
ПРОТОКОЛ № 7 

засідання робочої групи з підготовки пропозицій до проектів 

Стратегії розвитку Донецької  області на період до 2027 року та плану 

заходів з її реалізації за стратегічним напрямом 

«Економічний розвиток і зайнятість населення» 

 

м. Краматорськ 15 жовтня 2019 року 

вул. Аероклубна, буд.1  14
30

 

ПРИСУТНІ: учасники робочої групи, запрошені (за списком). 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Відкриття засідання робочої групи. 

2. Обговорення результатів виконання протоколу шостого засідання 

робочої групи.  

3. Обговорення ідей проектів до Плану заходів з реалізації у 2021-

2023 роках Стратегії розвитку Донецької області на період до 2027 року, що 

надійшли за стратегічною ціллю «Оновлена, конкурентоспроможна економіка».   

1. Слухали: 

Про результати виконання протоколу шостого засідання робочої групи 

Виступили: Жукова Д.В., яка презентувала стратегічне бачення 

Донецької області, сформульоване з урахуванням результатів опитування 

населення у наступній редакції: «Донеччина від моря до лісів: безпечна, 

прогресивна та приваблива. Заможний регіон з інноваційною економікою та 

комфортними умовами життя, що базуються на ефективному управлінні та 

збалансованому природокористуванні», а також повідомила про недостатню 

кількість пропозицій щодо переліку індикаторів результативності виконання 

завдань Стратегії розвитку Донецької області на період до 2027 року (далі – 

Стратегія), які надійшли від учасників робочої групи.  

В обговоренні взяли участь: 

Волошинський О., який зазначив, що запропоноване формулювання 

бачення не відображає унікальності регіону. 

Ляшенко В.І., який запропонував у формулюванні бачення слова «від 

моря до лісів» замінити словами «від Азова до Дінця». 

Вирішили: 

1. Схвалити бачення розвитку Донецької області у наступному 

формулюванні: «Донеччина від Азова до Дінця: безпечна, прогресивна та 

приваблива. Заможний регіон з інноваційною економікою та комфортними 

умовами життя, що базуються на ефективному управлінні та збалансованому 

природокористуванні». 

2. Учасникам робочої групи надати секретарю робочої групи 
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(strategy.dn.2027@gmail.com) пропозиції до переліку кількісних та якісних 

індикаторів результативності виконання завдань Стратегії за стратегічною 

ціллю «Оновлена, конкурентоспроможна економіка» (1-2 індикатори по 

кожному завданню). 

до 31 жовтня 2019 року 

2. Слухали: 

Про ідеї проектів до Плану заходів з реалізації у 2021-2023 роках 

Стратегії розвитку Донецької області на період до 2027 року (далі – План 

заходів), що надійшли за стратегічною ціллю «Оновлена, 

конкурентоспроможна економіка» 

Виступили: Жукова Д.В., яка зазначила, що на адресу департаменту 

економіки облдержадміністрації надійшло 115 ідей проектів, які відповідають 

завданням стратегічної цілі «Оновлена, конкурентоспроможна економіка», та 

запропонувала провести попередню оцінку зазначених проектів за 

4-ма критеріями: відповідність Стратегії, територія впливу проекту, ступінь 

впливу облдержадміністрації на реалізацію проекту, статус проекту (проектна 

ідея; проектна пропозиція; проект, готовий до реалізації).  

В обговоренні взяли участь: 

Волошинський О., який зазначив що до Плану заходів можна включати 

проекти бізнес-спрямованості, які матимуть істотний ефект для регіонального 

розвитку (зокрема, передбачатимуть створення нових робочих місць), навіть 

якщо ними не передбачається фінансова участь облдержадміністрації.  

Вирішили: 

1. Схвалити запропоновані критерії попередньої оцінки ідей проектів, які 

надійшли під завдання стратегічної цілі «Оновлена, конкурентоспроможна 

економіка».    

 

2.1. Слухали про ідеї проектів за завданням 1.1.1. Зменшення 

диспропорцій між попитом та пропозицією робочої сили (операційна 

ціль 1.1. Кваліфіковані кадри, продуктивна зайнятість та гідні праця)  

Виступили: Жукова Д.В., яка зазначила, що під завдання 

1.1.1. Зменшення диспропорцій між попитом та пропозицією робочої сили 

надано 7 проектних ідей, у тому числі:  

проект Приазовського державного технічного університету «Центр 

надання IT компетенцій», який є актуальним в контексті пріоритетів державної 

та регіональної політики, проте не в повній мірі відповідає завданням 

стратегічної цілі «Оновлена, конкурентоспроможна економіка», у зв’язку з чим 

виникає необхідність доповнення дерева цілей новою операційною ціллю, 

присвяченою питанням інформатизації та цифровізації; 

2 проекти Приазовського державного технічного університету за 
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напрямом профорієнтаційної підготовки школярів та молоді – «Ознайомча 

профорієнтаційна практика школярів» та «Молодіжний центр розвитку 

соціальних компетентностей», з яких картка технічного завдання під проект 

«Ознайомча профорієнтаційна практика школярів» потребує доопрацювання в 

частині стислого опису очікуваних результатів та ключових заходів проекту;    

ідея проекту Інституту економіко-правових досліджень НАН України 

«Зміцнення засад для осучаснення практики ведення бізнесу, що сприяє повазі 

до прав людини», який також має навчально-просвітницьку спрямованість та 

зорієнтований на навчання представників бізнесу питанням дотримання прав 

людини; 

ідея проекту Донецького обласного центру зайнятості «Он-лайн помічник 

з питань зайнятості для мешканців об’єднаних територіальних громад»; 

ідея проекту Краматорської міської ради «Організація навчальних турів 

«Кращі практики місцевого розвитку», який має локальний характер та 

передбачає організацію навчальних турів для співробітників виконкому 

Краматорської міської ради; 

ідея проекту департаменту освіти і науки облдержадміністрації 

«Професійний бізнес-майданчик», який передбачає створення майданчика для 

комунікації між роботодавцями та закладами вищої і професійної (професійно-

технічної) освіти із залученням безробітних осіб, та має якісно прописано 

картку технічного завдання з визначеними кількісними очікуваними 

результатами та чіткими заходами.  

В обговоренні взяли участь: 

Тарасов В.Є., який зазначив, що територія охоплення проекту 

«Ознайомча профорієнтаційна практика школярів» – лише місто Маріуполь. 

При цьому, профорієнтаційну роботу здійснюють різні заклади освіти регіону. 

І цей напрям діяльності безпосередньо передбачений їх функціональними 

обов’язками.  

Ляшенко В.І., який зазначив, що проект «Ознайомча профорієнтаційна 

практика школярів» має локальний характер, проте його дію можна поширити 

на всю територію регіону через Донецький науковий центр НАН України та 

МОН України на підставі концепції «інноваційного ліфта». При цьому, картка 

цього проекту є гарним прикладом того, що необхідно вибудовувати таку 

систему по всій області за схемою «школа – заклад вищої освіти – бізнес». 

І основою цієї системи може стати використання підходів державно-приватного 

партнерства. 

 Тупікало Ю.Г., який зазначив, що профорієнтаційна робота щодо 

спеціальностей, які передбачені проектом «Ознайомча профорієнтаційна 

практика школярів» будуть затребувані лише у небагатьох містах області. 

Волошинский О., який зазначив, що картка проекту «Молодіжний центр 

розвитку соціальних компетентностей» підготовлена достатньо якісно та може 
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бути прикладом для підготовки технічних завдань. При цьому, якщо подаються 

цікаві проекти локального характеру, доречно розробити відповідні програми 

регіонального рівня, під які замовники могли би подаватися на конкурсних 

засадах.    

Надейкін О.В., який в контексті обговорення ідеї проекту «Ознайомча 

профорієнтаційна практика школярів» зазначив, що кожний навчальний заклад 

зобов’язаний проводити профорієнтаційну діяльність за напрямами підготовки 

спеціалістів. Також цю діяльність впроваджують безпосередньо роботодавці, 

охоплюючи з поточного року учнів 9-10 класів. При цьому, для підготовки 

фахівців інженерних спеціальностей набуває поширення дуальна система 

підготовки кадрів, яскравим прикладом якої є співробітництво між 

ПАТ «Енергомашспецсталь» та Донбаською державною машинобудівною 

академією.   

