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ЗВІТ

про здійснення Донецькою обласною державною адміністрацією покладених на неї 
повноважень та стан розвитку Донецької області у 2018 році

І. Загальні питання

1. Адміністративно-територіальний устрій, стан розвитку об’єднаних 
територіальних громад

Адміністративно-територіальний устрій

Площа Донецької області складає 26,5 тис. кв. км, або 4,4% території країни.

В адміністративно-територіапьному устрої області налічується:

52 міста (у тому числі 28 міст обласного значення, 24 міста районного значення),

18 сільських районів,

10 об’єднаних територіальних громад (у тому числі 4 міські, 4 сільські, 2 селищні ОТГ).

Створено 48 міських рад, 17 районних рад, 74 селищні ради, 202 сільські ради, 
а також 4 міські ради, 4 сільські ради та 2 селищні ради об’єднаних територіальних громад.

На виконання Закону України «Про військово-цивільні адміністрації» для 
забезпечення безпеки та нормалізації життєдіяльності населення в районі проведення 
антитерористичної операції утворено 12 військово-цивільних адміністрацій, які тимчасово 
виконують повноваження 1 обласної, 5 міських, З районних, 2 селищної, 1 сільської рад 
області.

Стан розвитку об'єднаних територіальних громад (далі -  ОТГ)

Відповідно до Перспективного плану формування територій громад Донецької 
області, схваленого розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної 
військово-цивільної адміністрації від 29.05.2015 № 230 (із змінами) та затвердженого 
розпорядженням КМУ від 08.09.2015 № 1029 (із змінами), передбачено створення 45 ОТГ 
(з них: 25 міських, 11 селищних, 9 сільських громад), які об’єднають 269 існуючі сільські, 
селищні, міські ради.

Станом на 01.01.2019 перші місцеві вибори депутатів і відповідних голів відбулись 
у 10-ти ОТГ, з них: у 2015 році -  у 3-х ОТГ (Лгшанська міська, Шахівська сільська, 
Черкаська селищна громади)', у 2016 році -  у 3-х ОТГ {Миколаївська та Соледарська міські, 
Іллінівська сільська громади)', у 2017 році -  у 3-х ОТГ {Сіверська міська, Андріївська та 
Званівська сільські громади); у 2018 році -  у 1-й ОТГ {Олександрівська селищна громада).

Протягом 2018 року повернуто на доопрацювання проекти рішень щодо:

добровільного приєднання Бахмутській, Вугледарській, Дружківській міським громадам 
(керуючись п.7 ст.8^ Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад»),

добровільного об’єднання Новодмитрівській селищній громаді (керуючись ч.б ст.7 
вищевказаного закону).



П роблемні пит ання, я к і заваж ають добровільному об'єднанню; 
вж иті заходи на м ісцевому р івн і для їх усунення; пропозиції щодо кроків, 
як і мають бути вж ит і на р івн і цент ральних органів виконавчої влади

На сьогодні існує низка проблемних питань, які уповільніоють процес об’єднання 
територіальних громад та потребують законодавчого врегулювання:

1) Необхідність зміни меж суміжних районів або міст обласного значення, на яких 
розташовані територіальні громади, що об’єднуються, та, як наслідок, неможливість 
призначення перших місцевих виборів відповідних голів та депутатів у деяких 
об’єднаних територіальних громадах.

За поданням облдержадміністрації, обласної військово-цивільної адміністрації 
протягом 2017-2018 років Комітетом Верховної Ради України з питань державного 
будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування розглянуто та ухвалено 
висновок про прийняття ВРУ за основу та у цілому 4-х законопроектів про зміни в 
адміністративно-територіальному устрої Донецької області щодо зміни і встановлення меж 
міста Слов’янськ та Слов’янського району, а також Бахмутського, Олександрівського та 
Добропільського районів.

Однак, тривалий час у Верховній Раді України без розгляду знаходяться зазначені 
законопроекти, прийняття яких необхідне для призначення перших виборів депутатів та 
відповідних голів у Бахмутській, Білозерській, Святогірській міських та Новодонецькій 
селищній об’єднаних територіальних громадах.

Згідно з пунктом 29 статті 85 Конституції України до повноважень ВРУ належить 
утворення та ліквідація районів, встановлення і зміна меж районів і міст, віднесення населених 
пунктів до категорії міст, найменування і перейменування населених пунктів і районів.

П ропозиції щодо вирішення: Верховній Раді України ухвалити зазначені 4 проекти 
постанов про зміни в адміністративно-територіальному устрої Донецької області.

2) Неможливість призначити вибори депутатів та відповідних голів у 
Волноваській міській, Ольгинській селищній, Хлібодарівській сільській громадах
(відповідно до пункту 10 Постанови ЦВК від 12.10.2017 № 213 «Про внесення змін до 
постанови Центральної виборчої комісії від 12 лютого 2016 року № 32»), у зв’язку з тим, що 
не призначались чергові місцеві вибори 25.10.2015 на підставі п. З Постанови ВРУ 
від 17.07.2015 № 645-УІІІ «Про призначення чергових виборів депутатів місцевих рад та 
сільських, селищних, міських голів у 2015 році».

З метою врегулювання зазначеного питання на законодавчому рівні, Центральна 
виборча комісія постановою від 18.08.2017 № 161 звернулася до Комітету ВРУ з питань 
державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування та Комітету 
ВРУ з питань правової політики та правосуддя щодо підготовки відповідних змін до 
законодавчих актів стосовно унормування особливостей.

Крім того, облдержадміністрацією направлено запит до Служби Безпеки України 
щодо можливості призначення та проведення виборів у 2018 році на окремих територіях 
Донецької області, на який отримано відповідь від 23.02.2018 №4/711 про можливість 
проведення виборів лише за умови дотримання положень пункту 5 Постанови ВРУ 
від 17.07.2015 № 645-VIII та повного виконання Російською Федерацією заходів, 
передбачених Мінськими Угодами.

Одним з варіантів для врегулювання зазначеного пит ання  може бути внесення змін 
до Закону України «Про місцеві вибори» в частині призначення ЦВК перших місцевих 
виборів, за наявності висновку відповідної Донецької чи Луганської військово-цивільної 
адміністрацій про можливість дотримання стандартів Організації з безпеки і співробітництва в 
Європі щодо проведення виборів та забезпечення безпеки громадян під час виборчого процесу.



2. Населення: чисельність, склад

Щільність наявного населення

Щільність наявного населення Донецької області станом на 01.01.2018 склала 
159 осіб на 1 км^ території регіону (відповідно станом на 01.01.2017 - 160 осіб, 
на 01.01.2016 -  161 особа, на 01.01.2015 ~ 162 особи, на 01.01.2014 -  164 особи).

Усього за період з 01.01.2014 по 01.01.2018 чисельність наявного та постійного 
населення скоротилась на 3,3%, за 11 місяців 2018 року (порівняно з початком 2018 року)- 
на 0,8%. Станом на 01.12.2018 чисельність наявного населення області склала 4168,9 тис.осіб 
(станом на 01.01.2018 -  4200,5 тис.осіб).

Міське, сільське населення

Рівень урбанізації населення області є найбільшим в Україні. За останні п’ять років 
питома вага міського населення зросла на 0,2% і станом на 01.01.2018 склала 90,8% наявного 
населення. На сільське населення припадає 9,2% загальної чисельності наявного населення.

Розподіл чисельності постійного населення за статтю

У структурі постійного населення області переважають жінки -  їх питома вага складає 
54,6% чисельності населення і залишається незмінною протягом останніх п’яти років.

Розподіа чисельності постійного населення за віком

В області спостерігається поступове старіння населення. У 2017 році питома вага 
населення старше 65 років склала 20,0% (у 2016 році -  19,2%, у  2015 році -  18,3%, 
у  2014 році -  17,5%), населення віком 15-64 років -  67,6% (у 2016 році -  68,2%, 
у  2015 році -  68,9%, у  2014 році -  69,5Уо), дітей до 15 років -  12,3% (у 2016 році -  12,6%, 
у  2015році -  12,8%, у  2014році -  13,0%).

3. Організаційно-кадрові питання місцевих держадміністрацій

Кадрове забезпечення керівного складу місцевих державних адміністрацій

Станом на 01.01.2019 з 4 посад заступників голови облдержадміністрації заповнені
2 посади: посада першого заступника голови та посада заступника голови облдержадміністрації.

З 13 посад голів райдержадміністрацій заповнено 12 посад, 1 посада є вакантною -  
посада голови Олександрівської райдержадміністрації.

З 25 посад заступників голів райдержадміністрацій заповнено 21 посаду. Вакантними 
залишаються 4 посади, а саме: посада заступника голови Олександрівської
райдержадміністрації, З посади перших заступників голів Бахмутської, Олександрівської, 
Слов’янської райдержадміністрацій.

Проведена оптимізація місцевих державних адміністрацій

Станом на 01.01.2019 в облдержадміністрації та райдержадміністраціях 
Донецької області, що знаходяться на території, підконтрольній українській владі, гранична 
чисельність працівників складає 2905 осіб, з них фактично працюють 2259 осіб, або 77,8%. 
Питання щодо оптимізації місцевих державних адміністрацій доцільно розглядати після 
закінчення операції Об’єднаних сил.

Реалізація програм підвищення рівня професійної компетентності державних 
службовців місцевих державних адміністрацій

Протягом 2018 року 51 державний службовець облдержадміністрації та 
райдержадміністрацій Донецької області підвищили кваліфікацію за професійними та 
регіональними програмами з видачею відповідних документів про освіту; 495 державних



службовців -  за програмами тематичних короткотермінових, постійно діючих семінарів, 
тренінгів та навчальних курсів, у тому числі 106 осіб взяли участь у тематичних 
короткострокових семінарах з питань протидії корупції.

За фінансової підтримки міжнародних організацій у рамках міжнародного 
співробітництва протягом 2018 року організовувалось навчання державних службовців 
Донецької області за кордоном.

