуація із водопостачан-
ням у населених пунктах області, 
а також загрози екологічного ха-
рактеру, які обумовлюють особ-

ливу потребу у захисті критичної 
інфраструктури. 

 T6 Скорочення закордонної 

фінансової підтримки заходів 

з відновлення інфраструкту-

ри регіону 

 Залучення коштів міжнарод-
ної технічної допомоги та реалі-
зація проектів міжнародних ор-
ганізацій є важливим чинником 
розвитку інфраструктури регіо-
ну, а також підвищення його 

спроможності реагувати на ви-

клики та вирішувати ключові 
проблеми: протягом 2016-2018 
років до регіону було залучено 

понад 3,0 млрд.грн. коштів між-

народної технічної допомоги. За-
значені кошти спрямовані на 
оновлення закладів охорони здо-
ров’я, освіти, культури, а також 

ключових інфраструктурних 
об’єктів систем життєзабезпе-
чення (в першу чергу, систем во-
допостачання). 

Можливими чинниками скоро-
чення закордонної фінансової 

підтримки може  стати зростан-
ня корупційних витрат або ство-
рення штучних перепон в умовах 
щодо отримання фінансової під-
тримки. 

Т7 Недофінансування інве-

стиційних проектів та прое-

ктів регіонального розвитку 

за рахунок бюджетних кош-

тів 

Реалізація проектів, спрямова-
них на вирішення питань регіо-
нального розвитку, передбачає 

активне використання коштів як 
державного, так і місцевих бю-
джетів. Зокрема, протягом 2015-
2018 роках на реалізації заходів 
та проектів щорічних програм 
економічного і соціального роз-

витку регіону використано понад 
16 млрд.грн. коштів державного, 

обласного, районних, міських 
бюджетів, а також бюджетів 
об’єднаних територіальних гро-
мад.  

Бюджетні кошти спрямову-
ються переважно на розвиток та 
оновлення існуючої інженерної 
та соціальної інфраструктури, 
підвищення якості та доступнос-
ті послуг для населення.   

Можливими чинниками недо-
фінансування проектів за бю-
джетні кошти може стати неви-



 

конанням умов договору з боку 

постачальників, відміна торгів у 
зв’язку з некоректною подачею 
документів учасниками, затягу-
вання процедур затвердження 
проектів профільними комісіями, 
несвоєчасний розподіл коштів 

державного бюджету та перера-
хування коштів органами Дер-

жавної казначейської служби, 

загроза фінансування проектів 
наприкінці бюджетного року.  

Основна загроза для реалізації 
проектів за бюджетні кошти по-
лягає у ризиках їх несвоєчасної 
реалізації, не завершення реалі-

зації або не реалізація в цілому

.    
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СЦЕНАРІЇ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ 

 

Стратегія розвитку Донецької 
області на період до 2027 році 

базується на припущеннях щодо 
трьох можливих сценаріїв розви-
тку регіону. 

Запропоновані сценарії врахо-
вують наступні складові внутрі-
шнього та зовнішнього середо-

вища: 

суспільна ситуація навколо 
збройного конфлікту на території 
області; 

впровадження загальнодержа-
вних та галузевих реформ; 

ефективність прийняття та ре-
алізації управлінських рішень на 
регіональному та локальному рі-
внях; 

демографічні та соціально-
економічні процеси, як індика-

тор стану регіонального розвит-
ку.          

При цьому, в якості базового 
сценарію обраний другий (реалі-
стичний) сценарій розвитку До-
неччини.  

Перший сценарій (песимістич-
ний)  передбачає загострення бо-
йових дій на території області, 
що може призвести до зростання 
кількості людських жертв та ви-
падків руйнування об’єктів ін-

фраструктури, а також збіль-
шення навантаження на довкіл-
ля та здоров’я людей. У такому 
випадку постає ризик виник-
нення додаткових проблем та 
викликів, у тому числі щодо не-

можливості ефективного впро-
вадження загальнодержавних 
галузевих реформ, а також 

управлінських рішень, передба-
чених проектом Стратегії.  

Другий сценарій (реалістич-
ний) – подальший поступовий ро-
звиток ситуації, яка склалася на 
теперішній час. Цей сценарій 
передбачає продовження пере-

говорного процесу щодо врегу-

лювання ситуації та реінтеграції  
території, тимчасово непідконт-
рольної українській владі, до 
українського національного про-
стору. При цьому, проведення на 

території області операції 
Об’єднаних сил, яка супроводжу-
ється періодичними обстрілами 
вздовж лінії розмежування, може 
призводити до втрат, пов’язаних 
з бойовими діями та їх наслідка-

ми.  

За цим сценарієм також пе-
редбачається подальше впрова-
дження реформи децентралізації 
та інших загальнодержавних га-
лузевих реформ.  

Використання позитивних до-

сягнень від цих реформ сприя-
тиме розбудові мирного життя 
на підконтрольній території регі-

ону, у тому числі шляхом призу-
пинення відтоку населення та 
економічного падіння, досягнен-

ня помірного зростання регіона-
льної економіки, забезпечення 
розбудови найважливіших 
об’єктів критичної інфраструк-
тури на якісно новому рівні, під-
вищення якості надання ключо-

вих послуг населенню, вирішен-

ня екологічних питань та питань 
безпеки життєдіяльності насе-
лення, у тому числі у населених 



 

пунктах, наближених до лінії ро-

змежування.      

Одночасно окупація частини 
території регіону, а також  не-
контрольований вплив процесів, 
що відбуваються на  цій терито-
рії, може призводити до частко-

вого послаблення позитивних до-
сягнень у розвитку Донецької об-
ласті в економічному, соціально-
му та екологічному вимірах.  

Третій сценарій (оптимістич-
ний) передбачає повне віднов-

лення соціально-економічних 
зв’язків з тимчасово непідконт-
рольними територіями, а також 
поступову їх реінтеграцією в 
українській державний простір. 

Прогнозується, що розгортання 
цих процесів відбуватиметься на 
фоні максимально ефективного 
впровадження усіх загальнодер-

жавних галузевих реформ, а та-
кож управлінських рішень, що 

приймаються на регіональному 
та локальних рівнях. 

Реалізація цього сценарію, з 

одного боку, передбачатиме пов-
не припинення бойових дій, ста-
білізацію суспільно-політичної 
ситуації, відновлення важливих 
господарських та соціально-
економічних зв’язків, повернен-

ня під контроль української вла-
ди усієї території Донецької об-
ласті, її людського та економіч-
ного потенціалу. 

З іншого боку, повернення те-

риторій регіону, які тривалий 

час були непідконтрольні україн-
ській владі, обумовить виник-
нення викликів, пов’язаних з не-
обхідністю повної оцінки еконо-
мічної, соціальної та екологічної 
ситуації на цій території, а та-

кож вирішення питань щодо її 
реінтеграції до українського 
правового, соціально-

економічного, політичного та ку-
льтурного простору з метою від-
новлення мирного життя насе-

лення.     
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Система цілей і завдань  до 2027 року   

 

СТРАТЕГІЧНЕ БАЧЕННЯ ДОНЕЧЧИНИ 

 

Стратегічне бачення Донеччи-
ни визначає бажану позицію, 
яку посяде Донецька область в 
економічній, соціальній, екологі-
чній та інноваційній сфері після 

реалізації Стратегії. 

Було сформоване на підставі 
пропозицій учасників робочих 
груп та з урахуванням результа-
тів громадського обговорення, 
проведеного у форматі он-лайн 

опитування жителів регіону. 

 

Донеччина від Азова до Дінця:  
безпечна, прогресивна та приваблива.  

Заможний регіон з інноваційною економікою та комфорт-
ними умовами життя, що базуються на ефективному управ-

лінні та збалансованому природокористуванні.  
 

 
Досягнення стратегічного ба-

чення Донеччини забезпечува-
тиметься шляхом впровадження 

чотирьох стратегічних напрямів 

діяльності, які відповідають 
стратегічним цілям Стратегії.   

 

Стратегічна  

ціль 1. 

Стратегічна  

ціль 2. 

Стратегічна  

ціль 3. 

Стратегічна  

ціль 4. 

Оновлена,  
конкуренто- 
спроможна  
економіка  

Якість життя 
та людський 

розвиток 

Ефективне управ-
ління та безпека в 
умовах зовнішніх і 
внутрішніх викли-

ків 

Екологічна без-
пека та збалан-
соване природо-

користування 

 

Визначені стратегічні цілі пе-
редбачають систему оператив-
них цілей та завдань, досягнення 
яких забезпечує покроковий рух 
у напряму впровадження страте-

гічного бачення Донеччини в ре-
альність.   

Запропонована система стра-
тегічних, оперативних цілей та 

завдань відповідає ключовим 
принципам Стратегії – пріорите-
тності прав і свобод людини, ін-
клюзивності та ґендерної рівнос-
ті в системі надання послуг насе-

ленню, дотримання підходів ста-
лого та збалансованого розвитку.    

 

  



 

ДЕРЕВО СТРАТЕГІЧНИХ, ОПЕРАТИВНИХ ЦІЛЕЙ ТА ЗАВДАНЬ ДО 2027 РОКУ 

 

  
Стратегічна ціль 2   

ЯКІСТЬ ЖИТТЯ ТА ЛЮД-
СЬКИЙ РОЗВИТОК 

Стратегічна ціль 1   
ОНОВЛЕНА, КОНКУРЕН-
ТОСПРОМОЖНА ЕКОНО-

МІКА 

Стратегічна ціль 3   
ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ 

ТА БЕЗПЕКА В УМОВАХ 
ЗОВНІШНІХ І ВНУТРІШНІХ 

ВИКЛИКІВ 

Операційна ціль 1.1.   

КВАЛІФІКОВАНІ КАДРИ, ПРОДУКТИВНА 

ЗАЙНЯТІСТЬ ТА ГІДНА ПРАЦЯ 

Завдання  1.1.1.  Зменшення диспропорцій 
між попитом та пропозицією робочої сили 

Завдання 1.1.2.  Оновлення регіональної 

системи професійної (професійно-
технічної) освіти 

Завдання 1.1.3.Розвиток малого та серед-
нього підприємництва, як драйверу структу-
рних перетворень 

Операційна ціль 1.3.   

ТРАНСПОРТНА ДОСТУПНІСТЬ ТА ПРОС-
ТОРОВЕ СПОЛУЧЕННЯ 

Завдання  1.3.1. Підвищення якості та дос-
тупності транспортно-логістичних послуг з 

урахуванням внутрішніх та міжрегіональних 
зв’язків    

Завдання  1.3.2.  Розвиток екологічно без-
печного транспорту 

 
 

Операційна ціль 1.2.   