Жукова Д.В., яка зазначила, що включення картки технічного завдання до 

Плану заходів з реалізації Стратегії не обов’язково передбачає використання 

коштів обласного бюджету. Це необхідно, в першу чергу, для визначення 

пріоритетів залучення коштів з усіх можливих джерел фінансування (у тому 

числі коштів міжнародної технічної допомоги, приватних партнерів тощо).  

Климович О.В., зазначив, що Донецький обласний центр зайнятості 

спільно з великими роботодавцями регулярно проводить Регіональні форуми 

кар’єри, спрямовані переважно на популяризацію робітничих професій, 

оскільки у великих містах України в середньому 80% безробітних – це люди, 

які мають вищу освіту. При цьому, більше третини молодих людей у віці до 

30 років з вищою освітою також перебувають на обліку у центрах зайнятості. 

Тому потреба у фахівцях з професійно-технічною освітою є більш актуальною 

та пріоритетною для роботодавців, ніж у фахівцях з вищою інженерною 

освітою. 

Моісеєв В., який в контексті обговорення ідеї проекту «Ознайомча 

профорієнтаційна практика школярів» зазначив, що зі сторони міжнародних 

організацій існує готовність підтримувати заклади освіти. Головна мета 

спрямування коштів міжнародної технічної допомоги – це створення центрів 

розвитку кар’єри, як майданчика для налагодження комунікації та зв’язків між 

центрами зайнятості, роботодавцями та закладами освіти для формування у них 

розуміння реальної потреби у певних спеціальностях та формування 

навчальних планів відповідно до цієї потреби. При цьому, зазначив, що ідея 

проекту щодо проведення профорієнтаційної роботи є гарним та 

перспективним напрямом діяльності. На його думку, необхідним є сприяння 

облдержадміністрації у формуванні законодавчої основи для функціонування 

центрів розвитку кар’єри.     

Тарасов В.Є., який підкреслив, що на теперішній при закладах освіти  

регіону існують відділи центрів кар’єри. Для їх розвитку залучаються кошти 

міжнародних організацій. Гарний приклад діяльності таких центрів 

демонструють Горлівський інститут іноземних мов ДВНЗ «Донбаський 
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державний педагогічний університет», а також Донецькій національний 

технічний університет, які минулого року за рахунок грантових коштів 

міжнародних організацій створили відповідні центри. Тому така діяльність 

здійснюється безпосередньо співробітниками вищих навчальних закладів. При 

цьому, зазначив, що, з його точки зору, ідея проекту «Ознайомча 

профорієнтаційна практика школярів» спрямована на залучення додаткових 

коштів для здійснення закладом вищої освіти власної організаційної роботи. 

Ляшенко В.І., який запропонував зосередити увагу учасників робочої 

групи на тих проектах, які можуть бути презентовані фахівцям Joint  Research 

Center в раках роботи над впровадженням підходів смарт-спеціалізації у 

систему стратегічного планування регіону. При цьому, з його точки зору, 

більшість проектів, що розглядаються, у тій чи іншій мірі можуть бути 

включені до Плану заходів з реалізації Стратегії, у тому числі без визначення 

бюджетних коштів, як можливих джерел їх фінансування. І головне – знайти 

механізм залучення коштів Європейського Союзу для реалізації проектів. 

 Климович О.В., який в контексті обговорення проекту «Он-лайн 

помічник з питань зайнятості для мешканців об’єднаних територіальних 

громад»  зазначив, що він передбачає створення сприятливого інформаційного 

он-лайн простору для наближення послуг центрів зайнятості до мешканців 

громади. Цей механізм дозволить надавати будь-якій зацікавлений особі 

інформацію про повний перелік послуг, який надається органами Державної 

служби зайнятості, включаючи відомості про актуальні вакансії, можливість 

проходження профнавчання, напрями профорієнтаційної роботи. В якості 

очікуваних джерел фінансування проекту розглядаються кошти міжнародної 

технічної допомоги, а запропоновані обсяги коштів розраховані на 

облаштування 11 інформаційних терміналів в об’єднаних територіальних 

громадах, які на даний момент не мають власних центрів зайнятості чи центрів 

надання адміністративних послуг, до яких виїжджають фахівці державної 

служби зайнятості. Також зазначив, що на сьогодні на базі обласного 

об’єднання роботодавців створений центр розвитку кар’єри, який незабаром 

розпочне свою роботу у повному обсязі. До його діяльності активно 

залучається служба зайнятості. 

Волошинський О., який для зручності подальшої реалізації проектів  

запропонував у картці проекту «Он-лайн помічник з питань зайнятості для 

мешканців об’єднаних територіальних громад» зазначати завдання в рамках 

однієї стратегічної цілі,  а також розглянути можливість позначити у джерелах 

фінансування не тільки кошти міжнародної технічної допомоги, але й 

співфінансування за рахунок будь-яких інших джерел (або від декількох 

донорів).     

Жукова Д.В., яка запропонувала оцінити ідеї проектів за завданням 

1.1.1. Зменшення диспропорцій між попитом та пропозицією робочої сили 

відповідно до схвалених критеріїв.     
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Вирішили: 

1. Доповнити стратегічну ціль «Ефективне управління та безпека в 

умовах внутрішніх і зовнішніх викликів» новою операційною ціллю з трьома 

завданнями наступного змісту: 

«Операційна ціль 3.4. Інформатизація та цифровізація публічних 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». 

2. Департаменту освіти і науки облдержадміністрації спільно з 

Донецьким обласним центром зайнятості опрацювати питання щодо підготовки 

комплексної картки технічного завдання регіонального рівня  на проведення 

профорієнтаційної роботи серед школярів та молоді (зокрема, через розбудову 

та розвиток центрів розвитку кар’єри при закладах освіти регіону), під яку 

заявники зможуть подавати проекти на конкурсній основі. Надати відповідну 

картку технічного завдання секретарю робочої групи 

(strategy.dn.2027@gmail.com); 

до 31 жовтня 2019 року; 

3. Секретарю робочої групи узагальнити оцінки ідей проектів за 

завданням 1.1.1. Зменшення диспропорцій між попитом та пропозицією робочої 

сили, за результатами чого проранжувати їх та винести для розгляду під час 

наступного засідання робочої групи. 

до 20 листопада 2019 року.   

 

2.2. Слухали про ідеї проектів за завданням 1.1.2. Оновлення регіональної 

системи професійної (професійно-технічної) освіти (операційна ціль 

1.1. Кваліфіковані кадри, продуктивна зайнятість та гідні праця) 

Виступили: Жукова Д.В., яка зазначила, що розвиток системи 

професійної (професійно-технічної) освіти на теперішній час належить до 

компетенції облдержадміністрації, оскільки фінансування закладів цієї системи  

здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету. При цьому, під завдання 

1.1.2. Оновлення регіональної системи професійної (професійно-технічної) 

освіти надано 4 проектні ідеї, у тому числі:  

ідея проекту Донбаської національної академії будівництва та 

архітектури (далі – ДонНАБА) «Модернізація системи професійно-технічної 

освіти Донецької області на 2021-2023 роки», який передбачає створення 

єдиного комплексу «школа – заклад професійної (професійно-технічної) 

освіти – коледж – ДонНАБА», функціонування якого передбачатиме 

налагодження активної взаємодії з роботодавцями. При цьому, картка 

mailto:strategy.dn.2027@gmail.com
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технічного завдання не достатньо якісно підготовлена, оскільки чітко не 

прописані заходи проекту та відсутні вимірювальні результати його реалізації;    

ідея проекту Великоновосілківської райдержадміністрації «Професійна 

підготовка за європейськими стандартами», яка передбачає оновлення 

матеріально-технічної бази Великоновосілківського професійного ліцею;  

2 ідеї проектів Приазовського державного технічного університету 

«Навчально-виробничий центр мульті-навичок та STEM-освіти Приазовського 

державного технічного університету» та «Інтерактивний освітній дистанційний 

курс у віртуальному навчальному середовищі  «Moodle» для підготовки до 

єдиного вступного іспиту (ЄВІ) з іноземної мови», картки технічних завдань 

яких потребують доопрацювання ключових заходів проектів та очікуваних 

результатів від їх реалізації. 