Так, 6 державних службовців взяли участь у навчальному візиті до Литовської 
Республіки у межах проектів: «Допомога Східним регіонам України у реформуванні системи 
охорони психічного здоров’я та продовженні реформування сектору психосоціальної 
реабілітації», «Фіскальна децентралізація на місцях та залучення додаткових джерел 
ресурсів», «Оптимізація використання ресурсів громад, реалізація ініціатив місцевого 
розвитку на умовах співфінансування удосконалення, надання послуг з охорони здоров’я»;
5 державних службовців направлені до Республіки Польща для ознайомчих та навчальних 
візитів з питань вивчення досвіду організації публічної служби; 2 державні службовці 
відвідали Федеративну Республіку Німеччина у рамках програми «Протидія корупції»,
6 державних службовців взяли участь у семінарі для держслужбовців «Програма для 
експертів» у рамках проекту німецько-української «Академії доброго урядування та 
підвищення компетентності в Європі» Європейської Академії Берліну (AGREE); 
1 державний службовець здійснив ознайомчий візит до Італійської Республіки з питань 
вивчення досвіду організації публічної служби; 1 державний службовець направлений до 
Чорногорії, Боснії та Герцеговини з ознайомчим візитом «Обмін досвідом щодо реагування 
на внутрішнє переміщення». Також 1 державний службовець відвідав Грузію у рамках 
програми «Вивчення досвіду імплементації методології «Islands o f integrity».

Державні службовці облдержадміністрації (керівні працівники апарату та 
структурних підрозділів облдержадміністрації) взяли участь у курсі з вивчення 
(вдосконалення) знань англійської мови.

З метою отримання освітнього ступеню підготовки «магістр» за спеціальністю 
«Публічне управління та адміністрування» у 2018 році 24 державних службовців 
облдержадміністрації та райдержадміністрацій області вступили до Національної академії 
державного управління при Президентові України, її регіональних інститутів та інших 
вищих навчальних закладів, які мають ліцензії на підготовку магістрів державного 
управління: 16 осіб -  за державним замовленням та 8 осіб -  за контрактом.

Кількість вакантних та заповнених посад категорії «Б»

Протягом 2018 року в апараті облдержадміністрації оголошено та проведено 
5 конкурсних відборів на заміщення 6 вакантних посад категорії «Б», усі вакансії заповнено.

У структурних підрозділах облдержадміністрації зареєстровано 52 вакантні посади 
категорії «Б», з них заповнено 13 посад. На заміщення відповідних вакантних посад 
проведено 18 конкурсів, оголошено 20 конкурсів.

У райдержадміністраціях області зареєстровано 53 вакантних посад державної служби 
категорії «Б», з них заповнено ЗО посад. На заміщення відповідних вакантних посад 
проведено ЗО конкурсів, оголошено 33 конкурси.

Проведення засідань колегії облдержадміністрації

Протягом 2018 року проведено 11 засідань колегії облдержадміністрації, під час яких 
заплановано до розгляду 29 питань та розглянуто 49 питань. Слід зазначити, що з розгляду 
на засіданнях колегії облдержадміністрації у 2018 році знято 8 питань, перенесено розгляд 
на 2019 рік - 6 питань.



За результатами розгляду питань порядку денного підготовлено 22 розпорядження 
голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації, з яких 
З розпорядження -  за результатами розгляду питань на засіданнях колегії у 2017 році 
(1 розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 
адміністрації знаходиться у стадії розробки та погодження).

Якість та ефективність підготовки розпоряджень голови облдержадміністрації, 
керівника обласної військово-цивільної адміністрації

У 2018 році відсутні факти скасування розпоряджень голови облдержадміністрації, 
керівника обласної військово-цивільної адміністрації у судовому порядку або Президентом 
України.

4. Взаємодія з органами місцевого самоврядування

Склад депутатських фракцій органів місцевого самоврядування рівня області, 
міст обласного значення та ОТГ

Після виборів до органів місцевого самоврядування у 2015 році (з урахуванням 
виборів у 2016-2018 роках депутатів об’єднаних територіальних громад) у депутатському 
складі представницьких органів (951 особа) переважна більшість депутатів (370 осіб) 
входить до політичної партії «Опозиційний блок» (близько 39%). До політичної партії 
«Наш Край» входять 219 осіб (23%), політичної партії «Блок Петра Порошенка 
«Солідарність» -  135 осіб (14,2%), Аграрної партії України -  61 особа (6,4%), політичної 
партії «Відродження» -  33 особи (3,5%), політичної партії Всеукраїнське об’єднання 
«Батьківщина» -  35 осіб (3,7%), самовисування -  41 особа (4,3%), інших партій -  57 осіб (5,9%).

Також певний вплив в окремих громадах мають групи політичної партії «Сила 
людей», Молодіжної партії, партії «Простих людей Сергія Капліна» тощо.

Відповідно до Постанови ЦВК України від 29.08.2015 № 207 вибори не відбулися 
у 91 місцевій раді Донецької області, які підконтрольні українській владі, проте знаходяться 
на лінії розмежування з непідконтрольними територіями:

у Бахмутському районі -  1 міська рада, 2 селищних, 13 сільських;

у Волноваському районі - 1 міська рада, 7 селищних, 19 сільських;

у Нікольському районі -  З сільські ради;

у Костянтинівському районі -  7 сільських рад;

у Мар’їнському районі -  2 міські ради, 9 сільських;

у Ясинуватському районі -  1 районна рада, З селищних, 12 сільських рад;

у містах обласного значення Авдіївка, Бахмут, Торецьк, Костянтинівка.

Крім того, на підставі Постанови ВР України від 17 березня 2015 року № 252-УП 
вибори не проводилися на територіях Донецької області, в яких запроваджено особливий 
порядок місцевого самоврядування.

На сьогоднішній день гостро стоїть питання проведення місцевих виборів у населених 
пунктах області з переліку Постанови ЦВК № 20 від 29.08.2015, оскільки у більшості з них 
продовжують працювати голови та депутатський корпус, обрані ще у 2010 році.

Низький рівень довіри до влади і неможливість реалізувати свої виборчі права 
підвищує рівень соціальної напруженості у цих населених пунктах. Відсутність органів 
місцевого самоврядування, які представляють спільність інтересів територіальних громад, 
стає предметом політичних маніпуляцій та зовнішніх провокативних дій.



у  2018 році відбулися перші місцеві вибори голови та депутатів селищної ради 
у Олександрівській селищній об’єднаній територіальній громаді.

До складу депутатського корпусу Олександрівської селищної об’єднаної 
територіальної громади увійшли представники 3-х політичних партій: політична партія «Наш 
край» (22 депутати), політична партія «Відродження» (1 депутат), політична партія 
Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» (1 депутат), а також 2 депутати-самовисуванці.

Обраного голову Олександрівської селищної об’єднаної територіальної громади 
висунуто партією «Наш край».

Відповідно до постанови Центральної виборчої комісії від 12.02.2018 № 156, 
на 23.12.2018 призначено перші вибори депутатів і сільського голови у Криворізькій 
сільській об’єднаній територіальній громаді (Добропільський район). Однак, зважаючи на 
безпекову ситуацію на території області, відповідно до постанови Центральної виборчої 
комісії від 01.11.2018 № 187, встановлено неможливість проведення перших виборів у 
Криворізькій сільській об’єднаній територіальній громаді відповідно до положень Закону 
України «Про місцеві вибори». Питання щодо призначення перших виборів у Криворізькій 
сільській об’єднаній територіальній громаді на іншу дату буде розглянуто Центральною 
виборчою комісією після усунення перешкод, що унеможливлюють їх організацію та 
підготовку за повторним зверненням облдержадміністрації в установленому порядку.

Складна суспільно-політична ситуація наприкінці року склалася у Добропільському
районі.

Так, 23.11.2018 відбулась позачергова сесія Добропільської районної ради. 
Під час проведення заходу депутатами ради висловлено недовіру голові Добропільської 
райдержадміністрації Д. Кірносову. Із 26 депутатів загального складу ради: З представників 
фракції БПП «Солідарність» були відсутні під час проведення засідання, за відповідне 
рішення віддано 15 голосів, проти -  6, утримались -  2.

21.12.2018 під час проведення сесії Добропільської районної ради розглянуто питання 
висловлення недовіри заступнику голови Добропільської районної ради І.Стрепоченко 
(БПП «Солідарність»). За недовіру заступнику голови районної ради І.Стрепоченко 
проголосували -  16 депутатів, проти -  5, утримався -  1, не голосував -  1, були відсутні -  3.

Кількість рішень органів місцевого самоврядування рівня області, міст обласного 
значення та ОТГ, скасованих в судовому порядку за участю облдержадміністрації

У 2018 році відсутні факти розгляду судових справ з питань скасування рішень 
органів місцевого самоврядування за участю облдержадміністрації.

Рішення органів місцевого самоврядування рівня області, міст обласного значення 
та ОТГ, які викликали суспільний резонанс

Позитивний суспільний резонанс мали наступні рішення органів місцевого 
самоврядування Донецької області:

1.03.01.2018 у м. Краматорську рішенням позачергової сесії міської ради 
Перинатальний центр м. Краматорська вивели зі складу міської лікарні № 1. Перинатальний 
центр стає окремою юридичною особою. Рішення прийнято з метою надання можливості 
облдержадміністрації протягом 2018 року виділити кошти на ремонт медичного закладу.

2. 24.01.2018 у м. Краматорську під час засідання чергової 33-ої сесії міської ради 
затверджена Програма охорони тваринного світу та регулювання чисельності безпритульних 
тварин гуманними методами на період з 2018 року по 2020 рік. Зазначена програма 
передбачає проведення комплексу управлінських, економічних і правових заходів, 
спрямованих на зниження чисельності безпритульних тварин у місті.



3. 17.01.2018 у м. Краматорську виконком міської ради змінив порядок отримання 
пільгового харчування для школярів. Змінений проект рішення дозволяє отримати пільги на 
харчування дітям, дохід в сім’ях яких перевищує прожитковий мінімум не більш, ніж на 15%, 
раніше пільгове шкільне харчування могли отримати лише ті діти, у сім’ях яких дохід був 
нижче прожиткового мінімуму.

4.20.02.2018 у м. Краматорську на засіданні обласної архітектурно-містобудівної 
ради розглянуто передпроектну пропозицію обласної багатопрофільної лікарні та ескізний 
проект військового ліцею ім. Івана Сірка у м. Краматорську. За результатами розгляду 
проектних пропозицій з реконструкції колишньої школи-інтернату № З у м . Краматорську 
під військовий ліцей запропоновано переглянути архітектурно-планувальні рішення 
прибудови центральної частини основного корпусу, опрацювати питання щодо забезпечення 
доступності до приміщень ліцею людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, 
рекомендовано привести фасади всіх будівель та споруд до єдиного стильового рішення.