РОЗУМНА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ, ЗАСНОВАНА 

НА ЗНАННЯХ ТА ІННОВАЦІЯХ 

Завдання 1.2.1. Відновлення науково-

інноваційного потенціалу   

Завдання 1.2.2.  Формування позитивного 

іміджу регіону 

Завдання 1.2.3. Підтримка галузей з еко-

номічним та інноваційним потенціалом для 
розвитку 

Завдання 1.2.4. Розвиток сучасної системи 
переробки сільгосппродукції відповідно до 

потреб ринку 

Операційна ціль 2.1.  

ВСЕБІЧНИЙ РОЗВИТОК ДІТЕЙ ТА МОЛО-

ДИХ ДІВЧАТ І ХЛОПЦІВ 

Завдання 2.1.1. Підвищення якості та доступ-

ності дошкільної та базової середньої освіти  

Завдання 2.1.2. Забезпечення освітніми 
послугами дітей з особливими освітніми пот-

ребами  

Завдання 2.1.3. Створення умов для само-

реалізації молодих дівчат та хлопців  

 

Операційна ціль 2.2.   

ТУРБОТА ПРО ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ 

Завдання 2.2.1. Підвищення якості та 
загальної доступності медичних послуг у 

містах та сільській місцевості 

Завдання 2.2.2. Відновлення третинного (ви-
сокоспеціалізованого) рівня медичних послуг 

Завдання 2.2.3. Посилення профілактич-

них заходів з упередження захворюваності 
населення  

Завдання 2.2.4. Підвищення якості життя 
людей, що потребують особливої соціально-

медичної, психологічної та реабілітаційної 
допомоги   

 

Операційна ціль 2.3.  

ГАРМОНІЙНИЙ ФІЗИЧНИЙ І ДУХОВНИЙ 
РОЗВИТОК ЛЮДИНИ 

Завдання 2.3.1. Підвищення доступності 

культурних послуг 

Завдання 2.3.2. Стимулювання ефективного та 
комплексного використання туристичного та 

курортно-рекреаційного потенціалу  

Завдання 2.3.3. Підтримка спорту вищих 
досягнень, дитячо-юнацького і резервного 

спорту  

Завдання 2.3.4. Залучення громадян до 

фізичної активності 

 

Операційна ціль 3.1.  

БЕЗПЕКА НАСЕЛЕННЯ ТА ТЕРИТОРІЙ 

Завдання 3.1.1. Підвищення спроможності регіону 

попереджувати, реагувати та ліквідовувати наслідки 
надзвичайних ситуацій  

Завдання 3.1.2.  Підвищення суспільної правосві-
домості та попередження злочинності  

Завдання 3.1.3.  Забезпечення особистої безпеки 

жінок і чоловіків у приватному та публічному  прос-
торах  

 

Операційна ціль 3.2.  

РІВНИЙ ДОСТУП НАСЕЛЕННЯ ДО БАЗОВИХ СО-
ЦІАЛЬНИХ, АДМІНІСТРАТИВНИХ ТА КОМУНАЛЬ-

НИХ ПОСЛУГ  

Завдання 3.2.1. Підвищення якості та доступності 

адміністративних та соціальних послуг  

Завдання 3.2.2. Надання сервісних послуг з водо-

постачання  та водовідведення  

Завдання 3.2.3. Поліпшення житлових умов насе-

лення  

Операційна ціль 3.3.  

ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИМ 

РОЗВИТКОМ  

Завдання 3.3.1. Розвиток сільських територій з 
низькою щільністю населення  

Завдання 3.3.2. Підтримка малих монофункціона-
льних міст   

Завдання 3.3.3. Усунення наслідків бойових дій у 

населених пунктах вздовж лінії розмежування     

 

Операційна ціль 3.4.  

ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ТА ЦИФРОВІЗАЦІЯ ПУБЛІЧ-

НИХ ПОСЛУГ  

Завдання 3.4.1. Впровадження інформаційних 

технологій у сфери надання послуг населенню  

Завдання 3.4.2. Покращення цифрових навичок 

населення   

Завдання 3.4.3. Розвиток системи просторового 

планування з використанням електронних ресурсів 

Операційна ціль 4.1.  

БЕЗПЕЧНИЙ СТАН ДОВКІЛЛЯ 

Завдання 4.1.1. Удосконалення публіч-

ного екологічного управління та моніто-
рингу  

Завдання 4.1.2. Підвищення екологічної 

свідомості населення  

Завдання 4.1.3. Захист водних ресурсів 
від виснаження та забруднення  

Завдання 4.1.4. Зниження навантаження 

на атмосферне повітря  

Завдання 4.1.5. Збереження біологічного 
та ландшафтного різноманіття, родючості 

земель  

Операційна ціль 4.2.  

СТАЛЕ УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ ТА 
НЕБЕЗПЕЧНИМИ ХІМІЧНИМИ РЕЧО-

ВИНАМИ 

Завдання 4.2.1. Удосконалення системи 
збору та перероблення твердих побутових 

відходів  

Завдання 4.2.2. Сприяння зменшенню 

об’ємів утворення твердих побутових від-
ходів   

Завдання 4.2.3. Удосконалення системи 
управління промисловими відходами   

Операційна ціль 4.3.  

ЕНЕРГЕТИЧНА БЕЗПЕКА ТА РОЗВИТОК 
АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ 

Завдання 4.3.1. Підвищення ефективності 
управління традиційними енергетичними 

ресурсами   

Завдання 4.3.2. Розвиток альтернативної 

енергетики    

Стратегічна ціль 4   
ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ТА 
ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРО-

ДОКОРИСТУВАННЯ 
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Стратегічна ціль 1. Оновлена, конкурентоспроможна економіка 

 
Операційна ціль 1.1. Кваліфіковані кадри, продуктивна зайня-

тість та гідна праця 

Завдання 1.1.1. Зменшення 

диспропорцій між попитом та 
пропозицією робочої сили, у тому 
числі шляхом сприяння повній і 
продуктивній зайнятості та гід-
ній праці для всіх жінок і чолові-

ків, осіб з інвалідністю; посилен-

ня комунікації між бізнесом та 
закладами вищої і професійної 
(професійно-технічної) освіти; 
орієнтація освітніх закладів на 
підготовку кадрів відповідно до 

потреби бізнесу; запровадження 
освітніх програм відповідно до 
потреб провідних інноваційно 
активних підприємств регіону 
(як малих так і великих); профе-
сійної підготовки та покращення 

професійних навичок безробіт-
них жінок та чоловіків (зокрема, 
з числа внутрішньо переміщених 
осіб); сприяння скороченню роз-
біжностей у середній заробітній 
платі за статтю; запровадження 

стимулів для залучення кваліфі-
кованих фахівців та створення 
умов для їх розвитку;  запрова-
дження у закладах освіти освіт-

ніх програм з формування прак-
тичних навичок у сферах підп-

риємництва, фінансової та інфо-
рмаційної грамотності; стимулю-
вання розвитку ініціатив мікро-
бізнесу та самозайнятості; спри-
яння розвитку ефективної сис-
теми перекваліфікації та на-

вчання протягом життя, особли-
во серед людей старше 45 років; 
здійснення профорієнтаційної 

роботи; підвищення рівня поін-
формованості роботодавців щодо 
поваги бізнесу до прав людини, 

про заборону дискримінації жі-

нок у сфері зайнятості, необхід-
ності впровадження соціальних 
гарантій для працівників; спри-
яння входженню жінок у форма-
льну економіку тощо.  

Завдання 1.1.2. Оновлення 

регіональної системи професій-
ної (професійно-технічної) освіти, 
у тому числі шляхом оптимізації 
та розвитку мережі закладів 
професійної (професійно-

технічної) освіти, покращення їх 
матеріально-технічного стану з 
урахуванням вимог інклюзивно-
сті та рівного доступу усіх кате-
горій населення, а також у від-

повідності до сучасних потреб 
виробництва з метою підготовки 

фахівців за практико-
орієнтованими програмами; під-
вищення професійного рівня пе-
дагогічних працівників 
(із залученням фахівців з вироб-
ничої сфери та сфери послуг до 

навчального процесу та атестації 
випускників); розвитку дуальної 
системи освіти; підтримки спів-

робітництва та створення 
об’єднань  між промисловими пі-
дприємствами та закладами 

професійної (професійно-
технічної) освіти, що готувати-
муть фахівців для роботи на під-
приємствах; залучення робото-
давців до розробки програм 
професійної (професійно-

технічної) освіти, а також до фі-
нансування програм заохочува-

льних виплат учнів з числа обда-
рованої молоді; підтримки жінок, 
які завершують освіту після на-



 

родження дитини; впроваджен-

ня інформаційних заходів щодо 
підвищення іміджу професійної 
(професійно-технічної) освіти та 
її популяризації серед дітей, мо-
лоді, дорослих; запровадження 
нових навчальних підходів і мо-

делей; поширення практики 
стажування та обміну досвідом 
між закладами різних регіонів 
України та інших держав; забез-
печення рівного доступу до про-

фесійної (професійно-технічної) 

освіти для жінок та чоловіків, у 
тому числі з уразливих груп на-
селення, насамперед людей з ін-
валідністю й осіб, які перебува-
ють в уразливому становищі то-
що.   