В обговоренні взяли участь: 

Кучеров А.В., який запропонував підтримати проект ДонНАБА 

«Модернізація системи професійно-технічної освіти Донецької області на 2021-

2023 роки», та запропонувати розробнику доопрацювати картку технічного 

завдання з урахуванням зауважень, висловлених під час засідання робочої 

групи, оскільки галузь будівництва та її професійне забезпечення мають 

важливе значення для розвитку Донецької області. Також ДонНАБА має 

успішний досвід реалізації проектів з розвитку власної освітньої  бази за 

рахунок коштів міжнародних донорів.   

Тарасов В.Є., який в контексті обговорення ідеї проекту «Модернізація 

системи професійно-технічної освіти Донецької області на 2021-2023 роки» 

зазначив, що в межах чинного законодавства заклади вищої освіти не можуть 

мати у власній структурі училища, які є наразі самостійними навчальними 

закладами. Тому проектом доцільно передбачити інші механізми налагодження 

зв’язків у запропонованому комплексі. 

Колодезний А.С., який запропонував запросити представників ДонНАБА 

для участі у засіданні робочої групи за напрямом «Людський розвиток», яке 

відбудеться 17.10.2019, для того, щоб вони більш детально презентували проект 

«Модернізація системи професійно-технічної освіти Донецької області на 2021-

2023 роки».        

Тарасов В.Є., який в контексті обговорення ідеї проекту «Професійна 

підготовка за європейськими стандартами» зазначив, що 

Великоновосілківський професійний ліцей має аграрну спрямованість 

підготовки робітничих кадрів та на сьогоднішній день залишається одним з 

кращих закладів професійної (професійно-технічної) освіти в регіоні. Проте 

через близькість закладу до інших регіонів, наразі заклад має істотний недобір 

абітурієнтів, які переважно вступають до навчальних закладів за межами 

Донецької області. 

Моісеєв В., який зазначив, що Великоновосілківський професійний ліцей 

з високим рівнем вірогідності може стати учасником проекту щодо створення 
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центрів розвитку кар’єри, який буде фінансуватися за рахунок коштів 

міжнародних організацій. 

Жукова Д.В., яка запропонували підготувати комплексну картку 

технічного завдання під проекти з розбудови закладів професійної (професійно-

технічної) освіти з урахуванням програми оптимізації, передбаченою Заходами 

з реалізації стратегічного плану дій розвитку професійної освіти Донецької 

області на 2018-2020 роки.  

Тупікало Ю.Г., який зауважив, що у Великоновосілківському районі існує 

гостра потреба у фахових спеціалістах сільськогосподарської спрямованості, 

особливо тих, які працюють із сучасною сільськогосподарською технікою. 

Тому запропонував підтримати проект з оновлення матеріально-технічної бази 

Великоновосілківського професійного ліцею.  

Жукова Д.В., яка запропонувала оцінити ідеї проектів за завданням 

1.1.2. Оновлення регіональної системи професійної (професійно-технічної) 

освіти відповідно до схвалених критеріїв.     

Вирішили: 

1. Секретарю робочої групи запропонувати представникам Донбаської 

національної академії будівництва та архітектури взяти участь у засіданні 

робочої групи з питань розробки проекту Стратегії за стратегічним напрямом 

«Людський розвиток», яке відбудеться 17.10.2019, та презентувати ідею 

проекту «Модернізація системи професійно-технічної освіти Донецької області 

на 2021-2023 роки»; 

  до 16 жовтня 2019 року;    

2. Департаменту освіти у науки облдержадміністрації з урахуванням 

програми оптимізації, передбаченої Заходами з реалізації стратегічного плану 

дій розвитку професійної освіти Донецької області на 2018-2020 роки, 

підготувати карту технічного завдання на проект з розвитку закладів 

професійної (професійно-технічної) системи Донецької області; 

до 31 жовтня 2019 року; 

3. Секретарю робочої групи узагальнити оцінки ідей проектів за 

завданням 1.1.2. Оновлення регіональної системи професійної (професійно-

технічної) освіти, за результатами чого проранжувати їх та винести для 

розгляду під час наступного засідання робочої групи. 

до 20 листопада 2019 року.   

 

2.3. Слухали про ідеї проектів за завданням 1.1.3. Розвиток малого та 

середнього підприємництва, як драйверу структурних перетворень (операційна 

ціль 1.1. Кваліфіковані кадри, продуктивна зайнятість та гідні праця) 

Виступили: Жукова Д.В., яка зазначила, що під завдання 1.1.3. Розвиток 

малого та середнього підприємництва, як драйверу структурних перетворень, 
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надано 8 проектних ідей, у тому числі:  

5 проектів, які мають навчальну спрямованість, а саме: «Створення 

регіонального центру фінансової грамотності» (територія впливу – 

м. Маріуполь та прилеглі населені пункти), «Кадрове  та професійне 

забезпечення розвитку інноваційної екосистеми міста Маріуполя, як необхідна 

умова соціально-економічної стабілізації та сталого розвитку» (м. Маріуполь та 

прилеглі населені пункти), «Підтримка розвитку високотехнологічного та 

інноваційного підприємництва» (м. Краматорськ), «Business LAB» (Донецька 

область з переважною увагою на міста Слов’янськ, Мирноград, Торецьк, 

Маріуполь, а також Званівську ОТГ), «Створення бізнес-центру для розвитку 

підприємництва м. Слов’янська» (м. Слов’янськ), які мають переважно 

локальний характер; 

3 ідеї бізнес-проекти, а саме: «Будівництво заводу з виробництва 

теплоізоляційних матеріалів на основі базальтового волокна», «Створення 

ферми ангарного типу для вирощування риби з установкою лінії замкнутого 

водозабезпечення (в басейнах)», «Вирощування горіхового саду (фундук)». При 

цьому, по двох останніх проектах картки технічних завдань були надані від 

конкретних суб’єктів підприємництва з метою залученнями ними фінансування 

для реалізації власних проектів, тобто їх реалізація буде підпадати під дію 

Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання».    

В обговоренні взяли участь:   

Ляшенко В.І., який в контексті обговорення проекту «Створення бізнес-

центру для розвитку підприємництва м. Слов’янська» зазначив, що функції з 

організаційно-консультаційної підтримки суб’єктів підприємництва здійснює 

Міжнародний інститут підприємництва, заснований на власності Донецької 

торгово-промислової палати. Тому вирішити завдання запропонованого 

проекту та інших проектів навчального спрямування можна шляхом активізації 

діяльності цього інституту в різних населених пунктах регіону, включаючи 

місто Слов’янськ.    

Баєвська Р.О., яка в контексті обговорення 3-х ідей бізнес-проектів 

підтвердила, що виділення бюджетних коштів конкретному суб’єкту 

господарювання (навіть підприємствам комунальної форми власності) вимагає 

дотримання вимог Закону України «Про державну допомогу суб’єктам 

господарювання».   

Ляшенко В.І., який зазначив, що включення до Плану заходів з реалізації 

Стратегії ідеї бізнес-проекту, навіть без визначення джерела фінансування, 

демонструє те, що він відповідає пріоритетному напряму розвитку регіону та 

має підтримку органів влади, що спростить в подальшому пошук інвесторів.   

Бондаренко Н.О., яка в контексті обговорення ідеї проекту «Створення 

ферми ангарного типу для вирощування риби з установкою лінії замкнутого 

водозабезпечення (в басейнах)» зазначила, що в результаті тимчасової окупації 

частини території Донецької області, була втрачена істотна акваторія, яка 
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забезпечувала регіон рибою, як продуктом харчування, тому проекти з 

відновлення рибного господарства на теперішній час є актуальними.    

Тупікало Ю.Г., який в контексті обговорення ідеї проекту «Будівництво 

заводу з виробництва теплоізоляційних матеріалів на основі базальтового 

волокна» підкреслив його актуальність в умовах активного впровадження 

заходів з термомодернізації будівель, а також  наявності ринкового попиту на 

цю продукцію. При цьому, цей проект є виключно комерційним, а 

облдержадміністрація може виступати лише в якості сторони, що підтримує 

проект.   