5.07.05.2018 у Костянтинівському районі за участю голови райдержадміністрації
Н. Виниченко відбулось засідання районної надзвичайної протиепізоотичної комісії. 
На засіданні розглянуто питання ускладнення епізоотичної ситуації на території 
регіонального ландшафтного парку «Клебан-Бик» щодо африканської чуми свиней. 
Прийнято рішення щодо посилення заходів з ліквідації африканської чуми свиней на 
мисливських угіддях Костянтинівського району.

6. 13.06.2018 у м. Краматорську відбулось засідання координаційної ради з реалізації 
проектів громадського бюджету, за підсумками якого ухвалено рішення підтримати проект 
гр. К. Єрмакова щодо організації безкоштовних вуличних зарядних станцій для мобільних 
пристроїв, які працюватимуть на сонячній енергії.

7.18.06.2018 у м. Маріуполі відбулась зустріч міського голови В. Бойченка та 
депутатів міської ради з мешканцями Приморського району міста та селища Покровське. 
Під час заходу присутні обговорили питання реконструкції мулових відстійників станції очистки 
біологічних стоків, несправність яких наразі призводить до розповсюдження неприємних 
запахів. По завершенню -  вирішили, із залученням відповідних фахівців та представників 
громадськості, утворити комісію, яка працюватиме над вирішенням цього питання.

8.27.06.2018 у м. С лов’янську під час проведення пленарного засідання чергової 
48-ої сесії Слов’янської міської ради сьомого скликання, депутатами прийнято позитивне 
рішення щодо надання земельної ділянки у постійне користування релігійній організації 
«Парафія Святої Трійці Української автокефальної православної церкви міста Слов’янська 
Донецької області». Представниками зазначеної релігійної громади заявлено про намір 
побудувати на отриманій ділянці новий храм.

9. 18.07.2018 у м. Краматорську на засіданні виконкому міської ради прийнято
проект рішення про створення нового скверу по вулиці Академічній. Орієнтовна площа 
скверу -  1 км^. Проект розроблятиме управління капітального будівництва та
перспективного розвитку міста.

10. 18.07.2018 у м. Краматорську відбулося підписання договорів фінансового 
лізингу між міською радою та ПАТ КБ «Приватбанк» про придбання тролейбусів 
марки «Дніпро-Т203» з можливістю автономного ходу до 20 км. Загалом планується 
закупівля 10 одиниць таких тролейбусів «Дніпро-Т203». Ці машини наразі використовуються 
на новому маршруті, що з ’єднує селище Красногірка з центральною частиною міста.

11.22.08.2018 у м. Маріуполі під час чергової сесії міської ради проголосували за 
прийняття проекту-рішення «Про надання матеріальної допомоги на придбання твердого 
палива жителям м. Маріуполя в осінньо-зимовий період 2018-2019 років». Допомогу 
зможуть отримати жителі пільгових категорій і субсидіанти, які не мають подачі газу на
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будинок. Розрахунковий контингент становить 2200 сімей. На зазначені цілі з бюджету міста 
виділено 8,5 млн.грн.

12. 29.08.2018 у м. Краматорську на черговому засіданні сесії міської ради ухвалено 
рішення про відкриття у м. Краматорську інклюзивних класів у загальноосвітніх навчальних 
закладах І-ІІІ ступенів №№ 2, 5, 8, 12, 24, 26, 32. Таке рішення ухвалене у зв’язку із 
наявністю дітей шкільного віку з особливими освітніми потребами, враховуючи необхідність 
та валшивість надання дітям якісної освіти, інтеграції їх у суспільство та реалізації права 
дітей з особливими освітніми потребами на освіту за місцем проживання.

13. 17.10.2018 у М :  Краматорську на позачерговій сесії міської ради, у рамках 
реалізації положень медичної реформи, депутати підтримали проект рішення про створення 
некомерційних медичних установ. Прийнятим рішенням передбачено створення трьох 
некомерційних установ на базі трьох міських лікарень.

14.24.10.2018 у м. Маріуполі відбулась 36-та сесія Маріупольської міської ради 
сьомого скликання, під час якої депутатами підтримано рішення про виділення матеріальної 
допомоги сім 'ї загиблого у зоні проведення ООС - військовослужбовця, мешканця міста - 
Ф. Балахчи. З міського бюджету виділено 248,0 тис.грн. для надання разової допомоги сину 
загиблого.

15.07.11.2018 у м. Краматорську під час засідання виконкому міськради було 
прийнято зміни до програми соціально-економічного розвитку міста на нинішній рік. 
Зокрема бюджет Краматорська отримав державну субвенцію в розмірі 22,26 млн. грн. 
Ці кошти призначені для придбання квартир для внутрішньо переміщених осіб, які захищали 
незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в 
антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в 
районах антитерористичної операції в період її проведення, і визнані особами з інвалідністю 
внаслідок війни III групи, або учасниками бойових дій.

16.14.11.2018 у м. Маріуполі за участі міського голови В. Бойченка відбулось 
засідання виконкому міської ради, на якому розглянуте питання створення дорадчого органу 
при виконкомі «Зелена рада». Планується, що орган опікуватиметься питаннями екології, 
екоменеджменту та моніторингу стану навколишнього середовища на території міста. 
Слід зазначити, що порушене питання розглядалося на тлі непоодиноких акцій протесту 
екологічного характеру, що мали місце у Маріуполі протягом поточного року.

17. 28.11.2018 у м. Покровську під час проведення сесії міської ради, серед інших, 
розглянуте питання «Про надання дозволу на розробку детального плану земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування будівель та споруд православного храму в районі 
30Ш №  15 по вул. Шибанкова у м. Покровськ та розробку проекту землеустрою щодо 
відведення зазначеної земельної ділянки в постійне користування релігійній організації 
«Релігійна громада Покрови Пресвятої Богородиці парафія Донецької єпархії Української 
православної церкви Київського патріархату місто Покровськ Донецької області». 
Відповідне рішення одноголосно підтримано присутніми депутатами ради.

18.28.11.2018 у м. Краматорську під час проведення сесії міської ради депутати 
ухвалили рішення про придбання у комунальну власність територіальної громади міста 
Краматорська житлового будинку з земельною ділянкою для розміщення дитячого будинку 
сімейного типу.

19.11.12.2018 у м. Дружківці відбулось підписання угоди про співробітництво 
між міською радою та державним агентством з енергоефективності та енергозбереження 
України. Підписання угоди надасть місту можливість використовувати для реалізації 
проектів з енергоефективності не лише кошти державного чи міського бюджетів, а й



залучати до фінансування приватних інвесторів. Слід зазначити, що м. Дружківка стало 
першим містом Донеччини, що підписала та починає імплементувати відповідну угоду.

Негативний суспільний резонанс:

1.19.01.2018 у м. Покровську перевізники та водії громадського транспорту 
погрожували, що у місті з 06.00 19 січня 2018 року не працюватимуть автобусні маршрути. 
Покровською міською радою вжито заходи щодо попередження проведення страйку та 
проведено перемовини з організаторами акції. У результаті - досягнута домовленість про 
збільшення тарифів на проїзд у міському громадському транспорті з 01 лютого 2018 року 
(з З грн. до 4 грн.).

2. 12.04.2018 у Великоновосілківському районі на території Шевченківської сільської 
ради за участі в.о. голови райдержадміністрації О. Алчієва, депутатів районної ради та 
громадськості проведено обговорення запланованої діяльності ТОВ «ПЕТРО- 
КОНСАЛТІНГ» з видобування літієвих руд у Шевченківському родовищі. За підсумками 
обговорення присутніми (близько 120 осіб) підтримано рішення подати позов до суду 
з вимогою припинити оформлення дозвільних документів на видобуток літію на території 
сільської ради. Зазначене рішення запропоновано депутатом Великоновосілківської районної 
ради, керівником обласного осередку Соціал-демократичної партії, О. Ляшенко.

3. 08.08.2018 у м. Краматорську відбулось підсумкове засідання Конкурсної комісії 
з вибору керуючої компанії, яка відповідатиме за житлово-комунальні послуги 819 будинків 
міста. Саме стільки багатоквартирних будинків, мешканці яких досі не створили ОСББ, 
перейшли у відання переможця конкурсу -  ТОВ «Керуюча компанія «Ладіс». Договір із 
Керуючою компанією укладено терміном на 1 рік, що вступив у силу 01 вересня 2018 року. 
Слід зазначити, що у місцевих ЗМІ та соціальних мережах, протягом року неодноразово 
з’являлись публікації з негативними відгуками про діяльність зазначеної компанії.

4.07.08.2018 у м. Маріуполі за участі заступника міського голови М. Івченка 
відбулось засідання комісії з питань використання об’єктів благоустрою на території міста. 
Головним питанням порядку денного був розгляд заявок приватних підприємців на 
здійснення виносної торгівлі за конкретними адресами. При голосуванні комісія враховувала 
декілька чинників, зокрема спиралася на думку жителів, а також розміщення обраної зони 
торгівлі по відношенню до тротуару, проїжджої частини, будинків, що призвело до 
відхилення декількох заявок, із чим не погодились підприємці. Обстановкою, що склалась, 
скористалась ПП «Батьківщина» для дестабілізації ситуації на черговій сесії міської ради 
(22.08.2018). Відбулась відповідна акція протесту за участі 50-60 осіб.

5. 23.11.2018 у Добропільському районі відбулась позачергова сесія районної ради, під 
час якої депутатами ради висловлено недовіру голові Добропільської райдержадміністрації 
Д. Кірносову. Із 26 депутатів загального складу ради: «за» відповідне рішення проголосували 
15 депутатів, «проти» -  6, утримались -  2, були відсутні під час проведення засідання -  
З представники фракції БПП «Солідарність». Слід зазначити, що облдержадміністрація не 
підтримує зазначену ухвалу районної ради та не планує ініціювати відставку голови 
Добропільської райдержадміністрації.

