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Операційна ціль 3.1. Безпека населення та територій

Завдання 3.1.1. Підвищення спроможності регіону попереджувати, реагувати та ліквідовувати наслідки надзвичайних ситуацій

3.1.1. 1 Безпечне місто для населення Смт Олексієво-Дружківка, смт. 

Райське, смт. Новогригорівка, смт. 

Новогригорівка, смт. 

Новомиколаївка, с-ще Красний Кут, 

с-ще Старорайське 

- 100 000,0 м. Дружківка

3.1.1. 2 Улаштування (будівництво) системи 

блискавкозахисту приміщень будівлі за 

адресою: Донецька обл., м. Дружківка,   

вул. Машинобудівників, 64

м. Дружківка - 332,3 м. Дружківка

3.1.1. 3 Інженерний захист території м.Маріуполь та прилеглі території 03.2021 - 

12.2023

750,0 Приазовський 

державний 

технічний 

університет

3.1.1. 4 Розбудова регіональної автоматизованої 

системи централізованого оповіщення 

(РАСЦО)  з впровадженням новітніх 

технологій

Селидівська міська рада 01.2021 - 

12.2021

240,0 м. Селидове

3.1.1. 5 Приведення наявного фонду захисних 

споруд цивільного захисту у готовність для 

використання за призначенням, обладнання 

найпростіших укриттів

Селидівська міська рада 01.2021 - 

12.2021

630,0 м. Селидове

3.1.1. 6 Розбудова системи оптимального 

розміщення Центрів безпеки громадян 

Селидівська міська рада 01.2021 - 

12.2022

20 000,0 м. Селидове

3.1.1. 7 Технічне переоснащення підпорядкованих 

підрозділів Головного управління ДСНС 

України у Донецькій області 

Територія Донецької області, 

підконтрольна українській владі

01.2021 - 

12.2023

57 000,0 ДСНС

3.1.1. 8 Створення місцевих та добровільних 

пожежно-рятувальних підрозділів, 

розбудова інфраструктури для 

забезпечення їх функціонування, в тому 

числі будівництво Центрів безпеки 

громадян в спроможних територіальних 

громадах

Територія Донецької області, 

підконтрольна українській владі

01.2021 - 

12.2023

82 500,0 ДСНС

3.1.1. 9 Розбудова територіальної автоматизованої 

системи централізованого оповіщення з 

впровадженням новітніх технологій

м. Краматорськ та м. Бахмут, а 

також підготовка каналів зв’язку до 

38 населених пунктів Донецької 

області

01.2021 - 

12.2023

20 018,0 Цив.захист ОДА

3.1.1. 10 Забезпечення безпеки людей на узбережжі 

Азовського моря та водних об`єктах 

Донецької області на 2021-2023 роки

Водні об`єкти та місця масового 

відпочинку населення, які 

розташовані

 на території Донецької області.

01.2021 - 

12.2023

14 495,0 Цив.захист ОДА

3.1.1. 11 Збільшення закладки матеріально-

технічних засобів у регіональний 

матеріальний резерв Донецької області

Територія Донецької області, 

підконтрольна українській владі

01.2021 - 

12.2023

11 998,5 Цив.захист ОДА

3.1.1. 12 Приведення наявного фонду захисних 

споруд цивільного захисту у готовність для 

використання за призначенням, обладнання 

найпростіших укриттів, доступних для осіб 

з інвалідністю, жінок та чоловіків з дітьми, 

людей похилого віку та інших вразливих 

груп населення

Територія Донецької області (без 

урахування тимчасово не 

підконтрольної території)

01.2021 - 

12.2023

33 079,4 Цив.захист ОДА

Завдання 3.1.2. Підвищення суспільної правосвідомості та попередження злочинності

Завдання 3.1.3. Забезпечення особистої безпеки жінок і чоловіків у приватному та публічному просторах

3.1.3. 1 Будівництво Центру безпеки громадян за 

адресою Донецька область, Ясинуватський 

район, мікрорайон Гідростроітелів, буд. 26

Ясинуватський район 04.2021 - 

12.2021

8 000,0 Ясинуватський р-н

3.1.3. 2 Будівництво притулку для утримання 

бездомних тварин у місті Дружківка

м. Дружківка - 55 900,0 м. Дружківка

3.1.3. 3 Встановлення по вул. Машинобудівників 

(район трамвайної зупинки “Соціальне 

містечко”) світлофору обладнаного 

спеціальною звуковою апаратурою для 

людей з вадами зору та кнопкою доступу 

для осіб з інвалідністю, а також пристрою 

примусового зниження (обмеження) 

швидкості руху транспортних засобів -

”лежачий поліцейський”

м. Дружківка - 65,0 м. Дружківка

3.1.3. 4 Впровадження сучасної автоматизованої 

системи «Безпечне місто»

м.Селидове 01.2021 - 

12.2022

750,0 м. Селидове

Перелік ідей проектів,

що надійшли за напрямом "Ефективне управління та безпека в умовах зовнішніх і внутрішніх викликів" (стратегічна ціль №3)
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3.1.3. 5 Створення ситуаційного центру у місті 

Краматорськ

м. Краматорськ 01.2021 - 

12.2023

8 500,0 м.Краматорськ

3.1.3. 6 Створення стаціонарного відділення 

Новогродівського міського 

територіального центру соціального 

обслуговування для постійного  

проживання (надання соціальних послуг) 

шляхом реконструкції будівлі, придбання 

меблів та обладнання, благоустрою 

прилеглої території

Новогродівська територіальна 

громада

2021-2023 27 000,0 м. Новогродівка

ОЦ 3.1 18 441 258,2