Жукова Д.В., яка зазначила, що включення бізнес-проектів доцільно 

здійснювати після визначення галузей смарт-спеціалізації. І таких галузей не 

повинно бути більше, ніж 2-3 види економічної діяльності. Передбачається, що 

остаточно ця робота за підтримки експертів Європейської Комісії буде 

завершена наступного року.     

Волошинський О., який зазначив, що у разі визначення певного виду 

економічної діяльності в якості пріоритетного для розвитку регіону, доцільно 

підготувати загальну картку щодо підтримки відповідного виду економічної 

діяльності в цілому, без зазначення конкретних суб’єктів господарювання. При 

цьому, для того, щоб претендувати на фінансування у 2021 році економічних 

проектів за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку 

(виключно в частині розбудови інфраструктури індустріальних парків), то 

відповідні проекти  необхідно включити до Плану заходів з реалізації Стратегії 

до кінця поточного року. Після того, як будуть визначені пріоритетні види 

економічної діяльності, необхідно максимально спрямовувати ресурси саме на 

їх підтримку.        

Жукова Д.В., яка запропонувала оцінити ідеї проектів за завданням 

1.1.3. Розвиток малого та середнього підприємництва, як драйверу структурних 

перетворень, відповідно до схвалених критеріїв. При цьому, ідеї проектів 

«Створення ферми ангарного типу для вирощування риби з установкою лінії 

замкнутого водозабезпечення (в басейнах)» та «Вирощування горіхового саду 

(фундук)» доцільно оцінити з точки зору пріоритетності виду економічної 

діяльності, а не конкретного суб’єкта господарювання.        

Кучеров А.В., який зазначив, що на теперішній час опрацьовується 

питання розвитку в регіоні содового виробництва. У разі оголошення 

додаткового збору ідей проектів, буде надано картку технічного завдання на 

проект з будівництва содового заводу.  

Вирішили: 

1. Секретарю робочої групи узагальнити оцінки ідей проектів за 

завданням 1.1.3. Розвиток малого та середнього підприємництва, як драйверу 

структурних перетворень, за результатами чого їх проранжувати та визначити 

ті, які отримають найвищі оцінки;  

до 20 листопада 2019 року.   
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2. Розробникам карток технічних завдань за ідеями проектів, що 

отримають найвищі оцінки, доопрацювати їх з метою подальшого  винесення 

для розгляду під час наступного засідання робочої групи. 

до 15  листопада 2019 року.   

 

2.4. Слухали про ідеї проектів за завданням 1.2.1. Відновлення науково-

інноваційного потенціалу (операційна ціль 1.2. Розумна спеціалізація, заснована 

на знаннях та інноваціях) 

Виступили: Жукова Д.В., яка зазначила, що під завдання 

1.2.1. Відновлення науково-інноваційного потенціалу надано 13 проектних 

ідей, у тому числі:  

6 проектів з розбудови інноваційної інфраструктури, а саме: 

«Інноваційний інкубатор» (подавач – департамент освіти і науки 

облдержадміністрації; територія впливу – міста Маріуполь, Краматорськ, 

Бахмут, Слов’янськ); «Науково-методичне забезпечення реалізації в області 

ланцюга «бізнес-інкубатор» – «науковий парк» – «індустріальний парк» 

(подавач – Інститут економіки промисловості НАН України; територія впливу – 

північна частина області); «Створення лабораторії нейромережевих технологій» 

(подавач – Приазовський державний технічний університет; територія впливу – 

м. Маріуполь з подальшим впливом на південний схід України); «Місто науки» 

(подавач – Приазовський державний технічний університет; територія впливу – 

м. Маріуполь); «Відновлення наукової діяльності переміщених до Маріуполя 

ЗВО та    розвиток Регіонального центру колективного користування науковим 

обладнанням «Університетський консорціум» (подавач – Приазовський 

державний технічний університет; територія впливу – Донецька область (міста 

Маріуполь, Краматорськ, Покровськ); «Створення Агенції місцевого розвитку» 

(подавач – Бахмутська міська рада; територія впливу – Бухмутська міська 

об’єднана територіальна громада); 

4 проекти з розвитку STEM-освіти та руху робототехніки, а саме: 

«Популяризація руху робототехніки шляхом закупівлі комплектів 

робототехніки для Селидівської ЗОШ І – ІІІ ступенів № 6 Селидівської міської 

ради та Селидівської загальноосвітньої гімназії Селидівської міської ради»  

(подавач – Селидівська міська рада; територія впливу – м. Селидове) та 

«Robofan сучасна інженерія» (подавач – Соледарська міська рада; територія 

впливу – Соледарська міська об’єднана територіальна громада); «Створення 

єдиного простору і умов для впровадження методів STEM-освіти та здобуття 

специфічних знань і вмінь з робототехніки та програмування для учнів міста 

Маріуполя» (подавач – Маріупольська міська рада; територія впливу – 

м. Маріуполь); «Створи своє майбутнє за допомогою стартапів» (подавач – 

Приазовський державний технічний університет; територія впливу – 

м. Маріуполь), які є актуальними в контексті переорієнтації системи освіти на 

підготовку учнів до успішного працевлаштування; 
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 «Літній табір «IT Camp» (подавач – Приазовський державний технічний 

університет; територія впливу – м. Маріуполь та наближені населені пункти), 

який передбачає залучення школярів до IT-технологій під час відпочинку у 

таборі; 

«Water laboratory (лабораторія води)» (подавач – Коваленко О.О., 

громадський сектор; територія впливу – Донецька область), який має локальний 

характер та картка технічного завдання якого потребує доопрацювання;  

«Нові композитні матеріали для будівництва доріг» (подавач – 

Приазовський державний технічний університет; територія впливу – Донецька 

область), який більш доцільно розглядати в контексті роботи над визначеннями 

галузей смарт-спеціалізації регіону. 

В обговоренні взяли участь: 

Ляшенко В.І., який в контексті обговорення проекту  «Науково-

методичне забезпечення реалізації в області ланцюга «бізнес-інкубатор» – 

«науковий парк» – «індустріальний парк» зазначив, що проектом 

передбачається опрацювання механізму започаткування діяльності у бізнес-

інкубаторі з подальшим переходом до наукових парків та з нього – у серійне 

виробництво в індустріальних парках у Костянтинівці, Слов’янську, Лимані та 

Бахмуті.    

Жукова Д.В., яка в контексті обговорення проектів зі створення наукових 

лабораторій запропонувала сформувати картку єдиного технічного завдання на 

проект зі створення лабораторій в регіоні. 

Волошинський О., який підтримав ідею підготовки картки єдиного 

технічного завдання щодо створення лабораторій в Донецькій області. При 

цьому, підкреслив необхідність конкретизувати вимірювальні очікувані 

результати. 

Ляшенко В.І., який запропонував до картки єдиного технічного завдання 

щодо створення лабораторій в Донецькій області в якості потенційних 

учасників додати Донецькій науковий центр НАН України та МОН України.  

Жукова Д.В., яка в контексті обговорення проектів з розвитку STEM-

освіти та руху робототехніки запропонувала сформувати картку єдиного 

технічного завдання на комплексний проект з розвитку STEM-освіти, у тому 

числі шляхом підтримки руху робототехніки, в цілому по області.   

Кучеров І.В., який запропонував до картки технічного завдання на 

комплексний проект з розвитку руху робототехніки в якості потенційних 

учасників проекту включити заклади машинобудівної галузі. При цьому, в 

контексті обговорення проекту «Water laboratory (лабораторія води)» зазначив, 

що цей проект доцільно обговорити з представниками КП «Компанія «Вода 

Донбасу» та Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів.  

Жукова Д.В., яка запропонувала оцінити ідеї проектів за завданням 

1.2.1. Відновлення науково-інноваційного потенціалу відповідно до схвалених 
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критеріїв. 