6.21.12.2018 у Добропільському районі відбулась сесія районної ради, під час якої 
висловлення недовіру заступнику голови Добропільської районної ради І. Стрепоченко 
(БПП «Солідарність»), За недовіру заступнику голови районної ради І. Стрепоченко 
проголосували -  16 депутатів, проти -  5, утримався -  1, не голосував -  1, були відсутні - 3.

Наявність розгляду питань недовіри головам місцевих державних адміністрацій 
місцевими радами

23 листопада 2018 року рішенням сесії Добропільської районної ради від № УІІ-31/7 
висловлено недовіру голові Добропільської районної державної адміністрації Кірносову Д.О.



Частиною 1 статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» визначено, 
що повноваження голови райдержадміністрації припиняються Президентом України у разі 
висловлення йому недовіри двома третинами від складу відповідної районної ради, тоді як 
рішення сесії Добропільської районної ради Донецької області від 23 листопада 2018 року 
ЯоУП-ЗІ/? «Про висловлення недовіри голові Добропільської районної державної 
адміністрації Кірносову Дмитру Олександровичу» прийнято простою більшістю голосів 
депутатів районної ради (15 голосів «За» від 26 депутатів загального складу районної ради).

Враховуючи виконання Кірносовим Д.О. обов’язків на посаді голови Добропільської 
райдержадміністрації Донецької області на належному рівні, підстав для звільнення його 
з займаної посади, на думку облдержадміністрації, обласної військово-цивільної адміністрації, 
не вбачається.

Листом облдержадміністрації, обласної військово-цивільної адміністрації від
27.11.2018 за № 0.1/11-6085/4-18 до Адміністрації Президента України направлено копії 
документів, надісланих Добропільською районною радою Донецької області, щодо 
висловлення недовіри голові Добропільської райдержадміністрації Кірносову Д.О., 
з інформацією про відсутність підстав для його звільнення із займаної посади.

Взаємодія з органами місцевого самоврядування з питань реалізації покладених на 
них повноважень у  рамках політики децентралізації адміністративних послуг

З метою забезпечення норм законодавства України щодо децентралізації у сферах 
реєстрації та міграції, а також оптимізації надання адміністративних послуг для голів 
райдержадміністрацій, міських, сільських, селищних рад області облдержадміністрацією 
проводяться семінари-наради щодо вивчення питання підключення реєстраторів до 
державних реєстрів. Для службового користування направлено роз’яснення (покрокові дії) 
щодо створення, формування та підключення до Єдиного державного демографічного реєстру.
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II. Стан здійснення повноважень щодо соціально-економічного розвитку регіону

1. Стан реалізації Стратегії розвитку Донецької області на період до 2020 року та 
виконання Плану заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку Донецької 
області на період до 2020 року, програм і проектів регіонального розвитку

Стратегію розвитку Донецької області на період до 2020 року (далі -  Стратегія) 
затверджено розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово- 
цивільної адміністрації від 21 червня 2016 року № 498.

Стратегією визначено 4 стратегічних цілі для розвитку регіону, а саме:

економічний розвиток та підвищення зайнятості населення;

підвищення спроможності місцевого самоврядування;

людський розвиток, надання якісних соціальних послуг та вирішення питань ВПО;

розбудова безпечного суспільства.

Розпорядженнями голови облдержадміністрації, керівника обласної військово- 
цивільної адміністрації від 27 січня 2017 року № 90 затверджено План заходів з реалізації 
у 2018-2020 роках Стратегії розвитку Донецької області на період до 2020 року.

Загальні відомості про стан виконання Плану заходів з реалізації у  2018-2020 роках 
Стратегії розвитку Донецької області на період до 2020 року

Планом заходів передбачена реалізація 82 технічні завдання на загальну суму
45,9 млрд.грн. за чотирма програмами, які співпадають зі стратегічними цілями Стратегії:



Програма 1. Економічний розвиток та підвищення зайнятості населення -  23 технічні 
завдання на суму 26,8 млрд.грн. (або 58,4% від загальної потреби у фінансуванні);

Програма 2. Підвищення спроможності місцевого самоврядування -  7 технічних 
завдань на суму 138,8 млн.грн. (0,2%);

Програма 3. Людський розвиток, надання якісних соціальних послуг та вирішення 
питань ВПО -  29 технічних завдань на суму 13,5 млрд.грн. (29,4%);

Програма 4. Розбудова безпечного суспільства -  23 технічні завдання на суму
5,5 млн.грн. (12,0%).

Інформація щодо прогресу у  підготовці та реалізації запланованих проектів

За попередніми даними протягом 2018 року в рамках реалізації технічних завдань 
Плану заходів передбачалась реалізація 653 проектів на загальну суму 13644,5 млн.грн., 
у тому числі за технічними завданнями Програми 1. Економічний розвиток та підвищення 
зайнятості населення -  376 проектів (57,6%), Програми 2. Підвищення спроможності 
місцевого самоврядування -  З проекти (0,5%), Програми 3. Людський розвиток, надання 
якісних соціальних послуг та вирішення питань ВПО -  227 проектів (34,8%), Програми 4. 
Розбудова безпечного суспільства -  47 проекти (7,1%).

Всього реалізовано 192 проекти вартістю 3025,3 млн.грн. (29,4% проектів, реалізація 
яких передбачалась у 2018 році), у тому числі:

115 проектів (оціночна вартість -  2151,2 млн.грн.) за Програмою 1. Економічний 
розвиток та підвищення зайнятості населення;

58 проектів (682,8 млн.грн.) за Програмою 3. Людський розвиток, надання якісних 
соціальних послуг та вирішення питань ВПО;

19 проектів (191,3 млн.грн.) за Програмою 4. Розбудова безпечного суспільства.

На стадії реалізації перебували 399 проектів з плановим обсягом фінансування 
у 2018 році 4465,0 млн.грн. (61,1% від загальної кількості проектів), з них:

220 проектів (1981,0 млн.грн.) за Програмою 1. Економічний розвиток та підвищення 
зайнятості населення;

З проекти (0,3 млн.грн.) за Програмою 2. Підвищення спроможності місцевого 
самоврядування;

154 проекти (2156,8 млн.грн.) за Програмою 3. Людський розвиток, надання якісних 
соціальних послуг та вирішення питань ВПО;

22 проекти (326,9 млн.грн.) за Програмою 4. Розбудова безпечного суспільства.

Усього в стадії підготовки знаходилось 62 проекти з плановим обсягом фінансування
1293,7 млн.грн. (9,5% від загальної кількості проектів), з них 41 проект на суму
361,0 млн.грн. -  за Програмою 1. Економічний розвиток та підвищення зайнятості населення, 
15 проектів на 399,6 млн.грн. -  за Програмою 3. Людський розвиток, надання якісних 
соціальних послуг та вирішення питань ВПО, 6 проектів на 533,1 млн.грн. за Програмою 4. 
Розбудова безпечного суспільства (додаток 2).

Інформація про стан підготовки та реалізації в регіоні інвестиційних проектів, 
які не включені до Плану заходів з реалізації у  2018-2020 роках Стратегії розвитку 
Донецької області на період до 2020 року

В області поза Планом заходів у 2018 році закінчена реалізація 43 проекти вартістю
194,6 млн.грн. та 8 проектів міжнародної технічної допомоги.

Продовжується виконання 20 проектів загальною вартістю 3291,5 млн.грн.
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Усього в стадії підготовки знаходилось 24 проекти вартістю 897,4 млн.грн. (додаток 3).

Інформація про стан та проблеми підготовки та реалізації найбільш значуш,их 
інвестиційних проектів

В області визначено пріоритетними 8 проектів за трьома програмами Плану заходів; 
«Розвиток мережі Центрів надання адміністративних послуг, підвищення якості і доступності 
надання адміністративних послуг суб’єктам підприємницької діяльності та мешканцям 
Донецької області», «Створення «Соціальних офісів», «Модернізація матеріально-технічної 
бази загальноосвітніх навчальних закладів Донецької області в контексті створення системи 
опорних шкіл України», «Реконструкція КЗОЗ «Маріупольська міська лікарня № 2» під 
лікарню III рівня комунальний заклад охорони здоров’я «Обласна лікарня інтенсивного 
лікування м. Маріуполь» та оснащення сучасним медичним обладнанням», «Організація 
заходів цивільного захисту населення спроможних територіальних громад», «Реконструкція 
для розміщення обласного лікарсько-фізкультурного диспансеру, водолікарні з басейном, 
гуртожитку комплексу будівель по вул. О. Сибірцева, З, у м. Бахмуті», «Капітальний ремонт 
будівлі навчального корпусу № 2 «БКМ ім. І. Карабиця» по вул. Свободи, 19 у м. Бахмут 
Донецької області», «Забезпечення повноцінної діяльності Донецького вищого училища 
олімпійського резерву ім. С. Бубки» (додаток 4).

У рамках реалізації проекту «Розвиток мережі Центрів надання адміністративних 
послуг, підвищення якості і доступності надання адміністративних послуг суб'єктам 
підприємницької діяльності та мешканцям Донецької області» відкрито З оновлених 
центри надання адміністративних послуг (далі -  ЦНАП) у м. Новогродівка
{кошти ДФРР -  3,9 млн.грн., кошти місцевого бюджету - 0 ,4  млн.грн., фінансова підтримка 
U SAID - 0,1 млн.грн.), м. Слов’янськ {фінансова підтримка Європейського Союзу у  рамках 
ПРООН -  11,7 млн.грн., кошти місцевого бюдж ету- 2 ,6млн.грн., кошти державного 
бюджету -0 ,1  млн.грн., фінансова підтримка USAID -  0,5 млн.грн.), Ясинуватському районі 
{кошти ДФРР -  1,2 млн.грн., кошти місцевого бюджету - 0 ,3  млн.грн.) та 2 новостворених 
ЦНАП у Миколаївській ОТГ {фінансова підтримка Європейського Союзу у  рамках 
ПРООН -  15,5млн.грн., кошти місцевого бю дж ет у- 1,1 млн.грн., кошти державного 
бюджету - 0 ,1  млн.грн.) та Шахівській ОТГ (кошти державного бюдоісету (субвенції на 
формування інфраструктури ОТГ) -  2,2 млн.грн., кошти місцевого бюджету -  1,4 млн.грн.).

Реалізація проектів на стадії завершення по 4 проектам (міста Торецьк, Часів Яр, 
Мангушський та Нікольський райони).