Завдання 1.1.3. Розвиток 
малого та середнього підприєм-
ництва, як драйверу структур-
них перетворень, беручи до ува-
ги конкретний досвід та внесок 

жінок та чоловіків, у тому числі 
шляхом розвитку інфраструкту-
ри підтримки малого та серед-
нього підприємництва; запрова-
дження інструментів фінансової 
підтримки (прямої або шляхом 

часткового відшкодування від-
соткових  ставок за кредитами) 
на реалізацію суб’єктами малого 

та середнього підприємництва 
інвестиційних проектів, які пе-
редбачають створення нових ро-

бочих місць та (або) мають інно-
ваційну складову; сприяння 
спрощенню доступу до основних 
фінансових послуг для жінок та 
вразливих верств населення; пі-
дтримки високотехнологічного та 

інноваційного підприємництва; 
професійної підготовки та пок-

ращення професійних навичок 

суб’єктів малого та середнього 

підприємництва, надання їм ін-
формаційно-консультаційної під-
тримки (зокрема, щодо вимог 
контролюючих органів, змін но-
рмативної бази у сфері регулю-
вання підприємницької діяльно-

сті, доступних джерел та інстру-
ментів фінансування, питань 
поваги бізнесу до прав людини); 
сприяння кооперації та коорди-
нації між суб’єктами малого та 

середнього бізнесу; стимулюван-

ня розвитку молодіжного та жі-
ночого підприємництва (зокре-
ма, шляхом започаткування та 
розвитку ними власного бізнесу у 
сільські місцевості, здійснення 
фермерської діяльності та участі 

у сільськогосподарських коопе-
ративах), а також започаткуван-
ня підприємницької діяльності 
вразливими категоріями насе-

лення (особливо у населених пу-
нктах з моноструктурною еконо-

мікою та у сільській місцевості); 
формування позитивного іміджу 
підприємців, підвищення їх со-
ціальної відповідальності; попу-
ляризації серед населення (особ-
ливо серед молоді) соціального 

підприємництва та підприємни-
цької діяльності в цілому; підт-

римки соціально-відповідального 
підприємництва, направленого 
на підтримку вразливих груп на-
селення; запровадження механі-

змів обміну досвідом та кращими 
практиками як всередині регіо-
ну, так і за його межами (зокре-
ма шляхом залучення представ-
ників малого та середнього підп-
риємництва до конгресно-

виставкових заходів)  тощо.            

  

Операційна ціль 1.2. Розумна спеціалізація, заснована на знан-

нях та інноваціях 
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Завдання 1.2.1. Відновлення 
науково-інноваційного потенціа-
лу, у  тому числі шляхом ство-
рення та розвитку об’єктів підп-

риємницької інфраструктури; 
створення елементів інновацій-
ної інфраструктури на базі за-
кладів вищої освіти та наявних 
наукових установ (бізнес-
інкубатори, наукові та технологі-

чні парки); підтримки співробіт-
ництва та створення об’єднань 

між промисловими підприємст-
вами, науковими установами та 
закладами вищої освіти, що здій-
снюють науково-методичне за-

безпечення впровадження інно-
вацій, зокрема за напрямом під-
готовки кадрів для наукоємних 
виробництв у пріоритетних галу-
зях (з акцентом на отримання 
цифрових навичок та оволодіння 

іноземними мовами); формуван-
ня інноваційної культури, спри-
яння залученню дітей та молоді 
до інноваційної діяльності (зок-
рема, шляхом підтримки STEM-
освіти та популяризації руху ро-

бототехніки у загальноосвітніх 
закладах, а також закладах  
професійної (професійної-
технічної) та вищої освіти) із за-
безпеченням рівного доступу мо-

лодих дівчат та хлопців (у тому 

числі з уразливих верств насе-
лення, які перебувають у скрут-
ному становищі); стимулювання 
та підтримки доступу дівчат до 
STEM-освіти та професійно-
технічних спеціальностей; здійс-
нення інформаційних заходів, 

спрямованих на  поширення по-
зитивного досвіду про реалізацію 
інноваційних проектів; надання 

інформаційно-консультаційної 
допомоги та сприяння участі у 
міжнародних науково-технічних 

проектах та програмах іннова-

ційної спрямованості тощо. 

 Завдання 1.2.2. Формування 
позитивного іміджу регіону, у 

тому числі шляхом поширення 
інформації про позитивні досяг-
нення, історії успіху та кращі 
практики впровадження діяль-
ності на Донеччині, реалізацію 
перспективних проектів та зага-

льнодержавних реформ, а також 

економічні, інвестиційні та інно-
ваційні можливості регіону (зок-
рема,  проведення  форумів, ви-
ставок та конференцій в області, 
сприяння участі представників 

регіону у конгресно-виставкових 
заходах за межами регіону); ма-
ркетингового просування пріо-
ритетних галузей економіки; 
створення системи залучення і 
супроводу інвестиційних проек-

тів, що мають істотне значення 
для розвитку регіону (зокрема, 
організація супроводу і моніто-
рингу таких інвестиційних прое-
ктів, розробка і реалізація «до-
рожніх карт» для інвесторів), 

поширення інформації про цю 
систему; створення регіонально-
го бренду та локальних брендів 
територій тощо.   

Завдання 1.2.3. Підтримка 
галузей, що мають економічний 

та інноваційний потенціал для 
розвитку (перелік уточняється), 
беручи до уваги конкретний дос-
від та внесок жінок та чоловіків, 
в першу чергу, шляхом  сприян-

ня міжсекторальному співробіт-
ництву у форматі «наука – бізнес 
– влада» та (або) у вигляді нала-
годження зв’язків в межах клас-

терних та міжгалузевих 
об’єднань; стимулювання розви-

тку виробництв з високим рів-



 

нем доданої вартості, високоін-

телектуальних та креативних ін-
дустрій. 

Завдання 1.2.4. Розвиток су-
часної системи переробки сіль-
ськогосподарської продукції від-

повідно до потреб ринку, беручи 
до уваги конкретний досвід та 
внесок жінок та чоловіків, у тому 
числі шляхом підтримки ство-
рення сільськогосподарських об-

слуговуючих переробних коопе-

ративів; стимулювання сільсько-
господарської дорадчої діяльнос-

ті; удосконалення системи інфо-

рмаційного забезпечення 
суб’єктів господарювання у галу-
зі переробки сільськогосподарсь-
кої продукції, налагодження 
зв’язків між ними як в регіоні, 
так і за його межами; сприяння 

розвитку крафтового (індивідуа-
льного) виробництва продуктів 
харчування; налагодження підт-
римки маркетингового просу-
вання нішевої продукції тощо.   

 

Операційна ціль 1.3. Транспортна доступність та просторове 

сполучення  

Завдання 1.3.1. Підвищення 
якості та доступності транс-
портно-логістичних послуг з 
урахуванням внутрішніх та мі-
жрегіональних зв’язків, у тому 

числі шляхом розвитку існуючої 
та будівництва нової інфрастру-
ктури автомобільного, залізнич-
ного та морського транспорту з 
дотриманням принципів універ-
сального дизайну для осіб з інва-

лідністю, жінок і чоловіків з ма-
ленькими дітьми, людей похило-
го віку (особливо із застосуван-
ням інноваційних технологій); 

розвитку та технічної модерніза-
ції припортової інфраструктури 

ДП «Маріупольський морський 
торговий порт» (залізничних під-
ходів, автомобільних доріг тощо) 
для відновлення його пропускної 
спроможності; відновлення тра-
нспортного пасажирського та 

вантажного повітряного сполу-
чення; створення транспортно-
логістичних кластерів та базових 

логістичних центрів з урахуван-
ням переорієнтації транспортних 
потоків; запровадження іннова-

ційних технологій та інформа-
ційних систем для управління 
транспортною системою на за-
садах електронного урядування; 
запровадження підходу «інтерне-

ту речей» у транспортній галузі 
тощо. 

Завдання 1.3.2. Розвиток 
екологічно безпечного транспор-
ту, у тому числі шляхом розвит-
ку електричного транспорту 

(трамваїв, тролейбусів, електро-
бусів тощо) та оновлен-
ня/реконструкція супутньої ін-
фраструктури (тягові підстанції, 

електрозарядні станції, контакт-
на мережа, трамвайні колії то-

що); оновлення рухомого складу 
пасажирського транспорту на 
більш екологічні та чисті моделі, 
що відповідають вимогам інклю-
зивності; розвитку відповідної 
інфраструктури з дотриманням 

принципів універсального ди-
зайну для осіб з інвалідністю, жі-
нок і чоловіків з маленькими ді-

тьми, людей похилого віку; сти-
мулювання використання елект-
ромобілів та розбудови інфра-
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структури для їх обслуговування 

(електрозарядні станції, спеціалі-

зовані сервісні станції) тощо.  

 

Стратегічна ціль 2. Якість життя та людський розвиток 

 
Операційна ціль 2.1. Всебічний розвиток дітей та молодих дів-

чат і хлопців 

Завдання 2.1.1. Підвищення 
якості та доступності дошкіль-
ної та базової середньої освіти 

для всіх дівчат та хлопців з ува-

гою до віку, статі, місця прожи-
вання, інвалідності, соціально-
економічного статусу шляхом 
формування оптимальної мережі 
навчальних закладів відповідно 

до сучасних потреб населення та 
інклюзивності, зміцнення їх ма-
теріальної бази, підтримки захо-
дів щодо посилення кадрового 
забезпечення та компетенцій 
фахівців; впровадження сучас-

них форм і методів навчання (у 
тому числі ґендерно чутливих 
навчальних програм та навчаль-
них матеріалів); підтримки обда-
рованих дітей тощо. 

Завдання 2.1.2.  Забезпечен-

ня освітніми послугами дітей з 
особливими освітніми потреба-
ми, у тому числі шляхом надання 
комплексних психолого-

педагогічних та корекційно-

розвиткових послуг на базі ін-
клюзивно-ресурсних центрів; 
створення рівних умов для дос-
тупу до типових навчальних ко-
лективів; забезпечення територі-
альної та архітектурної доступ-

ності шкіл, підготовки кваліфі-
кованих і вмотивованих фахів-

ців та персоналу; здійснення за-
ходів щодо поінформованості 
населення про важливість інклю-
зивної освіти і хід її впрова-

дження та переваги тощо.  

Завдання 2.1.3.  Створення 
умов для самореалізації дітей та 
молодих дівчат і хлопців, у тому 

числі шляхом підвищення якості 
і доступності  позашкільної осві-
ти з урахуванням сучасних пот-
реб; поширення й розвитку не-
формальної освіти із залученням 
громадських організацій; спри-

яння впровадженню ґендерно 
чутливих навчальних програм та 
навчальних матеріалів; стимулю-
вання креативних здібностей; 
підтримки заходів щодо залу-
чення та рівноправної участі мо-
лоді до процесів прийняття рі-

шень через участь у консульта-
тивно-дорадчих органах місце-
вого та регіонального рівня; про-
ведення комунікаційної, освіт-

ньої та інформаційної кампанії 
по боротьбі з гендерними та ін-

шими стереотипами серед моло-
ді; розвитку шкільної та студент-
ської демократії, самоуправлін-
ня; сприяння участі у заходах із 
національно-патріотичного та 
духовно-морального виховання 

тощо. 