Вирішили: 

1. Департаменту економіки облдержадміністрації, департаменту 

інвестиційно-інноваційного розвитку і зовнішніх відносин 

облдержадміністрації спільно із закладами вищої освіти регіону опрацювати 

питання щодо формування картки єдиного технічного завдання на створення 

наукових лабораторій в Донецькій області. Надати відповідну картку 

технічного завдання секретарю робочої групи (strategy.dn.2027@gmail.com); 

до 31 жовтня 2019 року; 

2. Департаменту інвестиційно-інноваційного розвитку і зовнішніх 

відносин облдержадміністрації опрацювати питання щодо формування картки 

єдиного технічного завдання на розвиток STEM-освіти, у тому числі шляхом 

підтримки руху робототехніки, в Донецькій області. Надати відповідну картку 

технічного завдання секретарю робочої групи (strategy.dn.2027@gmail.com); 

до 31 жовтня 2019 року; 

3. Секретарю робочої групи узагальнити оцінки ідей проектів за 

завданням 1.2.1. Відновлення науково-інноваційного потенціалу, за 

результатами чого проранжувати їх та винести для розгляду під час наступного 

засідання робочої групи. 

до 20 листопада 2019 року.   

 

2.5. Слухали про ідеї проектів за завданням 1.2.2. Формування 

позитивного іміджу регіону (операційна ціль 1.2. Розумна спеціалізація, 

заснована на знаннях та інноваціях) 

Виступили: Жукова Д.В., яка зазначила, що під завдання 

1.2.2. Формування позитивного іміджу регіону надано 7 проектних ідей, у тому 

числі:   

2 проекти Приазовського державного технічного університету, які 

передбачають заходи з популяризації Донеччини, а саме: «Назавжди» / «Forever 

and ever» та «Про Донеччину європейськими мовами»; 

2 проекти Інституту економіки промисловості НАН України: «Науково-

методичне забезпечення формування «Центру стратегування та 

оргпроектування «Донбас-2030» та «Науково-методичне забезпечення 

формування мережі корпорацій відновлювального (випереджаючого) смарт-

розвитку Донецької області (ОТГ – міста – область)»,  картки технічних завдань 

яких потребують доопрацювання в частині визначення ключових заходів та 

вимірювальних очікуваних результатів від реалізації;  

2 проекти, спрямовані на підвищення інвестиційної привабливості 

територій: «Створення інвестиційного паспорту Соледарської міської 

об’єднаної територіальної громади» та «Підготовка об’єктів для залучення 
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інвестицій у Олександрівській ОТГ», які мають локальний характер, проте 

можуть бути поширені на територію всього регіону; 

проект «Створення міського телеканалу щоб забезпечити правдиві, 

неупереджені, збалансовані новини та протидія шкідливим впливам 

антиукраїнських ЗМІ, що ведуть мовлення з непідконтрольних територій», 

територія впливу якого має локальний характер та обмежується м. Дружківка. 

В обговоренні взяли участь: 

Ляшенко В.І., який в контексті обговорення проектів, наданих Інститутом 

економіки промисловості НАН України, пояснив, що зазначені проекти 

передбачають здійснення координаційної та науково-методичної діяльності у 

питаннях корегування стратегічних документів на рівні регіону, районів та ОТГ 

з метою впровадження підходу смарт-спеціалізації. 

Жукова Д.В., яка запропонувала оцінити ідеї проектів за завданням 

1.2.2. Формування позитивного іміджу регіону відповідно до схвалених 

критеріїв. 

Вирішили: 

1. Запропонувати ініціаторам проектів «Науково-методичне забезпечення 

формування «Центру стратегування та оргпроектування «Донбас-2030» та 

«Науково-методичне забезпечення формування мережі корпорацій 

відновлювального (випереджаючого) смарт-розвитку Донецької області (ОТГ –  

міста – область)» доопрацювати картки відповідних технічних завдань з 

урахуванням пропозицій та зауважень, висловлених під час засідання робочої 

групи. Надати доопрацьовані картки ідей проекту секретарю робочої групи 

(strategy.dn.2027@gmail.com); 

до 31 жовтня 2019 року; 

2. Департаменту інвестиційно-інноваційного розвитку і зовнішніх 

відносин облдержадміністрації опрацювати питання щодо підготовки 

комплексної картки технічного завдання на створення інвестиційних паспортів 

в об’єднаних територіальних громадах Донецької області. Надати відповідну 

картку технічного завдання секретарю робочої групи 

(strategy.dn.2027@gmail.com); 

до 31 жовтня 2019 року; 

  3. Секретарю робочої групи узагальнити оцінки ідей проектів за завданням 

1.2.2. Формування позитивного іміджу регіону, за результатами чого проранжувати 

їх та винести для розгляду під час наступного засідання робочої групи; 

до 20 листопада 2019 року.   

2.6. Слухали про ідеї проектів за завданням 1.2.3. Підтримка галузей, що 

мають економічний та інноваційний потенціал для розвитку (операційна ціль 

1.2. Розумна спеціалізація, заснована на знаннях та інноваціях) 

Виступили: Жукова Д.В., яка зазначила, що під завдання 

mailto:strategy.dn.2027@gmail.com
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1.2.3. Підтримка галузей, що мають економічний та інноваційний потенціал для 

розвитку,  надано 7 проектних ідей, у тому числі:  

«Інституційний супровід режиму міжнародно-публічно-приватного 

партнерства в модернізації економіки Донецької області» (подавач – Інститут 

економіки промисловості НАН України), який потребує доопрацювання в 

частині ключових заходів та очікуваних результатів від реалізації проекту; 

2 проекти з розбудови наукових лабораторій Приазовського державного 

технічного університету, а саме: «Створення і розвиток лабораторії 

«Комп'ютерно-інженерні технології 3D-прінтбудівництва» та «Створення 

лабораторії нейромаркетингу», які відповідають пріоритетам завдання 

1.2.1. Відновлення науково-інноваційного потенціалу та можуть бути враховані 

при формуванні картки єдиного технічного завдання щодо створення наукових 

лабораторій в Донецькій області;   

«Створення та функціонування Індустріального парку «Лиманський» 

(подавач – виконком Лиманської міської ради), який має локальний характер, 

проте може бути врахований під час формування картки єдиного технічного 

завдання на розбудову індустріальних парків в Донецькій області; 

 3 інвестиційні проекти «Коригування проекту «Розкриття і підготовка 

гор. 910» ВП «Шахта «Торецька» ДП «Торецьквугілля», «Інвестиційний проект 

програми виробничо-господарської діяльності ВП «Шахта 

«1/3 Новогродівська» ДП «Селидіввугілля» у 2016-2020рр.», «Інвестиційний 

проект програми виробничо-господарської діяльності ВП «Шахта 

«Котляревська» ДП «Селидіввугілля» в 2021-2023 роках», вплив на реалізацію 

яких з боку облдержадміністрації достатньо низький, оскільки їх реалізація 

передбачається по шахтах державної форми власності;   

В обговоренні взяли участь: 

Ляшенко В.І., який в контексті обговорення проекту «Інституційний 

супровід режиму міжнародно-публічно-приватного партнерства в модернізації 

економіки Донецької області» зазначив, що він передбачає формування 

механізму поєднання коштів міжнародних донорів, місцевого бізнесу та 

бюджетних коштів для відновлення інфраструктури та реалізації проектів іншої 

спрямованості в Донецькій області (за аналогією Фонду «Укриття» 

Європейського банку реконструкції та розвитку для локалізації та подолання 

наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції).   

Гребенникова О.С., яка в контексті обговорення проекту «Створення та 

функціонування Індустріального парку «Лиманський» зазначила, що на 

сьогодні в регіоні зареєстровано 3 індустріальні парки – «Лиманський» 

(територія Лиманської ОТГ),  «Техносіті» (м. Костянтинівка), 

«АзовАкваІнвест» (м. Маріуполь), розбудова інфраструктури яких є 

пріоритетним напрямом розвитку індустріальних парків в регіоні. 

Кучеров А.В., який запропонував підтримати проект Коригування 

проекту «Розкриття і підготовка гор. 910» ВП «Шахта «Торецька» 
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ДП «Торецьквугілля», оскільки зазначена шахта має істотні проблеми з 

підтопленням шахтними водами, які надходять у тому числі з тимчасово 

окупованих територій.  