Ведуться роботи з реконструкції та закупівлі обладнання по 5 проектах 
(міста Бахмут, Маріуполь (Соціальний офіс), Покровськ, Волновськийрайон, Соледарська ОТГ).

У рамках технічного завдання «Створювати заклади/соціальні служби для надання 
соціальних послуг відповідно до потреб конкретної громади» у 2018 році в області розпочалося 
втілення проекту зі створення сучасних центрів надання послуг соціального характеру у форматі 
«Соціальний офіс», який планується реалізувати протягом 2018-2020 років за рахунок коштів 
державного, місцевих бюджетів, а також міжнародних організацій та охопити послугами майже
1,3 млн. громадян. На території області вже здійснюється реалізація проектів зі створення 
«Соціальних офісів» у містах Дружківка, Мирноград, Бахмут, Слов’янськ в рамках спеціальної 
програми Міністерства соціальної політики України.

У рамках технічного завдання «Модернізація матеріально-технічної бази 
загальноосвітніх навчальних закладів Донецької області в контексті створення системи 
опорних шкіл України» відкрито 18 оновлених опорних закладів загальної середньої освіти 
(Билбасівська, Волноваська, Вугледарська, Гришинська, Добропільська, Дружківська, 
Покровська, Часовоярська, Іванопільська, Іллінівська, Костянтинівська, Олександрівська, 
Очеретинська, Шахівська, Маріупольська, Мангушська, Мирноградська школи, а також школа
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у закладі соціальної реабілітації «Смарагдове місто» (м. Святогірськ). Джерела фінансування -  
«переміщені кошти», кошти обласного та місцевих бюджетів.

Усі опорні заклади оснащені найсучаснішою технікою, обладнанням, новими 
меблями, доступні для інклюзивної освіти дітям з обмеженими фізичними можливостями; 
готові для впровадження Концепції Нової української школи.

У зв’язку з ситуацією, що склалася на території області, на сьогодні на території 
області, підконтрольній українській владі, фактично відсутній заклади III рівня надання 
медичної допомоги. Для вирішення зазначеної проблеми в області розпочато реалізацію 
проекту «Реконструкція КЗОЗ «Маріупольська міська лікарня № 2» під лікарню 
III рівня комунальний заклад охорони здоров’я «Обласна лікарня інтенсивного 
лікування м. Маріуполь» та оснащення сучасним медичним обладнанням». 
На реалізацію проекту протягом 2018 року спрямовано 49,9 млн.грн.

У рамках реалізації проекту «Організація заходів цивільного захисту населення
спроможних територіальних громад» спільно з Державною службою України з 
надзвичайних ситуацій триває створення центрів безпеки громадян у новостворених 
об’єднаних територіальних громадах. Всього з початку реалізації проекту створено 7 центрів 
безпеки: у Лиманській, Миколаївській міських. Черкаській селищній, Шахівській,
Сіверській, Іллінівській сільських громадах, а також у с. Талаківка поблизу м. Маріуполь. 
До складу Центрів безпеки входять пожежно-рятувальна команда, підрозділ швидкої 
медичної допомоги та представники Національної поліції.

Реалізацію проекту «Реконструкція для розміщення обласного лікарсько- 
фізкультурного диспансеру, водолікарні з басейном, гуртожитку комплексу будівель по 
вул. о. Сибірцева, З, у м. Бахмуті», кошторисною вартістю 49,5 млн.грн., розпочато у 
2018 році. Основною метою проекту є створення сучасної лікарні для проведення 
кваліфікованого медичного супроводження, діагностики та реабілітації спортсменів усіх 
рівнів майстерності, відновлення здоров'я людей з обмеженими можливостями та мешканців 
Донецької області. Обласний лікарсько-фізкультурний диспансер був провідним 
диспансером України, який проводив безперервний медичний контроль за функціональним і 
фізичним станом осіб, що займаються фізичною культурою і спортом Донецької області.

Реалізацію проекту «Капітальний ремонт вищого навчального закладу комунальної 
форми власності «Бахмутський коледж мистецтв імені Івана Карабиця» кошторисною 
вартістю 41,7 млн.грн., розпочато у 2017-2018 роках завершення передбачається у 2019 році. 
Буде закінчено ремонт першого навчального корпусу і гуртожитку, придбання обладнання для 
облаштування концертної зали (звуко-технічне, світлове тощо). Результатом впровадження 
проекту буде створення на базі коледжу вищого навчального закладу культури ІІІ-ІУ рівня 
акредитації, відкриття нових спеціальностей «хореографія», «образотворче мистецтво».

До плану ремонту входить термомодернізація будівель двох навчальних корпусів та 
гуртожитку, заміна комунікацій, встановлення енергозберігаючих конструктивних елементів, 
благоустрій території.

У рамках реалізації проекту «Забезпечення повноцінної діяльності Донецького 
вищого училища олімпійського резерву ім. С. Бубки» розроблено проектно-кошторисну 
документацію щодо реконструкції гуртожитку та будівництва нового учбового корпусу, 
ведуться роботи щодо реконструкції футбольного поля.

Інформація про наявність внесення або відсутність у  звітному періоді змін до 
регіональної стратегії розвитку та плану заходів з її реалізації

У звітному періоді зміни до Плану заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії 
розвитку Донецької області на період до 2020 року не вносились.
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Інформація щодо оприлюднення на офіційному веб-сайті звітів про результати 
проведення моніторингу та оцінки результативності реалЬації регіональної стратегії і 
плану заходів, а також про оприлюднення інформації про інвестиційні програми і проекти 
регіонального розвитку ДФ РР відповідно до постанови КМ У від 18.03.2015 М 196

Моніторинг виконання Плану заходів з реалізації Стратегії у 2018 році здійснюється 
згідно постанови Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 року № 932 «Порядок 
розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також 
проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених регіональних 
стратегій і планів заходів».

Остаточний звіт щодо реалізації проектів регіонального розвитку у 2018 році буде 
сформовано протягом лютого поточного року, оприлюднено на офіційному сайті 
облдержадміністрації та надано Мінрегіону в установлені законодавством терміни.

Інформація про інвестиційні програми і проекти регіонального розвитку ДФРР, що 
реалізуються на території Донецької області, своєчасно оприлюднюється та актуалізується 
на офіційному сайті Мінрегіону України dfrr.minregion.gov.ua.

Проблемні питання, їх вплив на виконання регіональної стратегії розвитку та 
плану заходів з її  реалЬації

Основними проблемними питаннями у сфері реалізації проектів регіонального 
розвитку в області є:

низька активність та управлінська спроможність агентів регіонального розвитку для 
реалізації проектів та мобілізації необхідних ресурсів;

виникнення додаткових робіт, не врахованих у проектно-кошторисній документації, 
що обумовлює необхідність її корегування;

тривале проведення тендерних процедур через систему РгоЕогго;

тривале отримання дозволів на початок робіт за проектами (в середньому 30-90 днів);

фінансування з державного бюджету (у тому числі державного фонду регіонального 
розвитку) надходить наприкінці бюджетного року, що унеможливлює своєчасне виконання 
робіт.
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2. Зовнішньоекономічна діяльність, міжрегіональне та транскордонне 
співробітництво

Обсяги експорту і імпорту товарів і послуг

У січні-листопаді 2018 року зовнішньоторговельний оборот товарами збільшився 
порівняно з січнем-листопадом 2017 року на 10,6% і склав 6454,8 млн.дол. СІЛА, у тому числі 
експорт -  на 10,4% (4459,4 млн.дол. США), імпорт -  на 11,0% (1995,4 млн.дол. США). 
Позитивне сальдо становило 2464,0 млн. дол. США, що на 9,9% більше, ніж у січні- 
листопаді 2017 року.

Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 2,2 (на рівні січня-листопада 2017 року).

Протягом січня-листопада 2018 року суб’єкти господарювання області здійснювали 
зовнішньоекономічні операції з партнерами із 120 країн світу. Продукція підприємств і 
організацій області експортувалась до 92 країн, імпортувалась -  з 70 країн.

Найбільші торговельні партнери: Італія (25,8% загального обсягу експорту товарів). 
Російська Федерація (12,8%), США (9,7%), Туреччина, Польща (по 6,8%), Велика Британія 
(3,3%), Іспанія (3,5%), Єгипет (2,9%), Білорусь (2,5%).



Експорт товарів до країн Європейського Союзу становив 2258,8 млн.дол. ГЛТТА. або 
50,7% від загального обсягу, та збільшився порівняно з січнем-листопадом 2017 року на 15,3%.

Основу товарної структури експорту регіону склали недорогоцінні метали та вироби 
з них -  85,0% від загального обсягу (у тому числі чорні метали -  81,6%>, вироби з чорних 
металів -  1,8%), мінеральні продукти -  7,1%, машини, обладнання та механізми -  4,8%.

Основними країнами-партнерами в імпорті товарів були Російська Федерація (питома 
вага в імпорті товарів -  32,8%), США (32,7%), Китай (5,6%), Канада (5,3%), Німеччина
(3,8%), Чехія (3,1%), Казахстан (2,0%о), Італія (1,6%).

Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 273,5 млн.дол. США, або 
13,7% загального обсягу, та збільшився проти січня-листопада 2017 року на 17,1%.

У товарній структурі імпорту переважали мінеральні продукти -  69,1% від загального 
обсягу (у тому числі палива мінеральні, нафта та продукти її' перегонки -  65,2%), машини, 
обладнання та механізми -  10,7%, недорогоцінні метали та вироби з них -  9,9% (у тому числі 
чорні метали -  5,1%), продукція хімічної промисловості та пов’язаних з нею галузей 
промисловості -  3,0%, вироби з каменю, гіпсу та цементу -  2,5%.

Зовнішньоторговельний оборот послуг у січні-вересні 2018 року склав
242,9 млн.дол. США (збільшився у порівнянні з відповідним періодом 2017 року на 8,9%>) 
і мав позитивне сальдо у розмірі 9,7 млн.дол. США. Експорт послуг становив
126,3 млн.дол. США (збільшився на 21,8%), або на 22,6 млн.дол. США), 
імпорт -  116,6 млн.дол. США (зменшився на 2,3%>, або на 2,7 млн.дол. США).