 
Операційна ціль 2.2.  Турбота про здоров’я населення 

Завдання 2.2.1. Підвищення 
якості і загальної доступності 

медичних послуг у містах та 
сільській місцевості, у тому числі 



 

шляхом підвищення якості та 

розширення медичних послуг, 
зокрема технологічне переосна-
щення закладів охорони здо-
ров’я, впровадження електрон-
ного документообігу, телемеди-
цини, електронних сервісів (за-

пис до лікаря, електронний ре-
цепт тощо); зміцнення, збере-
ження, поповнення кадрів, особ-
ливо у сільській місцевості та пі-
двищення компетенцій медично-

го персоналу; поліпшення мате-

ріально-технічного забезпечення 
закладів, покращення взаємодії 
первинної та вторинної ланки в 
межах госпітальних округів тощо  

Завдання 2.2.2. Відновлення 

третинного (високоспеціалізова-
ного) рівня надання медичних по-
слуг, у тому числі шляхом  відбу-
дови мережі закладів з надання 

високоспеціалізованої медичної 
допомоги населенню, у числі ді-

тям та жінкам; посилення служ-
би екстреної медичної допомоги; 
здійснення заходів щодо підви-
щення спроможності надавати 
сучасну медичну допомогу чоло-
вікам і жінкам з новоутворення-

ми та захворюваннями системи 
кровообігу (особливо серед жі-
нок); залучення висококваліфі-

кованих (вузьконаправлених) 
фахівців, впровадження програм 
і заходів щодо обміну досвідом 

та безперервного навчання ліка-
рів тощо. 

Завдання 2.2.3. Посилення 
профілактичних заходів з упере-
дження захворюваності населен-

ня, у тому числі шляхом поши-
рення знань щодо проведення 

своєчасних та регулярних меди-
чних оглядів з метою раннього 
виявлення захворювань (зокрема 

туберкульоз, СНІД тощо), особли-

во серед чоловіків та хлопців, 
вакцинації для попередження та 
розповсюдження інфекцій; по-
ширення практик щодо здорово-
го життя та відповідальної само-
збережувальної поведінки; впро-

вадження освітніх програм, на-
вчальних курсів, просвітницьких 
заходів, пов’язаних з інформу-
ванням населення і пропагуван-
ням здорового способу життя, 

особливо серед дітей, молодих 

дівчат та хлопців; поширення 
медичної інформації та забезпе-
чення доступності медичних пос-
луг для жінок і дівчат, зокрема 
щодо репродуктивного здоров’я 
та методів контрацепції; здійс-

нення інформаційно-
роз’яснювальної роботи щодо не-
безпечності соціальних хвороб 
(наркоманія, алкоголізм тощо), у 

тому числі серед молоді та чоло-
віків, допомоги у лікуванні та 

попередженні рецидивів тощо. 

Завдання 2.2.4. Підвищення 
якості життя людей, що потре-
бують особливої соціально-
медичної, психологічної та реабі-

літаційної допомоги, у тому числі 
шляхом здійснення заходів задля 
покращення життя людям, у то-

му числі дітям, з хронічними за-
хворюваннями, невиліковними 
прогресуючими хворобами та їх 

сім’ям; розвитку служб для допо-
моги особам похилого віку, осо-
бам з інвалідністю, людям які 
живуть з ВІЛ/СНІД та інших 
вразливих категорій населення; 
створення умов для соціальної 

адаптації та реабілітації осіб з 
інвалідністю, осіб, що постраж-

дали від бойових дій, учасників 
бойових дій, внутрішньо перемі-
щених осіб та членів їх сімей то-
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що; посилення співпраці соціа-

льних служб з громадськими і 
міжнародними організаціями для 

надання всебічної допомоги то-

що.   

 

Операційна ціль 2.3. Гармонійний фізичний і духовний розви-

ток людини 

Завдання 2.3.1. Підвищення 
доступності культурних послуг, 
у тому числі шляхом модернізації 
культурної та розбудови дозвіл-

лєвої інфраструктури з ураху-

ванням вимог інклюзивності; ро-
зширення культурних послуг, у 
тому числі з використанням ін-
формаційних технологій; вжи-
вання стимулюючих заходів, 

спрямованих на розширення ку-
льтурних та розважальних послуг 
з урахуванням потреб населення 
різного віку, статі, стану здо-
ров’я, просування культурної 
спадщини Донеччини, підтримку 

культурних заходів національно-
го та міжнародного значення; 
підвищення компетенції персо-
налу в галузі культури, підтримку 
мистецьких проектів, креатив-
них індустрій, митців та колек-

тивів, які у тому числі сприяти-
муть рівності, недискримінації, 
інклюзивності, міститимуть ви-
клик гендерним стереотипам, 

патріархальним поглядам тощо.  

Завдання 2.3.2. Стимулюван-

ня ефективного та комплексного 
використання туристичного та 
курортно-рекреаційного потенці-
алу регіону, у тому числі шляхом 
збільшення туристичної та рекре-

аційної інфраструктури, з ураху-
ванням вимог інклюзивності,  
включаючи туристичні маршру-
ти, орієнтованої на оздоровчий, 

активний, культурний, релігійний 
та подієвий туризм; сприяння 

ефективному, етичному та відпо-

відальному туризму, що забезпе-
чує повагу, захист та відсутність 
надмірної експлуатації людських 
та природних ресурсів регіону; 
розширення туристичних та рек-

реаційних послуг з використан-
ням інформаційно-
комунікаційних технологій; поси-
лення співробітництва між 
суб’єктами туристичної діяльності 
тощо. 

Завдання 2.3.3. Підтримка 

спорту вищих досягнень, дитячо-
юнацького і резервного спорту, у 
тому числі шляхом збереження 

та створення розгалуженої ме-

режі сучасних спортивних спо-
руд (спортивні зали, плавальні 
басейни тощо), які відповідають 
національним та міжнародним 
стандартам та вимогам терито-
ріальної і архітектурної доступ-

ності; підтримка ґендерної рів-
ності у спорті та залучення дітей 
і молоді до занять у дитячо-
юнацьких спортивних школах, 

включаючи дітей, молодих дівчат 
та хлопців з вразливих груп; 

створення умов для розвитку ре-
зервного спорту та ефективного 
поповнення складу національних 
збірних команд; формування па-
тріотичних почуттів у громадян 
та позитивного іміджу держави і 
регіону у світовому співтоварис-

тві тощо. 

Завдання 2.3.4. Залучення 
громадян до фізичної активнос-
ті, у тому числі  шляхом розвит-



 

ку інфраструктури спортивних 

споруд за місцем проживання, у 
місцях масового відпочинку гро-
мадян, на базі загальноосвітніх 
навчальних закладів, доступних 
для різних верств населення, що 
відповідають вимогам інклюзив-

ності; створення місць для акти-
вного відпочинку (зон для рухо-
вої активності та спорту на сві-
жому повітрі тощо), облаштуван-
ня безпечних велосипедних та 

пішохідних доріжок; проведення 

заходів з підвищення оздоровчої 

рухової активності населення, у 
тому числі для осіб похилого віку, 
осіб з інвалідністю; підвищення 
рівня поінформованості та обіз-
наності різних груп населення 
щодо формування здорового 

способу життя і профілактики 
негативних явищ серед різних 
груп населення, особливо серед 
дітей та молодих дівчат і хлопців 
тощо. 

 

Стратегічна ціль 3. Ефективне управління та безпека в умовах 

зовнішніх і внутрішніх викликів 

 

Операційна ціль 3.1. Безпека населення та територій  

Завдання 3.1.1. Підвищення 
спроможності регіону попере-
джувати, реагувати та ліквідо-
вувати наслідки надзвичайних 
ситуацій, у тому числі шляхом 

технічного переоснащення орга-
нів управління та сил цивільного 
захисту, у тому числі аварійно-
рятувальними служб; розбудови 
територіальної автоматизованої 

системи централізованого опо-
віщення з впровадженням нові-
тніх технологій; організації гума-
нітарного розмінування на тери-

торіях та акваторіях області, у 
тому числі об’єктах природно-

заповідного фонду; організація 
рятування людей на водних 
об’єктах; збільшення закладки 
матеріально-технічних засобів у 
матеріальні резерви усіх рівнів; 
приведення наявного фонду за-

хисних споруд цивільного захисту 
у готовність для використання за 
призначенням, обладнання най-

простіших укриттів, доступних 
для осіб з інвалідністю, жінок та 
чоловіків з дітьми, людей похило-

го віку та інших вразливих груп 
населення; розбудови системи 
оптимального розміщення 
Центрів безпеки громадян в 

спроможних об’єднаних терито-

ріальних громадах; створення до-
бровільних пожежно-рятувальних 
підрозділів із залученням жінок; 
підвищення обізнаності населен-
ня щодо способів попередження, 
реагування та ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій,  пово-
дження з вибухонебезпечними 
предметами  в тому числі з точки 

зору гендерної рівності  тощо. 

Завдання 3.1.2. Підвищення 
суспільної правосвідомості та 

попередження злочинності, у то-
му числі шляхом організації ін-
формаційних кампаній, прове-
дення роз’яснювальної роботи та 
просвітницьких заходів для на-

селення, в тому числі з викорис-
танням мови, доступної для осіб 
з порушенням слуху та зору; на-

вчання представників органів 
влади з питань прав людини та 
ґендерної рівності; реалізацію 
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програм обміну досвідом щодо 

превентивних заходів та бороть-
би із злочинністю тощо.  

Завдання 3.1.3. Забезпечення 
особистої безпеки жінок та чо-

ловіків у публічному і приватно-
му просторах, у тому числі шля-
хом побудови єдиної та оптима-
льної системи швидкого реагу-
вання на повідомлення про по-

рушення прав та основних сво-

бод людини, у тому числі 
пов’язані з конфліктом; знижен-
ня злочинності у публічних міс-
цях (зокрема, через впроваджен-
ня сучасних інформаційно-

комунікаційні технологій в систе-
му безпеки, розширення мережі 
автоматизованої системи інтеле-
ктуального відеоспостереження 

та освітлення на вулицях населе-

них пунктів, автодорогах загаль-
ного користування області, залу-
чення громадян, включаючи жі-
нок, до участі в охороні громад-

ської безпеки); попередження та 
реагування на випадки усіх ви-
дів дискримінації та насильства 
над особистістю (включаючи ґе-
ндерно-обумовлене, сексуальне 
та домашнє насильство, насильс-

тво серед дітей та підлітків, на-

сильство у школі, на робочому 
місці та у громадських місцях), 
запобігання порушенню прав 
людей з особливими потребами, 
впровадження систем пово-
дження з безпритульними тва-

ринами, проведення  тощо. 