Жукова Д.В., яка запропонувала оцінити ідеї проектів за завданням 

1.2.3. Підтримка галузей, що мають економічний та інноваційний потенціал для 

розвитку, відповідно до схвалених критеріїв.  

 Вирішили: 

1. Запропонувати ініціаторам проекту «Інституційний супровід режиму 

міжнародно-публічно-приватного партнерства в модернізації економіки 

Донецької області» доопрацювати картку відповідного технічного завдання з 

урахуванням пропозицій та зауважень, висловлених під час засідання робочої 

групи. Надати доопрацьовану картку ідеї проекту секретарю робочої групи 

(strategy.dn.2027@gmail.com); 

до 31 жовтня 2019 року; 

2. Департаменту економіки облдержадміністрації, департаменту 

інвестиційно-інноваційного розвитку і зовнішніх відносин 

облдержадміністрації під час опрацювання питання щодо формування картки 

єдиного технічного завдання на створення наукових лабораторій в Донецькій 

області врахувати ідеї проектів «Створення і розвиток лабораторії 

«Комп'ютерно-інженерні технології 3D-прінтбудівництва» та «Створення 

лабораторії нейромаркетингу» (подавач – Приазовський державний технічний 

університет); 

до 31 жовтня 2019 року; 

3. Департаменту розвитку базових галузей промисловості 

облдержадміністрації підготувати картку єдиного технічного завдання на 

розбудову індустріальних парків, які на сьогодні  зареєстровані у Донецькій 

області. Надати її секретарю робочої групи (strategy.dn.2027@gmail.com); 

до 31 жовтня 2019 року; 

4. Секретарю робочої групи узагальнити оцінки ідей проектів за 

завданням 1.2.3. Підтримка галузей, що мають економічний та інноваційний 

потенціал для розвитку, за результатами чого проранжувати їх та винести для 

розгляду під час наступного засідання робочої групи. 

до 20 листопада 2019 року.   

 

2.7. Слухали про ідеї проектів за завданням 1.2.4. Розвиток сучасної 

системи переробки сільськогосподарської продукції відповідно до потреб ринку 

(операційна ціль 1.2. Розумна спеціалізація, заснована на знаннях та інноваціях) 

Виступили: Жукова Д.В., яка зазначила, що під завдання 1.2.4. Розвиток 

сучасної системи переробки сільськогосподарської продукції відповідно до 

потреб ринку  надано 11 проектних ідей, у тому числі:  
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3 ідеї проектів у галузі тваринництва, а саме: «Створення мережі забійних 

пунктів сільськогосподарських тварин» (подавач – департамент АПК та 

розвитку сільських територій облдержадміністрації), «Модульний міні м’ясо-

переробний завод на 1000 кг на добу» (подавач – ФОП Чаплик О.С.) та 

«Створення вівцеферми на 1000 голів» (подавач – ФОП Руденко Т.Х.), з яких 

останні 2 проекти надані конкретними суб’єктами господарювання та в такому 

вигляді будуть підпадати під дію Закону України «Про державну допомогу 

суб’єктам господарювання»; 

4 ідеї проектів у галузі молоко-переробки, а саме: «Підтримка та розвиток 

молочно-переробного комплексу» (подавач – Званівська сільська рада); 

«Модульний міні молокопереробний завод на 2000 л молока на добу» 

(подавач – ФОП Чаплик О.С.); «Створення молочно-переробного комплексу» 

(подавач – Миколаївська міська рада); «Фасування молока та кисломолочної 

продукції на молокозаводі ТОВ «Екоіллічпродукт»» (подавач – департамент 

АПК та розвитку сільських територій облдержадміністрації), з яких 2 проекти 

стосуються конкретних суб’єктів господарювання та в такому вигляді будуть 

підпадати під дію Закону України «Про державну допомогу суб’єктам 

господарювання»;     

2 ідеї проекти з розвитку сільськогосподарських обслуговуючих 

кооперативів, а саме: «Створення та підтримка сільськогосподарських 

обслуговуючих кооперативів» (подавач – Олександрівська селищна рада), 

«Створення сільськогосподарського кооперативу та придбання обладнання з 

метою переробки сільськогосподарської продукції (овочів) та збільшення 

доданої вартості» (подавач – Соледарська міська рада), які мають локальний 

характер, проте можуть бути поширені на територію всієї області;  

«Придбання додаткового обладнання випуску нових видів продукції та 

спецтранспорту на базі  ПП «Мірфос» (подавач – ПП «Мірфос»), який має 

локальний характер та в такому вигляді буде підпадати під дію Закону України 

«Про державну допомогу суб’єктам господарювання»; 

«Іноземна мова для фермерів (англійська, німецька, французька, 

італійська)» (подавач – Приазовський державний технічний університет), який 

був поданий під завдання 1.2.3. Підтримка галузей, що мають економічний та 

інноваційний потенціал для розвитку, проте пропонується для розгляду в 

рамках завдання 1.2.4. Розвиток сучасної системи переробки 

сільськогосподарської продукції відповідно до потреб ринку, оскільки 

спрямований на розвиток сучасного фермерського руху, навчання фермерів. 

При цьому, картка технічного завдання потребує доопрацювання. 

В обговоренні взяли участь: 

Бондаренко Н.О., яка в контексті обговорення проекту «Створення 

мережі забійних пунктів сільськогосподарських тварин» зазначила, що 

проектом передбачена його реалізація у 4-х населених пунктах, в яких 

зареєстровані домогосподарства з найбільшим поголів’ям великої рогатої 

худоби та спостерігається збільшення обсягів споживання м’ясної продукції. 
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При цьому, актуальність проекту обумовлена тим, що у зв’язку з 

імплементацією Угоди про Асоціацію між Україною та Європейським Союзом, 

з 2021 року домогосподарства не зможуть реалізувати на споживчих ринках 

продукцію від забою тварин, здійсненого не на бойні, що має експлуатаційний 

дозвіл. Запропонувала підтримати проект з подальшим його поширенням на 

територію всього регіону.       

Волошинський О., який запропонував поширити проект зі створення 

мережі забійних пунктів сільськогосподарських тварин на територію всієї 

області та підгодовувати відповідну картку технічного завдання. У разі якісного 

відображення економічних показників такого проекту, він може бути поданий 

для участі у конкурсному відборі проектів, які можуть фінансуватися за 

рахунок коштів Секторальної підтримки Європейського Союзу (гранти до 

48 млн  грн). Тому доцільно передбачити покриття такими пунктами всієї 

території області з відповідним збільшенням бюджету проекту. 

Ляшенко В.І., який запропонував проект зі створення мережі забійних 

пунктів сільськогосподарських тварин на території всієї області поділити на два 

етапи відповідно до етапів реалізації Стратегії (2021-2023 та 2024-2027 роки). 

Бондаренко Н.О., яка в контексті обговорення проекту «Модульний міні 

м’ясо-переробний завод на 1000 кг на добу» запропонувала доопрацювати 

картку технічного завдання, передбачивши створення мережі міні м’ясо-

переробних заводів на території області, без визначення конкретних суб’єктів 

господарювання в якості виконавців проектів. 

Ляшенко В.І., який запропонував передбачити створення мережі міні 

м’ясо-переробних заводів на території області через системи 

сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. 

Бондаренко Н.О., яка в контексті обговорення проектів з 

молокопереробки запропонувала сформувати єдину картку технічного завдання 

на створення мережі міні молокопереробних заводів, без визначення 

конкретних суб’єктів господарювання в якості виконавців проектів. 

Жукова Д.В., яка запропонувала оцінити ідеї проектів за завданням 

1.2.4. Розвиток сучасної системи переробки сільськогосподарської продукції 

відповідно до потреб ринку, відповідно до схвалених критеріїв.  

Вирішили: 

1. Департаменту агропромислового розвитку та земельних відносин 

облдержадміністрації: 

доопрацювати картку технічного завдання на проект «Створення мережі 

забійних пунктів сільськогосподарських тварин», передбачивши покриття ним 

всієї території області (з можливим поділом терміну реалізації на 2 етапи) та 

звернувши особливу увагу на якість економічних показників проекту (розділ 

«Стислий опис проекту», «Ключові заходи проекту», «Очікувані результати»).  