У структурі експорту послуг переважають будівельні послуги -  57,8% загального обсягу, 
транспортні послуги -  35,3%, ділові послуги -  3,8%. У структурі імпорту переважають 
транспортні послуги -  49,1%> загального обсягу, послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні 
та інформаційні послуги -  18,7%>, ділові послуги -  14,9%>.

Обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) в регіоні

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, залучених в економіку області, 
порівняно з початком 2018 року зменшився на 120,0 млн.дол. США і станом на 01.10.2018 
склав 1,2млрд.дол. США, або 3,9%) загального обсягу по Україні. За обсягами іноземного 
інвестування в економіку України область посідає З місце (без урахування м. Київ).

Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій (акціонерний капітал) -  110,7% 
(за січень-вересень 2017року -109,3%).

У січні-вересні 2018 року обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку області 
збільшився на 120,0 млн.дол. США за рахунок інших змін вартості акціонерного капіталу 
нерезидентів (зміна вартості, утрати, перекласифікація інвестицій тощо) Курсова різниця 
склала (-)8,4 млн.дол. США.

Обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) у розрахунку на одну 
особу населення наростаючим підсумком з початку інвестування склав 293,7 дол. США 
(на 01.10.2017-31 3 ,7 д о л. США).

Наростаючим підсумком з початку інвестування найбільші обсяги прямих інвестицій, 
внесені нерезидентами: Нідерландів -  43,4%) від загального обсягу (536,9 млн.дол.США), 
Кіпру -  25%) (308,7 млн.дол.США), Німеччини -  7,8%) (96,7 млн.дол.США), Литви -  5,7%) 
(70,7 млн.дол.США), Великої Британії -  4,2% (52,8 млн.дол.США). На ці країни припадає 
86,2% загального обсягу прямих іноземних інвестицій, вкладених в економіку області.

На підприємствах промисловості зосереджено 58,1% (719,0 млн.дол.США)
прямих інвестицій, у тому числі переробної промисловості -  54,3%) (671,9 млн.дол.США). 
На діяльність підприємств оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів
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і мотоциклів припадає 193,0 млн.дол.США, або 15,6% загального обсягу прямих інвестицій; 
на діяльність у сфері здійснення операцій з нерухомим майном - 185,0 млн.дол.США 
(15,0%); в організаціях, що здійснюють діяльність у сфері адміністративного та допоміжного 
обслуговування -  51,9 млн.дол.США (4,2%); на підприємствах транспорту, складського 
господарства, поштової та кур’єрської діяльності -  25,8 млн.дол.США (2,1%); на діяльність 
у сфері будівництва - 24,8 млн.дол.США (2,0%).

Участь у  проектах міжрегіонального і транскордонного співробітництва

У зв’язку із ускладненням соціально-політичної ситуації на сході України, 
здійсненням прихованої агресії з боку Російської Федерації, а також проведенням на 
території області операції Об’єднаних сил, що призвело до руйнування нормативно-правової 
бази двостороннього співробітництва і системи інституційних міждержавних відносин, 
Донецька область на невизначений термін повністю виключена з транскордонного 
співробітництва.

27 січня 2015 року Верховна Рада України ухвалила Постанову «Про Звернення 
Верховної Ради України до Організації Об’єднаних Націй, Свропейського Парламенту, 
Парламентської Асамблеї Ради Свропи, Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської 
Асамблеї ОБСС, Парламентської Асамблеї ГУАМ, парламентів держав світу про визнання 
Російської Федерації державою-агресором».

12 жовтня 2016 року Парламентська Асамблея Ради Європи ухвалила резолюції 
«Зниклі особи, під час конфлікту в Україні» та «Політичні наслідки російської агресії в 
Україні», «Політичні наслідки російської агресії в Україні», положення резолюцій 
Генеральної Асамблеї ООН від 27.03.2014 «Територіальна цілісність України» (А/Кез/68/262), 
19.12.2016 «Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь 
(Україна)» (А/КЕ8/71/205), 19.12.2017 «Ситуація з правами людини в Автономній Республіці 
Крим та місті Севастополь (Україна)» (А/КЕ8/72/190).

У контексті зазначеного, а також враховуючи Закон України «Про припинення дії 
Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською 
Федерацією» від 06 грудня 2018 року № 2643-VIII, відносини між територіальними 
громадами, їх представницькими органами, місцевими органами виконавчої влади області та 
територіальними громадами з відповідними органами влади Російської Федерації у вигляді 
транскордонного співробітництва неможливі у короткостроковій та малоймовірні у 
середньостроковій перспективі.

Зважаючи на очевидну неможливість транскордонного співробітництва Донецької 
області з Російською Федерацією, яке відбувалося у рамках Угоди про торгівельно- 
економічне, науково-технічне і культурне співробітництво між Донецькою областю України 
та Ростовською областю Російської Федерації та Угоди про створення Єврорегіону 
«Донбас», облдержадміністрацією направлено лист-запит на адресу Міністерства зовнішніх 
справ (далі -  МЗС) України щодо визначення конкретного механізму та підстав розірвання 
вищевказаних Угод (лист департаменту інвестиційно-інноваційного розвитку і зовнішніх 
відносин облдержадміністрації від 14.08.2017 № 2-969).

У свою чергу, МЗС України звернулося до Мін’юсту, Мінекономрозвитку та 
Мінрегіону з проханням надати пропозиції щодо доцільності припинення таких 
міжрегіональних документів (лист МЗС України від 14.09.2017 №  72/16-412-2244). 
На теперішній час остаточної відповіді не отримано.

Крім того, за сприянням МЗС України на адреси Адміністрації Ростовської області 
Російської Федерації та Урядів Свердловської, Новосибірської та Московської областей 
Російської Федерації направлено листи-повідомлення щодо припинення дії Угод про 
торгівельно-економічне, науково-технічне і культурне співробітництво.

16



Реалізація проектів міжнародної технічної допомоги, бенефіціаром яких є 
Донецька облдержадміністрація

Станом на 01.01.2019 на території Донецької області триває реалізація 15-ти проектів 
міжнародної технічної допомоги, бенефіціаром яких виступає облдержадміністрація. 
Метою більшості з цих проектів є відновлення об’єктів інфраструктури, що постраждали 
під час проведення бойових дій та вирішення проблем внутрішньо переміщених осіб 
з метою створення для них комфортних житлових та соціальних умов.

Так, проведено ряд робіт з відновлення інфраструктури:

реконструкція 2-х гуртожитків у м. Краматорську за адресами: вул. Назаренко, З та 
вул. Уральська, 5. У рамках проекту міжнародної технічної допомоги «Забезпечення 
житловими умовами найбільш вразливих ВПО та жителів м. Краматорськ, які опинились під 
впливом конфлікту» проведено ремонтні роботи, придбано меблі, обладнання та інші 
необхідні речі для гуртожитків. Облаштовано 47 квартир, де розміщено 135 ВПО;

капітальний ремонт КЛПЗ «Вузлова лікарня м. Слов’янська» (2-й та 3-й поверхи) 
за адресою: вул. Маломіська, 142, м. Слов’янськ;

заходи з термомодернізації жіночої консультації КЛПЗ «Пологовий будинок» 
за адресою: вул. Свободи, 37, м. Слов’янськ;

реконструкція та облаштування меблями та обладнанням 2 ЦНАПів (м. Слов’янськ, 
Миколаївська ОТГ);

модернізація тягової підстанції електротранспорту м. Краматорська: встановлено 
нове обладнання, забезпечено підвищення ефективності використання електроенергії, 
економію енергоресурсів, можливість використання додаткового електротранспорту;

капітальний ремонт будівлі дитячого відділення Мирноградської центральної міської 
лікарні, а також ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Мирноград;

капітальний ремонт та проведення заходів з термомодернізації у загальноосвітній 
школі І-ІІІ ступенів № 8 м. Дружківка: демонтовано існуюче та облаштовано нове бетонне 
вимощення, утеплено фундамент і цоколь, замінено дерев’яні вікна на металопластикові, 
встановлено твердопаливні котли, модернізовано зовнішню систему опалення;

відремонтовано 5 об’єктів соціальної інфраструктури: палац культури м. Білицьке; 
міська бібліотека м. Новогродівка; будинок культури м. Гірник; центр культури м. Сіверськ; 
центральна міська бібліотека м. Торецьк;

будівля водопровідно-насосної станції «Водопровідний вузол» (м. Торецьк): замінено 
покрівлю, здійснено заміну та монтаж технологічного обладнання (центробіжний насос);

насосна станція 2-го підйому каналу «Сіверський Донець-Донбас» (с. Оріхуватка, 
Слов’янський р-н): замінено вікна, двері, ворота, здійснено роботи з внутрішнього та 
зовнішнього освітлення (заміна світильників), ремонт вентиляційної системи.

З метою створення додаткових місць у дошкільних навчальних закладах, 
за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні в межах проекту «Збільшення 
соціальної згуртованості та інтеграції тимчасово переміщених осіб у  східній Україні», 
зроблено капітальний ремонт та оснащення приміщень для створення нових груп/місць 
у дитячих дошкільних навчальних закладах Донецької області, а саме:

ДНЗ «Ракета» с. Мирне, Слов’янського району, пров. Спортивний, 1а

ДНЗ «Дзвіночок», с. Вірівка, Добропільського району, вул. Ошерова, 2;

Дмитро-Дар’ївського навчально-виховного комплексу, с. Дмитро-Дар’ївка, 
Олександрівського району, вул. Космонавтів, За;
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ДНЗ № 16 «Радість», м. Новогродівка, вул. Центральна, 50;
ДНЗ № 92 «Червоні вітрила», м. Краматорськ, вул. Кирилкіна, 28а;
Іванівської загальноосвітньої школи 1-111 ступенів, с. Іванівка, Волноваського району, 

вул. Центральна, 50;
частини будівлі Билбасівської загальноосвітньої школи 1-11 ступенів, смт. Билбасівка, 

Слов’янського району, вул. Шкільна, 14.
За підтримки Уряду Швейцарської Конфедерації у рамках реалізації проекту 

міжнародної технічної допомоги «Програма економічного розвитку східної України», 
виконавцем якого еДанська рада у  справах біженців, виконані наступні роботи:

ремонт Соціального центру (дитяча гральна кімната, простір для роботи на 
комп’ютері, вбиральня), Бахмутський район, с. Кліщіївка;

ремонт водогону (заміна труб водопостачання), Ясинуватський район, с. Желанне;

проведення водогону до селища Уманське Ясинуватського району;

відновлення системи водопостачання (закупівля необхідного обладнання: З насоси, 
система Каскад та матеріали), Волноваський район, с. Новоселівка 2;

відновлення системи водопостачання (обладнано та включено у мережу 
водопостачання одне додаткове джерело питної води; закуплено додаткові насоси, електрона 
система контролю водопостачання; відновлено лінії електропередачі для роботи насосів), 
Волноваський район, с. Чермалик;

відновлення систем водопостачання і каналізації в смт Мирне (відновлення систем 
колодязів та встановлення металопластикових люків, закупівля необхідного обладнання 
для виконання аварійних робіт, необхідний ремонт насосної станції), Волноваський район;

відновлення системи вуличного освітлення (закупівля необхідного обладнання та 
роботи по устаткуванню), Мар’їнський район, с. Сопине;

відновлення системи опалення (закупівля твердопаливного котла), Мар’їнський 
район, с. Новомихайлівка.