 

Операційна ціль 3.2. Рівний доступ населення до базових соціа-

льних, адміністративних та комунальних послуг 

Завдання 3.2.1. Підвищення 
якості та доступності адмініс-
тративних та соціальних послуг 
для усіх верств населення, вклю-

чаючи вразливі категорії, у тому 
числі шляхом створення та за-
безпечення функціонування 
центрів, офісів (у тому числі мо-
більних соціальних офісів) із за-

безпеченням надання максима-

льної кількісті послуг в одному 
приміщенні, в тому числі послуг 
для людей з інвалідністю всіх но-
зологічних форм та інших мало-
мобільних груп населення; зміц-
нення матеріальної бази існую-

чих центрів надання послуг та 
установ і закладів системи соціа-
льного захисту населення; підт-
римки заходів щодо посилення 

кадрового забезпечення та ком-
петенцій фахівців, у тому числі 

щодо ґендерно-відповідального 

надання послуг; проведення ши-
рокої інформаційно-
роз’яснювальної роботи серед 
населення; сприяння ґендерній 
рівності; розвитку електронного 

урядування і розширенню пере-
ліку послуг, які надаються в еле-
ктронному вигляді; забезпечення 
зворотного зв’язку, контролю за 

якістю послуг тощо. 

Завдання 3.2.2. Надання сер-

вісних послуг з водопостачання 
та водовідведення, у тому числі 
шляхом забезпечення кожної 
людини питною водою нормати-
вної якості в межах науково об-

ґрунтованих нормативів питного 
водопостачання незалежно від 
місця проживання, подолання 

диспропорцій між міськими та 
сільськими територіями у доступі 
населення до якісного водопо-



 

стачання; здійснення заходів ор-

ганізаційного, науково-
технічного, санітарно-
епідеміологічного, природоохо-
ронного, економічного, правово-
го характеру щодо поліпшення 
якості питної води, розвитку пи-

тного водопостачання, охорони 
джерел і систем питного водопо-
стачання, відновлення запасів 
питної води; пріоритетного роз-
витку систем централізованого 

питного водопостачання та во-

довідведення, її модернізації з 
метою зменшення енергоспожи-
вання та втрат води; створення 
резервних систем питного водо-
постачання; здійснення контро-
лю за дотриманням законодав-

ства у сфері питної води, питно-
го водопостачання та водовідве-
дення тощо. 

Завдання 3.2.3. Поліпшення 
житлових умов населення з ура-

хуванням конкретних потреб 

вразливих категорій населення, у 
тому числі шляхом сприяння за-
безпеченню доступним житлом 
молоді, висококваліфікованих 
спеціалістів, фахівців дефіцит-

них професій, учасників антите-
рористичної операції, внутріш-
ньо переміщених осіб та вразли-
вих категорій громадян, що пот-
ребують поліпшення житлових 
умов (зокрема шляхом впрова-

дження відповідних механізмів 
змішаного фінансування будів-
ництва та/або придбання житла, 
надання тимчасового соціально-
го та/або службового житла); 
сприяння розвитку організацій 

співвласників багатоквартирних 
будинків та житлово-будівельних 
кооперативів; поліпшення якості 
надання житлово-комунальних 
послуг тощо. 

 

Операційна ціль 3.3. Ефективне управління територіальним ро-

звитком 

Завдання 3.3.1. Розвиток 
сільських територій з низькою 

щільністю населення, у тому чи-
слі шляхом стимулювання зайня-
тості населення та самозайнято-
сті в сільській місцевості, зокре-

ма через підтримку підприємни-

цтва, створення кооперативів; 
розвиток сільської соціальної та 
інженерної інфраструктури; на-
ближення якісних послуг; впро-
вадження програм місцевих 
стимулів для залучення молодих 

працівників до роботи в сільсь-
ких населених пунктах тощо. 

Завдання 3.3.2. Підтримка  
малих монофункціональних 
міст, у тому числі шляхом впро-

вадження проектів, що сприяють 

перебудові структури місцевої 
економіки; стимулювання само-
зайнятості населення та підтри-

мка розвитку підприємництва;  
формування можливостей для 
перекваліфікації, навчання та 

перенавчання працівників міс-
тоутворюючих підприємств; за-
безпечення рівних можливостей 

для жінок та чоловіків; віднов-
лення міської інфраструктури 
тощо. 

Завдання 3.3.3. Усунення на-
слідків бойових дій у населених 

пунктах, які наближені до лінії 
розмежування, у тому числі шля-

хом відновлення соціальної ін-
фраструктури, житлового фонду, 
систем життєзабезпечення, підт-
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римки заходів щодо надання 

психологічної та консультаційної 
допомоги, зокрема із залученням 
громадських організацій; спри-
яння проведенню оцінки впливу 

збройного конфлікту на жінок та 

чоловіків, включаючи вразливі 
категорії, а також їх потреб у до-
помозі та послугах  тощо. 

 
Операційна ціль 3.4. Інформатизація та цифровізація публічних 

послуг 

Завдання 3.4.1. Впроваджен-
ня інформаційних технологій у 
сфери надання послуг населен-

ню, у тому числі шляхом поши-
рення підходів «розумного міста», 
діджіталізації та  електронного 
урядування в ключових сферах 
соціально-економічного життя; 

розвитку інфраструктури, онов-
лення матеріально-технічного та 
програмного забезпечення для 
впровадження інформаційно-
комунікаційних технологій у сис-
тему публічного управління та 

надання послуг населенню тощо.      

Завдання 3.4.2. Покращення 
цифрових навичок населення, у 
тому числі шляхом впроваджен-
ням програм та курсів цифрової 

грамотності, а також вивчення 
англійської мови для усіх катего-
рій населення; популяризації 

цифрової освіти та поширення 
базових знань про інноваційні 
технології тощо. 

Завдання 3.4.3. Розвиток си-
стеми просторового планування 
з використанням електронних 
ресурсів, у тому числі шляхом ро-
зроблення документації із земле-

устрою та містобудівної докуме-
нтації об'єднаних територіальних 
громад з використанням ІТ-
технологій; оновлення схеми 
планування Донецької області на 
засадах інформатизації; підгото-

вки та залучення фахівців, ство-
рення умов для роботи з геопрос-
торовими даними в органах ви-
конавчої влади та місцевого са-
моврядування; забезпечення до-
ступності документації з просто-

рового планування засобами міс-
тобудівного кадастру тощо. 

 

  



 

Стратегічна ціль 4. Екологічна безпека та збалансоване природо-

користування 

 

Операційна ціль 4.1. Безпечний стан довкілля  

Завдання 4.1.1. Удоскона-

лення публічного екологічного 
управління та моніторингу, у 
тому числі шляхом розвитку та 
удосконалення існуючої автома-
тизованої системи моніторингу 

довкілля; стимулювання участі 

громадськості у процесі моніто-
рингу та прийняття рішень з пи-
тань, що стосуються довкілля; 
розвитку партнерства між сек-
торами суспільства з метою залу-
чення до планування та реаліза-

ції природоохоронної політики 
всіх заінтересованих сторін; роз-
роблення стратегії регіонального 
екологічного управління області; 
впровадження світових практик з 

реалізації програм з відновлення 

екологічно депресивних промис-
лових міст тощо. 

Завдання 4.1.2. Підвищення 
екологічної свідомості населення, 
у тому числі шляхом формування 

в суспільстві екологічних ціннос-
тей і засад сталого споживання 
та виробництва (зокрема, через 
проведення інформаційних кам-

паній, підвищення рівня поінфо-
рмованості дітей, молоді та доро-

слих щодо значення, переваг та 
інструментів сталого споживан-
ня та виробництва, а також 
шляхів збереження та віднов-
лення навколишнього природно-
го середовища); сприяння ство-

ренню громадських організацій, 
зокрема, при закладах середньої 
та вищої освіти, діяльність яких 

буде спрямована на формування 
екологічної свідомості дітей та 
молодих хлопців і дівчат, спону-

кання їх до захисту навколиш-
нього середовища, раціонального 

використання енергетичних, во-
дних, повітряних ресурсів та сві-
домого поводження з твердими 
побутовими відходами; донесен-
ня до широких верств населення 

об’єктивної інформації про стан 

довкілля; популяризації екологіч-
них знань тощо. 

Завдання 4.1.3. Захист вод-
них ресурсів від виснаження та 
забруднення, у тому числі  шля-

хом здійснення заходів з ефекти-
вного управління річковими ба-
сейнами (з урахуванням їх частки 
в межах області), впровадження 
системних підходів за басейновим 

принципом у плануванні та реалі-

зації заходів щодо досягнення до-
брої якості вод; введення сучас-
них систем моніторингу, обліку 
забору та скидання зворотних 
вод; відновлення та підтримання 
сприятливого гідрологічного ре-

жиму річок Донецької області та 
акваторії Азовського моря; зни-
ження показника зарегульовано-

сті стоку водних об’єктів за ра-
хунок їх ренатуралізації; змен-
шення скидів у водні об’єкти за-

бруднюючих речовин шляхом 
будівництва та реконструкції 
очисних споруд комунальних та 
промислових підприємств, сти-
мулювання запровадження нові-
тніх технологій виробництв; зме-

ншення впливу дифузних джерел 
забруднення поверхневих вод бі-

огенними речовинами у аграр-
ному секторі, а також за рахунок 
змивів з урбанізованих терито-
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рій, впливів накопичувачів про-

мислових та побутових відходів, 
мінімізації викликів, пов’язаних 
зі збройним конфліктом та про-
тидії зміні клімату; стимулюван-

ня впровадження водозберігаю-
чих технологій у всіх сферах 
економіки, зокрема, на об’єктах 
комунальної власності та житло-
вого фонду для скорочення ви-
трат та непродуктивних втрат 

води; популяризації серед насе-

лення ощадливого використання 
води та зменшення застосування 
фосфатних миючих речовин; пі-
двищення культури загального 
водокористування тощо. 