Надати картку ідеї проекту секретарю робочої групи 
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(strategy.dn.2027@gmail.com); 

до 31 жовтня 2019 року;  

опрацювати питання щодо підготовки єдиної картки технічного завдання 

на створення мережі міні м’ясо-переробних заводів на території Донецької 

області. Надати картку ідеї проекту секретарю робочої групи 

(strategy.dn.2027@gmail.com);  

до 31 жовтня 2019 року;  

  опрацювати питання щодо підготовки єдиної картки технічного 

завдання на створення мережі міні молокопереробних заводів на території 

Донецької області. Надати картку ідеї проекту секретарю робочої групи 

(strategy.dn.2027@gmail.com);  

до 31 жовтня 2019 року;  

  опрацювати питання щодо підготовки єдиної картки технічного 

завдання на створення і підтримку мережі сільськогосподарських 

обслуговуючих кооперативів на території Донецької області. Надати картку ідеї 

проекту секретарю робочої групи (strategy.dn.2027@gmail.com);  

до 31 жовтня 2019 року;  

2. Секретарю робочої групи узагальнити оцінки ідей проектів за 

завданням 1.2.4. Розвиток сучасної системи переробки сільськогосподарської 

продукції відповідно до потреб ринку, за результатами чого проранжувати їх та 

винести для розгляду під час наступного засідання робочої групи. 

до 20 листопада 2019 року.   

  

2.8. Слухали про ідеї проектів за завданням 1.3.1. Підвищення якості та 

доступності транспортно-логістичних послуг з урахуванням внутрішніх та 

міжрегіональних зв’язків (операційна ціль 1.3. Транспортна доступність та 

просторове сполучення) 

Виступили: Жукова Д.В., яка зазначила, що під завдання 

1.3.1. Підвищення якості та доступності транспортно-логістичних послуг з 

урахуванням внутрішніх та міжрегіональних зв’язків надано 44 проектних ідеї, 

у тому числі:  

«СТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАН РОЗВИТКУ КП «МІЖНАРОДНИЙ 

АЕРОПОРТ ДОНЕЦЬК ІМ. С.С. ПРОКОФ'ЄВА» на базі аеродрому 

Краматорськ» (вартість – 1,96 млрд грн), який має велике значення для 

розвитку регіону та подається, як один з пріоритетів діяльності обласної влади. 

При цьому, картка технічного завдання потребує доопрацювання в частині 

очікуваних результатів та наведення більш конкретних, вимірювальних 

показників; 

2 проекти з відновлення транспортної доступності ДП «Маріупольський 

морський торговельний порт», а саме: «Реконструкція тилових складських 
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майданчиків причалів №16-17 (інв. № 38212, 38214) на території ДП «ММТП», 

м. Маріуполь, пр. Луніна, 99»  (подавач – департамент розвитку базових 

галузей промисловості облдержадміністрації, джерела фінансування – власні 

кошти ДП «ММТП») та «Проект пристрою для транспортування вантажних 

автотранспортних засобів в порт» (подавач – Приазовський державний 

технічний університет,  джерела фінансування – кошти бюджетів усіх рівнів, 

міжнародна допомога; обсяг фінансування – 450 млн грн), при цьому останній 

проект потребує доопрацювання та конкретизації; 

«Створення логістичного кластеру як інституту регіонального розвитку 

Донецької області» (подавач – Інститут економіки промисловості 

НАН України), який потребує доопрацювання в частині ключових заходів та 

очікуваних результатів від реалізації проекту; 

2 ідеї проектів Приазовського державного технічного університету, а 

саме: «Центр безпеки руху (сертифікаційний)» (територія впливу – Донецька 

область) та «Диджиталізація механізму управління екологічною безпекою 

транспортних потоків у вулично-дорожньому середовищі промислових  міст» 

(територія впливу – великі промислові міста України), які не достатньою мірою 

відповідають запропонованому завданню Стратегії; 

2 ідеї проектів з розробки схем організації дорожнього руху, а саме: 

«Розроблення комплексної інноваційної схеми організації дорожнього руху 

міста Покровська» (подавач – Покровська міська рада) та «Схема організації 

дорожнього руху в транспортному вузлі в районі Центрального ринку в 

м. Костянтинівка Донецької обл.» (подавач – Костянтинівська міська рада), які 

мають локальний характер;  

«Розвиток та удосконалення автомобільного транспорту на міських 

пасажирських маршрутах» (подавач – Дружківська міська рада), який 

передбачає закупівлю 35 автобусів для м. Дружківка та має локальний 

характер. При цьому, за потреби цей проект може бути поширений на 

територію всієї області;  

«Будівництво автомобільної дороги місцевого значення Маріуполь-

Урзуф. Відновлення капітальним ремонтом автомобільних доріг загального 

користування місцевого значення та штучних споруд на них» (подавач – 

департамент розвитку базових галузей промисловості облдержадміністрації), 

яка має соціальне значення для забезпечення транспортного сполучення між 

населеними пунктами північної частини регіону; 

2 ідеї проектів щодо покращення транспортного сполучення на 

територіях, наближених до лінії розмежування, а саме: «Відкриття прямої 

дороги через місто Торецьк до КПВВ «Майорськ» (подавач – Халаімов С.В., 

громадський сектор) та «Відновлення пасажирського автобусного сполучення 

на території проведення АТО/ООС» (подавач – Бахмутська 

райдержадміністрація); 
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32 ідеї проектів щодо проведення капітального ремонту (реконструкції) 

місцевих доріг комунальної форми власності, що найшли від виконавчих 

органів місцевих рад та райдержадміністрацій та територія впливу яких 

обмежується одним або декількома населеними пунктами.  

В обговоренні взяли участь: 

Кучеров А.В., який в контексті обговорення проекту  «Реконструкція 

тилових складських майданчиків причалів №16-17 (інв. № 38212, 38214) на 

території ДП «ММТП» запропонував підтримати проект, оскільки на сьогодні 

через зменшення вантажообігу ДП «ММТП» вимушений змінювати його 

структуру та, відповідно, потребує переобладнання власних потужностей.  

Ляшенко В.І., який в контексті обговорення ідеї проекту «Створення 

логістичного кластеру як інституту регіонального розвитку Донецької області» 

зазначив, що зазначений проект передбачає формування концепції для 

модернізації транспортної інфраструктури Донецької області, зокрема з 

акцентом на Регіональну філію «Донецька залізниця», як ядро оновленої 

транспортної системи; 

Миргородська І.П., яка в контексті обговорення проектів з розробки схем 

організації дорожнього руху зазначила, що на теперішній час відсутня 

необхідність поширення цього проекту на територію всієї області, оскільки 

даний напрям діяльності повинен бути передбачений місцевими програмами. 

При цьому, в контексті обговорення проекту «Будівництво автомобільної 

дороги місцевого значення Маріуполь-Урзуф. Відновлення капітальним 

ремонтом автомобільних доріг загального користування місцевого значення та 

штучних споруд на них» пояснила, що зазначена ділянка є обласною дорогою 

місцевого значення та забезпечує транспортне сполучення між населеними 

пунктами регіону. При цьому, зазначила, що у зв’язку з тимчасовою окупацією 

частини території регіону та зміною напрямів транспортних потоків виникає 

додаткова потреба у розбудові доріг, які раніше на мали істотного значення для 

транспортного сполучення в регіоні.    

Адаменко Н.І., яка в контексті обговорення проекту «Будівництво 

автомобільної дороги місцевого значення Маріуполь-Урзуф. Відновлення 

капітальним ремонтом автомобільних доріг загального користування місцевого 

значення та штучних споруд на них» додала, що цей проект передбачає 

будівництво нової дороги на місці зсувної ділянки. При цьому, за проектом є 

проектна документація, проте існують певні труднощі у вирішенні земельних 

питань. Також зазначила, що в регіоні існує потреба у покращенні стану низки 

доріг, які мають стратегічне значення для забезпечення належного 

транспортного сполучення в регіоні. Вони перебувають у державній власності 

та належать до сфери управління Укравтодору. Їх включення до Плану заходів   

є доцільним за умови передбачення співфінансування з місцевих бюджетів.   