Наприкінці 2018 року розпочато реалізацію 2-х довготривалих проектів міжнародної 
технічної допомоги, а саме:

«Підтримка ЄС для Сходу України -  відновлення, зміцнення миру та урядування», 
який має на меті сприяння миру, економічному відновленню та примиренню у Східній 
частині України через соціальне та економічне відродження, де особлива увага 
приділятиметься підконтрольним Уряду України територіям Донецької та Луганської 
областей. Загальна вартість проекту складає 25 млн.євро, донор -  Європейський Союз, 
строк завершення -  2022 рік.

«Економічна підтримка Східної України», метою якого є підтримка стабілізації 
економіки Східної України та сталого розвитку малих і середніх підприємств. Загальна 
вартість проекту у Донецькій та Луганській областях складає 61,8 млн.дол.США, строк 
завершення -  2023 рік. Захід реалізується за підтримки Уряду США через Агентство США з 
міжнародного розвитку.

Слід зазначити, що на 2019 рік заплановано завершення реалізації низки проектів 
міжнародної технічної допомоги, які було розпочато у попередні роки:

«Захист населення, що постраждало від конфлікту у східній Україні, шляхом надання 
правової допомоги та діяльності з розмінування», який передбачає вдосконалення захисту 
цивільних прав та зменшення загрози мін та вибухонебезпечних залишків серед найбільш 
уразливих груп ВПО та постраждалого від конфлікту населення. Донором по цьому проекту 
виступає Європейський Союз',



реалізація проектів із впровадженням енергозберігаючих заходів:

ДНЗ № 34 «Вуглик», ДНЗ № З «Сонечко», ДНЗ № 9 «Тополька», НВК № 4
м. Добропілля;

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 м. Дружківка;

навчально-виховного комплексу «Мрія» м. Вугледар та загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів № 2 м. Вугледар. Реалізація заходів здійснюється за підтримки Північної
екологічної фінансової корпорації (МЕРСО)\

«Програма екстреного захисту населення в зонах особливої небезпеки в Східній 
Україні», метою якого є зменшення уразливості та сприяння адаптивності населення, що 
постраждало від конфлікту на Сході України шляхом інтегрованих програм
з надання послуг щодо захисту дітей, психосоціальної підтримки, протидії та попередження 
гендерно-обумовленого насильства. Реалізація проекту здійснюється за підтримки Уряду 
США через Агентство США з міжнародного розвитку,

«Програма правової допомоги та економічного розвитку східної України». Цей проект 
має на меті надання фінансової допомоги на отримання додаткової професійно-технічної 
підготовки ВПО та особам, що постраждали від конфлікту, надання матеріально-технічної 
підтримки Донецькому обласному центру зайнятості та його підрозділам з метою 
підвищення їхньої інституційної спроможності для кращого задоволення потреб ВПО та 
постраждалого населення. Захід реалізується за підтримки Уряду Великої Британії та 
Північної Ірландії (строк завершення реалізації проекту -  березень 2020 року);

«Підтримка економічного відновлення у Східному регіоні України», у рамках якого 
за підтримки Уряду Японії проводяться тренінги з підприємницької діяльності, надаються 
гранти для започаткування/розширення власної справи тощо.

Залучення міжнародної технічної допомоги є одним із пріоритетних напрямів 
соціально-економічного розвитку Донецької області, завдяки якому відбувається відновлення 
інфраструктури; покращення житлових умов ВПО; надання соціальної підтримки найбільш 
вразливим верствам населення області; надання підтримки малому бізнесу та сприяння 
самозайнятості населення; покращення політичного клімату і взаєморозуміння у громадах. 
Набувається досвід щодо залучення міжнародної технічної допомоги та грантів, зменшується 
навантаження на обласний бюджет та бюджети окремих територій, зменшується соціальна 
напруженість у регіоні.

Спільні з між народними фінансовими організаціями проекти, у  реалізації 
яких бере участ ь регіон (підприємства регіону) або реалізація яких здійснюється на 
території регіону

У рамках проекту Європейського інвестиційного банку «Надзвичайна кредитна 
програма для відновлення України» (загальна вартість -  200 млн. євро) згідно з постановою 
Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 № 1068 (із змінами) по Донецькій області 
реалізуються 148 проектів, що фінансуються за кошти І та II траншів (Пул 1 та Пул 2а) 
у вигляді субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (загальна сума -
2,05 млрд.грп.).

Перелік проектів Пулу 1 налічує 44 проекти на загальну суму 268,0 млн.грн., у т.ч.:

15 проектів з ремонту і реконструкції загальноосвітніх шкіл (на суму 108,5 млн.грн.);

5 - по дошкільних навчальних закладах (25,9 млн.грн.);

5 -3  реконструкції та ремонту закладів охорони здоров’я (16,2 млн.грн.);

8 - з реконструкції гуртожитків для розміщення ВПО (83,1 млн.грн.);
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8 - з реконструкції котелень для опалення закладів освіти та охорони здоров’я 
(15,5 млн.грн.);

3 - у  інших галузях(18,8 млн.грн.).

Зазначені проекти реалізуються у містах Бахмут, Мирноград, Костянтинівка, 
Селидове, а також Великоновосілківському, Нікольському, Олександрівському районах. .

Перелік проектів для фінансування у рамках Пулу 2а налічує 104 проекти 
на загальну суму 1,785 млрд.грн. (з них 12 об’єктів обласної комунальної власності на 
загальну суму 239,5 млн.грн.):

36 проектів з ремонту та реконструкції загальноосвітніх шкіл (на суму 651,0 млн.грн.);

19 - по дошкільних навчальних закладах (163,3 млн.грн.);

26 - з реконструкції та ремонту закладів охорони здоров’я (442,4 млн.грн.);

13 - з реконструкції гуртожитків для розміщення ВПО (297,9 млн.грн.);

3 - з термомодернізації закладів соціального захисту (35,1 млн.грн.);

4 - з капітального ремонту закладів культури (53,9 млн.грн.);

2 - з відновлення адміністративних будівель (101,5 млн.грн.);

1 -  з водопостачання (40,2 млн.грн.).

Проекти реалізуються по містах Бахмут, Вугледар, Дружківка, Краматорськ, Лиман, 
Маріуполь, Мирноград, Покровськ, Селидове, Слов’янськ, Торецьк, а також Волноваському, 
Добропільському, Костянтинівському, Мангушському, Мар’їнському, Нікольському районах.

Станом на 01.01.2019 зі 148 проектів (Пул 1 та Пул 2а) по 44 проектах розпочато 
фінансування у розмірі 157,5 млн.грн. та укладено 37 договорів підряду на загальну суму
887,04 млн.грн.

Проблемні питання, що заважають успішній реалізації інвестиційних проектів, 
у  тому числі спільних з МФО, вжиті заходи та пропозиції щодо їх вирішення

Незважаючи на те, що темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій 
(акціонерного капіталу) за січень-вересень 2018 року до обсягу на початок року має 
позитивну динаміку і складає 110,7%, формування інвестиційного клімату Донецької області 
залежить від ряду негативних факторів, на які облдержадміністрація не має впливу:

інвестиційні ризики, обумовлені бойовими діями та окупацією значної частини регіону;

руйнування, викрадення частини активів або знищення об’єктів інфраструктури, у 
тому числі великих промислових підприємств, на території області, непідконтрольній 
українській владі.

Для покращення ситуації облдержадміністрацією вживаються заходи щодо 
підвищення інвестиційної привабливості регіону.

У 2018 році здійснюється робота з підтримки функціонування, доповнення і 
актуалізації двомовної (українською та англійською мовами) інтерактивної карти проектів 
відновлення та розбудови Донецької області, розробленої у 2017 році. На сьогодні карта 
налічує 8094 проекти загальною вартістю близько 10 млрд.дол. США (у тому числі проекти, 
що вже реалізуються, та проекти, що потребують пошуку джерел фінансування). 
Функціонування інтерактивної карти дозволить потенційним інвесторам, міжнародним 
фінансовим організаціям, організаціям міжнародної технічної допомоги, громадськості 
отримувати повну інформацію про інвестиційний потенціал області та фінансову потребу 
для реалізації інфраструктурних проектів і розвитку реального сектору економіки області.
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У 2018 році створено Інвестиційний паспорт області (українською та англійською 
мовами) містить усю необхідну інформацію щодо економічного та інвестиційного 
потенціалу області, дані щодо логістичної інфраструктури, механізмів підтримки 
інвестиційної діяльності малого та середнього бізнесу, зовнішньоекономічної діяльності, 
перелік інвестиційних проектів та пропозицій, а також корисні посилання на інтернет- 
сторінки центрів надання адміністративних, митних та податкових послуг, провідних 
підприємств регіону, фінансових програм підтримки бізнесу тощо.

З метою розширення ринків збуту для компаній-виробників регіону оновлено 
Каталог експортного потенціалу, у якому зазначено інформацію щодо підприємств- 
експортерів, що мають наміри виходу на нові ринки збуту та підприємства, працюють на 
внутрішньому ринку і готові до експорту своєї продукції, у  жовтні 2018 року надруковано 
330 примірників каталогу з метою його розповсюдження серед посольств іноземних держав, 
бізнес-структур, учасників і гостей форумів, делегацій, що дозволить експортерам та 
потенційним інвесторам отримувати максимум інформації у найкоротші терміни.