Завдання 4.1.4. Зниження 

навантаження на атмосферне 
повітря, у тому числі  шляхом 
посилення взаємодії та налаго-
дження співпраці з суб’єктами 

господарювання (зокрема, щодо 
розробки та впровадження про-
грам зі зменшення викидів про-
мислових підприємств у атмос-
феру, протидії зміні клімату та 
сприяння низьковуглецевому ро-

звитку підприємств; стимулю-
вання виробництва підприємст-
вами регіону екологічно безпеч-
них видів продукції, впрова-
дження на підприємствах-

забруднювачах екологічного ме-

неджменту з урахуванням най-
кращих світових практик, моде-
рнізації виробництв на засадах 
енерго- та ресурсозбереження, 
впровадження нових екологічних 
технологій); а також збереження 
лісів і зелених насаджень (зокре-

ма, через інвентаризацію та від-
новлення полезахисних лісових 

смуг; ліквідацію негативних нас-
лідків у лісах, які виникли в ре-
зультаті бойових дій; створення 

сучасної лісонасіннєвої та лісоро-

зсадницької бази; збільшення 
площі зелених зон загального ко-
ристування та озеленених тери-
торій в населених пунктах облас-

ті) тощо. 

Завдання 4.1.5. Збереження 
біологічного та ландшафтного 
різноманіття, родючості земель, 
у тому числі шляхом збільшення 
площі територій природно-

заповідного фонду, завершення 
робіт зі встановлення меж тери-
торій об’єктів природно-
заповідного фонду; відновлення 
порушених внаслідок збройного 
конфлікту природних комплексів 

та об’єктів (у тому числі на тери-
торії природно-заповідного фон-
ду); збереження рідкісних і зни-
каючих видів флори та фауни; 
визначення ключових, сполуч-

них, буферних та відновлюваль-

них територій екомережі регіо-
нального значення; розробки мі-
сцевих схем екологічної мережі 
адміністративних утворень До-
нецької області; створення ефек-
тивної системи управління 

об’єктами природно-заповідного 
фонду (у тому числі із залучен-
ням наукових установ та гро-
мадських організацій); віднов-

лення порушених земель та їх 
рекультивація з використанням 

міжнародного досвіду та новітніх 
технологій; ревіталізації терито-
рій, забруднених вибухонебезпе-
чними предметами; попере-
дження та ліквідації наслідків 
закритя/консервації/затоплення 

шахт  тощо. 

 



 

Операційна ціль 4.2. Стале управління відходами та небезпе-

чними хімічними речовинами 

Завдання 4.2.1. Удоскона-
лення системи збору та пере-
роблення твердих побутових 
відходів, у тому числі шляхом 

впровадження новітніх техно-
логій і обладнання зі збирання, 
сортування, транспортування, 
переробки й утилізації ТПВ, 
включаючи специфічні та небе-

зпечні відходи, що утворюються 
населенням, зокрема небезпечні 
хімічні речовини; будівництва 
полігонів, які відповідають 
установленим стандартам; фо-
рмування інфраструктури з 

управління побутовими відхо-
дами, включаючи будівництво 
потужностей з сортування, пе-
реробки та утилізації відходів (з 

розробкою системи тарифів на 
поводження з побутовими від-
ходами); забезпечення населе-

них пунктів області технікою та 
обладнанням для збору побуто-
вих відходів; створення сприят-
ливих умов для розвитку бізнесу 
у сфері поводження з побуто-
вими відходами тощо. 

Завдання 4.2.2. Сприяння 
зменшенню об’ємів утворення 
твердих побутових відходів, у 
тому числі шляхом проведення 

просвітницької кампанії, спря-
мованої на підвищення культу-
ри поводження з твердими по-
бутовими відходами (зокрема, 

агітаційно-роз’яснювальної ро-
боти серед населення щодо роз-
дільного збирання ресурсоцін-
них компонентів побутових від-
ходів); стимулювання переробки 

та утилізації органічних відхо-
дів на рівні домогосподарств, а 
також запровадження ними ро-
здільного збору, перероблення 

побутових відходів, викорис-
тання їх в якості вторинних ре-

сурсів тощо.  

Завдання 4.2.3. Удоскона-
лення системи управління про-
мисловими відходами, у тому 

числі шляхом посилення взає-
модії та налагодження співпра-
ці з суб’єктами господарювання 
щодо зменшення обсягів утво-

рення промислових відходів, 
включаючи небезпечні відходи 
(зокрема, шляхом модернізації 

обладнання, яке використову-
ється в основному циклі вироб-
ництва відповідної галузі про-
мисловості); розробки  та за-
провадження інноваційних тех-
нологій утилізації та видалення 

промислових відходів (зокрема, 

шляхом здійснення заходів що-
до вторинного використання 
відвальних порід та шлаків); 
зменшення обсягів їх захоро-
нення у місцях видалення від-

ходів тощо. 

 

Операційна ціль 4.3. Енергетична безпека та розвиток альте-

рнативної енергетики 

Завдання 4.3.1. Підвищення 

ефективності управління тра-
диційними енергетичними ре-
сурсами, у тому числі шляхом 
впровадження системи енерго-
менеджменту; запровадження 

сучасних систем моніторингу та 

контролю витрат енергоресур-
сів; популяризації енергозбері-
гаючих технологій серед насе-
лення; впровадження енергоз-
берігаючих заходів у всіх сфе-
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рах економіки, зокрема, на 

об’єктах комунальної власності  

та житлового фонду; стимулю-
вання зменшення обсягів спо-
живання природного газу, теп-
лової та електричної енергії (зо-
крема, шляхом запровадження 
та удосконалення системного 

обліку та контролю за витрата-
ми енергоресурсів) тощо.  

Завдання 4.3.2. Розвиток 
альтернативної енергетики, у 
тому числі шляхом популяриза-

ції ідей «зеленої» та циркулярної 
економіки; розвитку нетради-
ційних та альтернативних дже-

рел енергії (енергії сонця, вітру 

тощо); створення реєстру зе-

мель, придатних для розміщен-
ня об’єктів альтернативної ене-
ргетики за її видами; підтримки 
використання альтернативної 
енергетики в області, у тому чи-
слі на комунальних підприємст-

вах та бюджетних установах 
(школи, дитячі садки тощо); за-
лучення і супровід інвестицій-

них проектів у сфері альтерна-
тивної енергетики, у тому числі 
створення регіонального банку 

інвестиційних проектів тощо. 

  



 

Реалізація та моніторинг Стратегії 

ІНСТИТУЦІЙНЕ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

Організація виконання Стра-
тегії розвитку Донецької області 
на період до 2027 року забезпе-
чуватиметься відповідно до За-
кону України “Про засади дер-
жавної регіональної політики” 

та постанови Кабінету Міністрів 

України “Про затвердження По-
рядку  розроблення регіональ-
них стратегій розвитку і планів 
заходів з їх реалізації, а також 
проведення моніторингу та оці-

нки результативності реалізації 
зазначених регіональних стра-
тегій і планів заходів” від 

15 листопада 2015 року № 932 
(із змінами). 

Інструментом виконання 
Стратегії будуть два плани за-
ходів з її реалізації у 2021-
2023 та 2024-2027 роках. 

Зазначені плани заходів  пе-
редбачатимуть перелік  техніч-
них завдань на проекти регіо-
нального розвитку, які  струк-
туровані за програмами регіо-
нального розвитку, спрямова-

ними на реалізацію передбаче-
них Стратегією завдань. 

 

 

Рис. Організаційний механізм реалізації Стратегії розвитку 

Донецької області на період до 2027 року 

 

Стратегія розвитку Донецької області  

на період до 2027 року 

План заходів з реалізації  

Стратегії у 2021-2023 ро-

ках 

План заходів з реалізації  

Стратегії у 2024-2027 роках 

Переліки технічних завдань на проекти  

регіонального розвитку 

Щорічні програми економічного і соціального розвитку  

Державний фонд регіонального розвитку   

Проекти міжнародної технічної допомоги    

Взаємодія  з приватними партнерами, залучення інвестицій 

 Інші доступні інструменти реалізації проектів  
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Відбір та фінансування прое-

ктів регіонального розвитку під 

визначені технічні завдання 
здійснюватиметься в установ-
леному законодавством поряд-
ку. 

Конкретизація проектів, які 
будуть відібрані під технічні за-

вдання планів заходів з реалі-
зації Стратегії, здійснювати-

меться, в першу чергу, шляхом: 

формування щорічних про-
грам економічного і соціального 
розвитку області; 

 проведення конкурсних від-
борів проектів і програм, які 

можуть реалізовуватися за ра-

хунок коштів Державного фон-

ду регіонального розвитку; 

взаємодії з проектами міжна-
родної технічної допомоги, при-
ватними партнерами та інвес-
торами; 

використання інших доступ-

них інструментів реалізації про-
ектів регіонального розвитку на 

конкурсних засадах (зокрема, в 
рамках Програми підтримки 
секторальної політики Європей-
ського Союзу тощо). 

 

Рис. Інституційна система реалізації Стратегії розвитку До-

нецької області на період до 2027 року 

 

Обласна державна 
адміністрація,  
її структурні 
підрозділи 

- реалізації та  
  фінансування  
  проектів; 
- загальна  
  координація; 
- організація   
  моніторингу.

 
 

Підрозділи 
центральних та 

інші місцеві 
органи виконавчої 

влади 
- реалізація проектів   

   у відподвіних  
   сферах, їх  
   моніторинг; 
- співфінансування  
  проектів. 

Органи 
місцевого 

самоврядування 

- реалізація проектів   
  у відподвіних    

  громадах, їх    
  моніторнг; 
- співфінансування   
  проектів. 

Комунальні 
підприємства, 
установи та 

заклади  

- участь у  реалізації 
  проеків, які  
  безпосередньо  
  стосуються їх  
  діяльності 

 

 

Суб'єкти 
підприємнцитва, 

приватні 
партнери 

- участь у реалізації  
  проектів; 
- участь у процесі  

  підприємницького  
  відкриття; 

- фінансуванні   
  проектів.  

 
Заклади вищої 
освіти, наукові 

установи 
- участь у реалізації  

  проектів; 
- участь у процесі  
  підприємницького  
  відкриття; 
- участь у процесі  
  моніторингу  

  реалізації Стратегії.  

 

Проекти 
міжнародної 

технічної 
допомоги 

- фінансування   
  проектів; 
- підтримка процесу  
  моніторингу та  
  оцінки результатів; 
- консультаційна  
  підтримка. 

Громадськість 

- участь у 
  реалізації 
  проеків в   

  межах   
  законодавства; 

- громадський  
  моніторинг. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/984_019
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/984_019


 

Основними суб’єктами реалі-

зації Стратегії визначені: 

облдержадміністрація та її 
структурні підрозділи; 

інші місцеві органи виконавчої 
влади, територіальні органи міні-
стерств та інших центральних 

органів виконавчої влади; 

 органи місцевого самовряду-
вання; 

комунальні підприємства, за-
клади та установи; 

представники суб’єктів підп-

риємництва та інші приватні 
партнери; 

заклади вищої освіти, науково-

дослідні установи; 

проекти та програми міжнаро-
дної технічної допомоги 

громадськість. 