Миргородська І.П., яка в контексті обговорення проекту «Відкриття 

прямої дороги через місто Торецьк до КПВВ «Майорськ» пояснила, що на 

сьогодні ця дорога існує, проте на ній розташований блок-пост військових, а 
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цивільні особи змушені його об’їжджати іншої дорогою (через 

м. Костянтинівка), що майже втричі збільшує час сполучення між Торецьком та 

КПВВ «Майорськ». При цьому, вирішення питання відновлення цивільного 

транспортного сполучення через зазначену дорогу, не належить до компетенції 

облдержадміністрації.  

Волошинський О., який зазначив, що Планом заходів з реалізації 

Стратегії можна передбачити технічне завдання на проведення капітального 

ремонту (реконструкцію) місцевих доріг комунальної форми власності у 

населених пунктах, які не мають достатніх фінансових ресурсів («бідні 

території» (за умови визначення чітких критеріїв приналежності до «бідних 

територій»), сільська місцевість, малі монофункціональні міста, населені 

пункти так званої «сірої зони» тощо).   

Жукова Д.В., яка запропонувала оцінити ідеї проектів за завданням 

1.3.1. Підвищення якості та доступності транспортно-логістичних послуг з 

урахуванням внутрішніх та міжрегіональних зв’язків, відповідно до схвалених 

критеріїв.  

Вирішили: 

1. Департаменту розвитку базових галузей промисловості 

облдержадміністрації: 

доопрацювати картку технічного завдання на реалізацію проекту 

«СТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАН РОЗВИТКУ КП «МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ 

ДОНЕЦЬК ІМ. С.С. ПРОКОФ'ЄВА» в частині очікуваних результатів та 

ключових заходів проекту. Надати доопрацьовану картку ідеї проекту 

секретарю робочої групи (strategy.dn.2027@gmail.com);  

опрацювати питання щодо доцільності формування єдиної картки 

технічного завдання на розробку схем організації дорожнього руху у населених 

пунктах Донецької області; 

опрацювати питання щодо доцільності формування єдиної картки 

технічного завдання на оновлення парку пасажирського транспорту, оцінивши 

потребу у населених пунктах Донецької області; 

спільно зі Службою автомобільних доріг у Донецькій області опрацювати 

картки технічних завдань на реалізацію проектів з розбудови ділянок доріг 

державного значення, які відіграють стратегічну роль для забезпечення 

належного транспортного сполучення в регіоні; 

опрацювати питання доцільності реалізації проекту «Відновлення 

пасажирського автобусного сполучення на території проведення АТО/ООС» 

(подавач – Бахмутська райдержадміністрація); 

опрацювати питання доцільності включення картки технічного завдання 

на проведення капітального ремонту (реконструкції) місцевих доріг 

комунальної форми власності у населених пунктах Донецької області, які не 

мають достатніх фінансових ресурсів («бідні території», сільська місцевість, 
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малі монофункціональні міста, населені пункти так званої «сірої зони» тощо). 

до 31 жовтня 2019 року. 

2. Запропонувати ініціаторам проекту «Проект пристрою для 

транспортування вантажних автотранспортних засобів в порт» доопрацювати 

картку відповідного технічного завдання з урахуванням пропозицій та 

зауважень, висловлених під час засідання робочої групи. Надати доопрацьовану 

картку ідеї проекту секретарю робочої групи (strategy.dn.2027@gmail.com); 

до 31 жовтня 2019 року; 

3. Запропонувати ініціаторам проекту «Створення логістичного кластеру 

як інституту регіонального розвитку Донецької області» доопрацювати картку 

відповідного технічного завдання з урахуванням пропозицій та зауважень, 

висловлених під час засідання робочої групи. Надати доопрацьовану картку ідеї 

проекту секретарю робочої групи (strategy.dn.2027@gmail.com); 

до 31 жовтня 2019 року; 

4. Не включати до Плану заходів з реалізації Стратегії ідеї проектів щодо 

проведення капітального ремонту (реконструкції) місцевих доріг комунальної 

форми власності, тротуарів та прибудинкових територій, як такі, що належать 

до компетенції органів місцевого самоврядування.   

 5. Секретарю робочої групи узагальнити оцінки ідей проектів за 

завданням 1.3.1. Підвищення якості та доступності транспортно-логістичних 

послуг з урахуванням внутрішніх та міжрегіональних зв’язків, за результатами 

чого проранжувати їх та винести для розгляду під час наступного засідання 

робочої групи. 

до 20 листопада 2019 року.   

 

2.9. Слухали про ідеї проектів за завданням 1.3.2. Розвиток екологічно 

безпечного транспорту (операційна ціль 1.3. Транспортна доступність та 

просторове сполучення) 

Виступили: Жукова Д.В., яка зазначила, що під завдання 1.3.2. Розвиток 

екологічно безпечного транспорту надано 4 проектних ідеї, у тому числі:  

2 ідеї проектів з придбання пасажирського електротранспорту, а саме: 

«Удосконалення системи пасажироперевезень електротранспортом у м. Бахмут 

(придбання 10 тролейбусів та 1 аварійної  машини АТ 70М-041 на базі МАЗ)» 

(подавач – Бахмутська райдержадміністрація),  «Придбання нових 

транспортних засобів для перевезення пасажирів в м. Покровську» (подавач – 

Покровська міська рада), які мають локальний характер, проте за потреби  

можуть бути поширені на територію регіону; 

 2 проекти Приазовського державного технічного університету «Зелена 

City-логістика Донбасу» та «Розробка нових та удосконалення існуючих систем 

живлення електротранспорту», які спрямовані на розвиток руху 
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електротранспорту. При цьому, картки технічних завдань потребують 

уточнення та доопрацювання.  

В обговоренні взяли участь: 

Кучеров А.В., який зазначив, шо напрям поширення екологічно 

безпечних видів транспорту доцільно підтримати. Проте, зауважив, що 

оновлення парку пасажирського електротранспорту є недостатнім. Необхідно 

поширювати новітні типи транспорту, зокрема, транспорт на водневому паливі. 

Жукова Д.В., яка запропонувала оцінити ідеї проектів за завданням 

1.3.2. Розвиток екологічно безпечного транспорту, відповідно до схвалених 

критеріїв.  

Макого Ю.В., який зазначив, що до Плану заходів варто включати 

обмежену кількість проектів, які мають найбільш пріоритетне значення для 

розвитку регіону. При цьому, попросив звернути увагу на підтримку галузей, 

які є традиційними для економіки Донецької області – металургія, 

вуглевидобувна галузь, машинобудування.   

Вирішили: 

1. Департаменту розвитку базових галузей промисловості 

облдержадміністрації опрацювати питання щодо доцільності формування 

єдиної картки технічного завдання на оновлення парку пасажирського 

електротранспорту, оцінивши потребу у населених пунктах Донецької області; 

до 31 жовтня 2019 року; 

2. Запропонувати ініціаторам проектів «Зелена City-логістика Донбасу» 

та «Розробка нових та удосконалення існуючих систем живлення 

електротранспорту» доопрацювати картки відповідних технічних завдань з 

урахуванням пропозицій та зауважень, висловлених під час засідання робочої 

групи. Надати доопрацьовані картки ідей проектів секретарю робочої групи 

(strategy.dn.2027@gmail.com); 

до 31 жовтня 2019 року; 

3. Секретарю робочої групи узагальнити оцінки ідей проектів за 

завданням 1.3.2. Розвиток екологічно безпечного транспорту, за результатами 

чого проранжувати їх та винести для розгляду під час наступного засідання 

робочої групи. 

до 20 листопада 2019 року.   

 

2.10. Слухали про ідеї проектів за завданням 1.3.3. Покращення доступу 

до швидкісного інтернету, мобільного зв’язку, українського теле- та 

радіомовлення  (операційна ціль 1.3. Транспортна доступність та просторове 

сполучення) 

Виступили: Жукова Д.В., яка зазначила, що під завдання 

1.3.3. Покращення доступу до швидкісного інтернету, мобільного зв’язку, 