Передбачається системна 
участь зазначених заінтересова-

них сторін на усіх етапах реалі-
зації  та моніторингу Стратегії.  

Характер цієї участі буде обу-

мовлюватися особливостями реа-
лізації конкретних проектів та 
дією законодавства у відвідних 

сферах

.

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЇ 

Реалізація Стратегії розвитку 
Донецької області на період до 

2027 року передбачається за ра-
хунок усіх можливих джерел фі-
нансування, не заборонених за-

конодавством, включаючи кош-
ти бюджетів усіх рівнів, міжна-

родної технічної допомоги, а та-
кож приватних партнерів. 

 

Рис. Механізм фінансування Стратегії розвитку Донецької обла-

сті на період до 2027 року 

Бюджетні 
кошти  

Кошти 
МТД  

Кошти 
приватних 
партнерів 
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Залучення бюджетних коштів 

здійснюватиметься через вико-
ристання коштів державного та 
обласного бюджету, а також бю-
джетів нижчого рівня з ураху-

ванням конкретних територій 
реалізації заходів та проектів, 
передбачених Стратегією. 

Ключовими прогнозованими 
інструментами використання 
коштів Державного бюджету є: 

Державний фонд регіонально-
го розвитку; 

трансферти у вигляді цільових 
субвенцій з Державного бюджету 
місцевим бюджетам Донецької 
області. 

Обсяги зазначених коштів ви-

значатимуться в установленому 
законодавством порядку відпо-
відно до законів про державний 

бюджет України на відповідний 
рік. 

Використання коштів обласно-

го бюджету та бюджетів нижчого 
рівня (включаючи кошти облас-
ного та місцевих фондів охорони 

навколишнього природного се-

редовища) здійснюватиметься  в 
межах їх реальної фінансової 
спроможності.  

Обсяги відповідних бюджет-

них коштів  конкретизувати-
муться у щорічних програмах 
економічного і  соціального роз-
витку, а також бюджетах області 
і відповідних територій. 

Залучення позабюджетних 

коштів передбачається з ураху-
ванням укладених меморандумів 
про співробітництво щодо на-
дання  міжнародної технічної 
допомоги, а також на підставі 
домовленостей з приватними 
партнерами (у тому числі з пи-

тань залучення інвестицій на ре-
алізацію передбачених Стратегі-
єю проектів). 

Орієнтовні обсяги фінансуван-
ня Стратегії визначатимуться 
планами заходів з її реалізації у 

2021-2023 та 2024-2027 роках та 
конкретизуватимуться у щоріч-
них програмах економічного і 
соціального розвитку області. 

 



 

СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ ТА ОЦІНКИ РЕЗУЛЬТАТИВ-

НОСТІ 

 

Проведення моніторингу і оці-
нки результативності реалізації 
Стратегії розвитку Донецької об-
ласті на період до 2027 року 
здійснюватиметься департамен-
том економіки облдержадмініст-

рації із залученням відповідаль-
них виконавців Стратегії та гро-
мадськості.   

Процес моніторингу Стратегії 
передбачатиме підготовку: 

щорічних  звітів про результа-

ти проведення моніторингу ви-

конання плану заходів з реаліза-
ції Стратегії за відповідний пері-
од; 

звіту з оцінки результативності 
реалізації Стратегії та планів за-
ходів з її реалізації. 

Звіт про результати монітори-

нгу складатиметься шляхом по-
рівняння фактичних значень ін-
дикаторів (показників) оцінки 
результативності виконання 
Стратегії з їх прогнозованим 

значенням. 

Перелік індикаторів (показники)  

оцінки результативності реалізації  Стратегії розвитку Донецької 

області на період до 2027 року 

Операційна ціль Завдання Індикатори 

Стратегічна ціль 1. «Оновлена, конкурентоспроможна економіка» 

1.1. Кваліфікова-

ні кадри, продук-

тивна зайнятість 

та гідна праця 

 

1.1.1.  Зменшення дис-
пропорцій між попитом 

та пропозицією робочої 
сили 

Рівень участі населення 
в робочій силі, % 

Рівень безробіття за ме-
тодологією МОП, % 

Навантаження на 1 ві-
льне робоче місце, осіб 

Співвідношення між 
оплатою праці жінок та 

чоловіків, % 

Кількість нових робочих 
місці, створених в ре-
зультаті реалізації прое-

ктів, передбачених 
Стратегією, од. 

1.1.2.  Оновлення регі-
ональної системи про-

фесійної (професійно-
технічної) освіти 

Частка випускників за-
кладів загальної серед-

ньої освіти, які вступи-
ли до закладів профе-
сійної (професійно-

технічної освіти), % 

Питома вага працевла-
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штованих за спеціаль-
ністю випускників за-

кладів професійної 
(професійно-технічної) 
освіти, % 

1.1.3. Розвиток малого 

та середнього підприє-
мництва, як драйверу 
структурних перетво-
рень 

Питома вага зайнятих у 

суб’єктів малого та се-
реднього підприємниц-
тва у загальній кількості 
зайнятих у суб’єктів го-

сподарювання регіону, 
% 

Питома вага обсягу ре-
алізації продукції (това-
рів, послуг) малих та 
середніх підприємств у 
загальному обсязі реалі-

зації продукції (товарів, 
послуг) підприємств ре-
гіону, % 

1.2. Розумна спе-

ціалізація, засно-

вана на знаннях 

та інноваціях 

 

1.2.1. Відновлення нау-

ково-інноваційного по-
тенціалу  

Частка витрат на вико-

нання наукових дослі-
джень і розробок у ва-
ловому регіональному 
продукті, % 

Кількість працівників, 
задіяних у виконанні 
НДР, в розрахунку на 
10000 зайнятих, осіб 

Частка осіб у віці до 40 

років, задіяних у вико-
нанні НДР, у загальній 
кількості осіб, задіяних 
у виконанні НДР, % 

1.2.2.  Формування по-
зитивного іміджу регіо-
ну 

Коефіцієнт співвідно-
шення між кількістю 
випадків вибуття та 
прибуття населення, 
разів  

Приріст обсягу прямих 
іноземних інвестицій до 

попереднього року, % 



 

Операційна ціль Завдання Індикатори 

1.2.3. Підтримка галу-
зей з економічним та 
інноваційним потенціа-
лом для розвитку 

Індекси фізичного обся-
гу валового регіональ-
ного продукту (у цінах 
попереднього року), ві-

дсотків 

Питома вага підпри-
ємств, які впроваджу-
вали інновації, до зага-

льної кількості підпри-
ємств регіону, % 

Питома вага реалізова-
ної інноваційної проду-

кції (товарів, послуг) у 
загальному обсязі реалі-
зованої продукції (това-
рів, послуг) регіону, % 

1.2.4. Розвиток сучас-
ної системи переробки 
сільгосппродукції відпо-
відно до потреб ринку 

Питома вага виробниц-
тва харчових продуктів, 
напоїв та тютюнових 
виробів у загальному 
обсязі реалізованої 

промислової продукції 

регіону, % 

Частка надходження 
зерна і зернобобових, 
олійних на підприємст-

ва, що займаються їх-
нім зберіганням  і пере-
робленням, у загально-
му обсязі виробництва 
зазначених культур, %  

1.3. Транспортна 

доступність та 

просторове спо-

лучення 

1.3.1. Підвищення яко-
сті та доступності тран-
спортно-логістичних по-
слуг з урахуванням вну-
трішніх та міжрегіона-

льних зв’язків 

Приріст обсягу переве-
зених вантажів автомо-
більним транспортом до 
попереднього року, % 
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1.3.2. Розвиток екологі-
чно безпечного транс-

порту 

Частка громад, в яких 
встановлені точки жив-

лення електротранспор-
ту, %  кількості громад 
області  

Стратегічна ціль 2. «Якість життя та людський розвиток» 

2.1. Всебічний 

розвиток дітей та 

молодих дівчат і 

хлопців 

2.1.1. Підвищення яко-
сті та доступності до-

шкільної та базової се-

редньої освіти 

Рівень охоплення дітей 
старшого дошкільного 

віку (5 років) закладами 

дошкільної освіти у 
сільській місцевості, % 
до кількості дітей від-
повідного віку у сільсь-
кій місцевості 

Рівень охоплення дітей 
старшого дошкільного 
віку (5 років) закладами 
дошкільної освіти у міс-

тах, відсотків до кілько-

сті дітей відповідного 
віку у містах 

Середня наповнюва-
ність загальноосвітніх 
навчальних закладів у 

сільській місцевості до 
планової чисельності, 
осіб на 1 заклад  

Частка випускників за-

гальноосвітніх навчаль-
них закладів у містах, 
які отримали за резуль-
татами зовнішнього не-
залежного оцінювання 
160 балів і вище, % до 

загальної кількості уч-
нів 

Частка випускників за-
гальноосвітніх навчаль-

них закладів у сільській 

місцевості, які отрима-
ли за результатами зов-
нішнього незалежного 
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оцінювання 160 балів і 
вище, % до загальної кі-
лькості учнів  

2.1.2. Забезпечення 
освітніми послугами ді-
тей з особливими освіт-
німи потребами 

Частка дітей з особли-
вими освітніми потре-
бами, які відвідують 
освітні установи на різ-
них рівнях освіти у 

сільській місцевості, % 

Частка дітей з особли-

вими освітніми потре-
бами, які відвідують 

освітні установи на різ-
них рівнях освіти у міс-
тах 

2.1.3. Створення умов 

для самореалізації моло-
дих дівчат та хлопців 

Рівень участі осіб 15-34 

років у робочій силі (рі-
вень економічної акти-
вності), % 

2.2. Турбота про 

здоров’я насе-

лення 

2.2.1. Підвищення яко-

сті та загальної доступ-

ності медичних послуг у 
містах та сільській міс-
цевості 

Рівень смертності від 

серцево-судинних хво-

роб, % 

Рівень охоплення за-
кладів охорони здоров’я 

перинної ланки мере-
жею Інтернет у містах, 
%   

Рівень охоплення за-

кладів охорони здоров’я 
перинної ланки мере-
жею Інтернет у сільсь-
кій місцевості, %   

Рівень забезпечення лі-
карів, що надають пер-
винну медичну допомо-
гу у сільській місцевості 
автомобілями, % 

2.2.2. Відновлення тре-
тинного (високоспеціа-
лізованого) рівня на-
дання медичних послуг 

Перинатальна смерт-
ність (на 100 тис. наро-
джених живими), випа-
дків 

Малюкова смертність 

(на 1 тис. народжених 
живими), віипадків 

2.2.3. Посилення про- Частка населення, охо-
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філактичних заходів з 
упередження захворю-

ваності населення 

пленого профілактич-
ними оглядами, % 

Частка хворих на злоя-
кісні новоутворення з 
вперше в житті встано-
вленим діагнозом, ви-

явлені при профілакти-
чних оглядах, % до за-
гальної кількості вияв-
лених випадків захво-

рювання 

Рівень охоплення дитя-
чого населення профі-
лактичними щеплення-
ми, % 

Рівень охоплення доро-
слого населення профі-
лактичними щеплення-
ми, % 

2.2.4. Підвищення яко-
сті життя людей, що по-

требують особливої со-
ціально-медичної, пси-
хологічної та реабіліта-
ційної допомоги 

Кількість хворих з упе-
рше в житті встановле-

ним діагнозом ВІЛ, на 
100 тис. населення, ви-
падків 

Кількість хворих з упе-
рше в житті встановле-
ним діагнозом активно-
го туберкульозу, на 100 
тис. населення, випад-

ків 

2.3. Гармонійний 

фізичний і духо-

вний розвиток 

людини 

2.3.1. Підвищення дос-

тупності культурних по-
слуг 

Рівень охоплення насе-

лення культурно-
масовими заходами, % 

чисельності населення 

Приріст кількості відві-
дувачів бібліотек протя-
гом року, % до попере-

днього року 

2.3.2. Стимулювання 
ефективного та компле-
ксного використання 

туристичного та курор-

тно-рекреаційного по-
тенціалу 

Приріст кількості тури-
стів, обслуговуваних 
туроператорами та ту-

рагентами, % до попе-

реднього року  

Приріст кількості внут-
рішніх туристів, обслу-
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говуваних туроперато-
рами та турагентами, % 

до попереднього року 

2.3.3. Підтримка спорту 
вищих досягнень, дитя-
чо-юнацького і резерв-

ного спорту 

Питома вага населення, 
що займається спортом, 
% чисельності населен-

ня 

Питома вага дітей та 
підлітків, залучених до 
систематичних занять у 

дитячо-юнацьких спор-

тивних школах, % чисе-
льності учнівської моло-
ді у віці 6-18 років  

2.3.4. Залучення грома-
дян до фізичної актив-
ності 

Питома вага осіб, залу-
чених до занять фізку-
льтурно-оздоровчою ді-
яльністю, % чисельності 
населення  

Кількість штатних пра-
цівників сфери фізич-

ної культури та спорту, 
осіб на 10 тисяч насе-
лення (в  тому числі жі-

нок)  

Стратегічна ціль 3. «Ефективне управління та безпека в умовах 

зовнішніх і внутрішніх викликів» 

3.1. Безпека на-

селення та тери-

торій 

3.1.1. Підвищення 
спроможності регіону 
попереджувати, реагу-
вати та ліквідовувати  
наслідки надзвичайних 

ситуацій  

Площа підтверджено 
забрудненої вибухоне-
безпечними предмета-
ми території, % терито-
рії області 

Частка населення, охо-
пленого централізова-
ною системою опові-
щення, % чисельності 

населення регіону 

3.1.2. Підвищення сус-
пільної правосвідомості 
та попередження зло-

чинності 

Приріст (скорочення) 
реєстрації криміналь-
них правопорушень, % 

до попереднього року 

Приріст (скорочення) 

кількості злочинів, ско-
єних неповнолітніми, % 

3.1.3. Забезпечення 
особистої безпеки жінок 
та чоловіків у публічно-
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му і приватному прос-
торах 

до попереднього року  

3.2.  Рівний дос-

туп населення до 

базових соціаль-

них, адміністра-

тивних та кому-

нальних послуг 

3.2.1. Підвищення яко-
сті та доступності адмі-
ністративних та соціа-
льних послуг для усіх 

верств населення 

Частка населення, охо-
пленого послугами 
створених (оновлених) 
установ та закладів со-

ціального захисту насе-
лення, % контингенту 
отримувачів соціальних 
послуг 

Частка населення, які 
мають доступ до якіс-
них адміністративних 
послуг, % загальної чи-
сельності населення ре-
гіону 

3.2.2. Надання сервіс-
них послуг з водопоста-
чання  та водовідведен-
ня 

Кількість скарг з пи-
тання якості послуг во-
допостачання та водо-
відведення, що надійш-

ли  від населення  про-

тягом року, од. 

Частка населення, яке 
забезпечено цілодобо-
вим водопостачанням, 

% загальної чисельності 
населення  

Частка населення, яке 
охоплено послугами во-

довідведення, % зага-

льної чисельності насе-
лення   

3.2.3. Поліпшення жит-

лових умов населення 

Щорічне прийняття в 

експлуатацію житлових 
будівель, тис. кв. м 

Рівень забезпечення 
житлом населення, яке 

потребує покращення 
житлових умов, % від 
чисельності населення, 
що перебуває на квар-

тирному обліку  

3.3. Ефективне 3.3.1. Розвиток сільсь- Рівень безробіття у сіль-
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управління тери-

торіальним роз-

витком 

ких територій з низькою 
щільністю населення 

ській місцевості за ме-
тодологією МОП, % 

 

3.3.2. Підтримка малих 
монофункціональних 
міст 

Частка інфраструктур-
них проектів, реалізо-
ваних у малих містах, % 
від загальної кількості 
інфраструктурних про-

ектів, що реалізуються 
за рахунок коштів 

ДФРР та обласного бю-
джету у відповідному 
році  

3.3.3. Усунення наслід-
ків бойових дій у насе-
лених пунктах, які на-
ближені до лінії розме-
жування 

Питома вага відновле-
них об’єктів інфрастру-
ктури, які були зруйно-
вані внаслідок бойових 
дій, % від загальної кі-

лькості зруйнованих 
(пошкоджених) об’єктів 
інфраструктури 

3.4. Інформати-

зація та цифрові-

зація публічних 

послуг 

3.4.1. Впровадження 

інформаційних техноло-
гій у сфери надання по-
слуг населенню 

Частка ЦНАП, які за-

провадили надання ад-
міністративних послуг в 
електронному вигляді, 
% від загальної кількос-
ті ЦНАП  

3.4.3. Розвиток системи 
просторового плануван-
ня з використанням 
електронних ресурсів 

Частка містобудівної 
документації, що пере-
буває у відкритому дос-
тупі, % від загальної кі-

лькісті містобудівної 

документації  

Стратегічна ціль 4. «Екологічна безпека та збалансоване приро-

докористування» 

4.1.1. Безпечний 

стан довкілля 

4.1.1. Удосконалення 
публічного екологічного 
управління та моніто-
рингу 

Територія, охоплена ді-
єю автоматизованої си-
стеми моніторингу до-
вкілля, % площі терито-
рії області  

4.1.2. Підвищення еко-

логічної свідомості на-
селення 

Частка населення, охо-

пленого заходами еко-
логічної спрямованості 
(всього, у тому числі ді-
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ти шкільного віку та 
молодь), % чисельності 
населення відповідної 
категорії 

Частка закладів серед-
ньої освіти, при яких 
створені громадські ор-
ганізації екологічної 
спрямованості, % кіль-
кості відповідних за-

кладів 

4.1.3. Захист водних 
ресурсів від виснажен-
ня та забруднення 

Протяжність річок, які 
були розчищені протя-
гом відповідного року, 

% протяжності річок, 
які потребують розчи-
щення 

Частка забруднених 
зворотних вод, скину-

тих у поверхневі водні 

об’єкти, % скинутих вод  

4.1.4. Зниження наван-
таження на атмосферне 

повітря 

Приріст (скорочення) 
викидів забруднюючих 

речовин та діоксиду ву-
глецю в атмосферне 
повітря стаціонарними 
джерелами забруднен-
ня, % до попереднього 
року 

Рівень лісистості тери-

торії області, % площі 
території області 

4.1.5. Збереження біо-
логічного та ландшафт-
ного різноманіття, ро-
дючості земель 

Площа природо-
заповідного фонду регі-
ону, % площі території 
області 

4.2. Стале управ-

ління відходами 

та небезпечними 

хімічними речо-

винами 

4.2.1. Удосконалення 
механізму збору та пе-
рероблення твердих по-
бутових відходів 

Частка перероблених та 
утилізованих відходів,  
% загального обсягу 
утворених протягом ро-
ку відходів 

Частка діючих полігонів 
твердих побутових від-
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ходів, які відповідають 
вимогам, % загальної 

кількості діючих поліго-
нів твердих побутових 
відходів 

4.2.2. Сприяння змен-

шенню об’ємів утворен-
ня твердих побутових 
відходів 

Частка населених пунк-

тів, в яких встановлені 
контейнери для розді-
льного збирання твер-
дих побутових відходів, 

% чисельності населе-
них пунктів 

Кількість потужностей 
із сортування твердих 
побутових відходів, од. 

Частка населення, охо-
пленого інформаційно-
роз’яснювальними за-
ходами з питань ефек-
тивного управління 

твердими побутовими 

відходами, % чисельно-
сті населення 

4.2.3. Удосконалення 

системи управління 
промисловими відхода-
ми 

Частка відходів, що за-

хоронюються у спеціа-
льно відведених місцях 
(всього, у тому числі І-ІІІ 
рівнів небезпеки), % 
утворених протягом ро-
ку відходів відповідних 

категорій   

Частка відходів, що пе-
реробляються та утилі-
зуються  (всього, у тому 

числі І-ІІІ рівнів небез-
пеки), % утворених 
протягом року відходів 
відповідних категорій   

4.3. Енергетична 

безпека та розви-

ток альтернатив-

ної енергетики 

4.3.1. Підвищення ефе-
ктивності управління 
традиційними енерге-

тичними ресурсами 

Частка населення, охо-
пленого заходами з по-
пуляризації енергоефе-

ктивності та енергозбе-
реження, % чисельності 
населення області 
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Частка бюджетних 
установ, підключених 

до системи енергомоні-
торингу, % загальної кі-
лькості бюджетних 
установ області 

4.3.2. Розвиток альтер-
нативної енергетики 

Частка альтернативних 
та відновлювальних 
джерел енергії в загаль-
ному обсягу відпуску 

електричної енергії, % 

 