Крім того, заплановане створення інвестиційного порталу Донецької області.

У травні 2018 року низка інфраструктурних проектів області надані для презентації 
у  рамках конференції з питань реформ -  Ukraine Reform Conference у м. Копенгаген (Данія).

У грудні 2018 року на розгляд Мінрегіону, для відбору _у рамках спільного проекту з 
банком KFW, надані 11 великих інфраструктурних проектів за напрямками; водопостачання, 
освіта, охорона здоров’я, соціальний захист.

У результаті проведеної роботи зі створення індустріальних парків (далі -  ІП) 
зареєстровано ІП «Лиманський» (м. Лиман) та ІП «Техносіті» (м. Костянтинівка). 
З метою налагодження можливої співпраці потенціал Ш «Лиманський» представлено на засіданні 
«круглого столу» у рамках «Українського індустріального тижня» (червень 2018 року). 
По Індустріальному парку «Техносіті» розроблена концепція та здійснюється пошук джерел 
фінансування для розбудови інженерної інфраструктури парку.

З метою підвищення зовнішньої інвестиційної ініціативи, висвітлення високоякісної 
продукції нестереотипних галузей області на міжрегіональному та міжнародному рівнях 
ініційовано проведення виставки «Схід-Експо-2018» у  м. Львів під час проведення XVIII 
Міжнародного економічного форуму. У заході прийняло участь 48 підприємств-експонентів 
області, 65 підприємців виявили бажання прийняти участь в індивідуальних зустрічах у 
форматі В2В. У рамках маркетингових заходів за результатами виставки сформовано 
онлайн-каталог підприємств Донецької та Луганської областей, до якого включено зібрані 
інформаційні матеріали 125 підприємств Донеччини.

Крім того, активізовано таку складову інвестиційної діяльності як інноваційна. 
Запроваджено щорічне проведення регіонального форуму «Наука. Бізнес. Інновації» 
як платформи для діалогу між представниками науки та бізнесу з метою комерціалізації 
винаходів та вивчення реальних потреб ринку у науково-технічних розробках.

З метою сприяння впровадженню Smart-проектів в області темою першого 
регіонального форуму «Наука. Бізнес. Інновації» (15-16 листопада 2018 року) визначено 
«Donetsk Smart Region». Форум став інформаційним простором для обговорення успішних 
міжнародних, національних та регіональних інноваційних підходів та інтелектуальних 
систем щодо запуску Smart проектів. Також у рамках програми заходу забезпечено 
спілкування з провідними розробниками програмних продуктів Smart City щодо практичного 
застосування, презентовано зовнішній аналіз інвестиційної привабливості міст України, 
у тому числі Донецької області.

08.06.2018 у рамках Українського індустріального тижня (за підтримки Німецького 
товариства міжнародного співробітництва GIZ) у Донецькій області проведено засідання
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«круглого столу». Під час заходу продемонстровано інвестиційні пропозиції та експортний 
потенціал регіону, розглянуто проблемні питання інноваційного розвитку та виходу на 
зовнішні ринки.

У продовження циклу заходів щодо підтримки промислових інновацій
10.10.2018 організовано та проведено онлайн-дискусію для представників підприємницького 
кола «Діалог з бізнесом», яка відбулася у рамках Міжнародного форуму «Роль стандартів та 
технічних регламентів для забезпечення сталого розвитку економіки України в умовах 
глобалізації».

У рамках проекту USAID «Економічна підтримка Східної України» забезпечено 
інформаційний та логістичний супровід діяльності експертів щодо проведення інтерв’ю із 
суб’єктами підприємницької діяльності виробничої сфери.

Водночас, залучено компонент проекту G1Z «Розвиток соціальної інфраструктури у 
зв’язку зі збільшенням кількості внутрішньо переміщених осіб (ВПО)» щодо тренінгів із 
проектного менеджменту (проведено чотири цикли занять).

Створено два промоційні відео-ролики, що презентують експортно-інвестиційний 
потенціал регіону та популяризують регіональні презентаційні події, виставково-конгресні та 
інші публічні заходи економічного і науково-технічного спрямування.

Співробітництво з регіонами іноземних країн

В області акредитовано З Генеральних консульства (Греції (м. Маріуполь), 
Грузії (м. Київ), ФРН (м. Дніпро) та 5 Почесних консульств (Словаччини (м. Київ), 
Франції (м. Київ), Республіки Кіпр (м. Маріуполь), Бельгії (м. Дніпро) та Хорватії 
(смт Святогірськ) іноземних країн.

З метою розвитку міжнародного та міжрегіонального співробітництва Донецькою 
областю укладено Угоди про торговельно-економічне, науково-технічне, гуманітарне та 
культурне співробітництво з 6 регіонами 4 іноземних країн: Мінською областю (Республіка 
Білорусь), Нижньосілезьким воєводством (Республіка Польща), Моравсько-Сілезьким краєм 
(Чеська Республіка), Валлонським регіоном (Бельгія) та Хякімліками Балканського і 
Лебапського велаятів (Туркменістан).

Районами області укладено міжрегіональні документи (угоди, договори, 
меморандуми, протоколи) з 2 районами 2 іноземних країн: Лежайським Повітом 
(Республіка Польща), Хойницьким районом (Республіка Білорусь).

З метою встановлення побратимських зв’язків органами місцевого самоврядування 
укладено угоди (договори, меморандуми, протоколи) про побратимство, а також про 
торговельно-економічне, науково-технічне, гуманітарне та культурне співробітництво з
20 містами 8 іноземних країн.

З метою реалізації укладених міжрегіональних документів протягом 2018 року 
продовжувалось співробітництво у сфері економіки, промисловості, освіти і науки, культури 
і туризму.

Представники вищих навчальних закладів області брали участь у спільних 
міжнародних науково-практичних конференціях, координаційних зустрічах, зустрічах 
дипломатичного рівня та інших заходах, організованих на територіях іноземних країн.

Проведено роботу з організації візитів фахівців у  сфері державного управління, 
держслужбовців та представників місцевого самоврядування до регіонів іноземних країн:

1. У рамках проектів «Відновлення управління та примирення 
у постраждалих від кризи громадах України» та «Відновлення управління та примирення 
у постраждалих громадах України, постраждалих від конфлікту» Програми ПРООН
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«Відновлення та розбудова миру» відбулися навчальні візити представників 
облдержадміністрації, місцевого самоврядування та громадських організацій;

- навчальний візит 10 представників області до Литовської Республіки (м. Клайпеда) 
з метою ознайомлення з досвідом організації та роботи місцевої влади на прикладі 
міста Клайпеда (Литва) (02-11 квітня 2018 року);

- візит представника області до Грузії (м. Кутаїсі) з метою вивчення досвіду 
імплементації методології «Islands of Integrity» (20-29 квітня 2018 року);

- візит 10 представників області до Польщі (м. Катовіце) для участі у навчальному 
візиті на тему «Розвиток кадрового потенціалу органів місцевого самоврядування в 
територіальних громадах; надання послуг та прийняття управлінських рішень із залученням 
громадськості. Досвід Польщі» (15-24 червня 2018року).

2. Візит голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 
адміністрації до Республіки Польща (м. Жешув) для участі в XI Форумі Європа-Україна 
(13-14 березня 2018 року);

3. Навчальні візити представників облдержадміністрації до Німеччини (м. Берлін). 
Мета -  участь у семінарах для держслужбовців на тему;«Добре урядування», проекту 
німецько-української «Академії доброго урядування та підвищення компетентності 
в Європі» Європейської Академії Берліну (AGREE);

- «Програма для експертів» - 2 особи (26.05.- 09.06.2018 року);

- «Успішне формування сталої політики розміщення продуктивних сил» - 1 особа (08- 
21 липня 2018 року), 2 особи (09-22 грудня 2018 року);

- «Протидія корупції» - 1 особа (20.10-04.11.2018 року).

4. Візит 13 представників області до Польщі у рамках Проекту «Підтримка 
новостворених об’єднаних територіальних громад Донецької області у сфері пожежної 
безпеки» Програми Польської допомоги (за підтримки Посольства Республіки Польща 
в Україні) для ознайомлення з досвідом організації добровільних пожежних формувань 
(10-13 вересня 2018 року);

5. Візит представника облдержадміністрації до Італійської Республіка (міста Рим та 
Флоренція) з метою ознайомлення з італійським досвідом організації публічної служби, 
державного нагляду за діяльністю органів місцевого самоврядування поточних процесів 
децентралізації влади, взаємодії центрального, регіонального та місцевого рівнів урядування, 
участі органів місцевого самоврядування та їх асоціацій у законотворчих процесах, 
об’єднання територіальних громад та співробітництва муніципалітетів, а також досвідом 
управління публічними фінансами та послугами (на запрошення Голови Офісу Ради Європи 
в Україні) (08-13 жовтня 2018року).

6. Навчальний візит 2 представників області до Республіки Польща для участі у 
навчанні у сфері протидії корупції для українських чиновників під назвою: «Протидія 
корупції в Україні. Навчання для посадових осіб державного управління на регіональному 
рівні» у рамках Академії державного управління Східного партнерства учасників, які 
займаються антикорупційними питаннями в регіональних управліннях державної 
адміністрації (22-26 жовтня 2018 року).

Такі закордонні візити надають можливість отримати сучасний досвід, нові навички 
та поширити впровадження «європейського підходу» до вирішення проблем, налагодити 
контакти, започаткувати спільні проекти й обміни, і як наслідок, все це сприятиме більш 
швидкому виходу на європейську модель життя в Донецькій області.

23



Перспективи розвитку міжрегіональної співпраці:

активізація розвитку міжрегіональної співпраці в економічній сфері, проведення 
роботи щодо розширення ділових контактів між підприємствами та діловими колами, 
пошуку нових партнерів, створення спільних підприємств;

проведення роботи у рамках проектів міжнародних організацій та урядів іноземних країн;

проведення обміну інвестиційними пропозиціями сторін;

проведення обміну комерційними пропозиціями підприємств областей щодо 
здійснення експортно-імпортних операцій;

проведення навчальних турів за кордоном з метою участі у програмах обміну 
міжнародним досвідом, розвитку людського капіталу та підвищення рівня кваліфікації 
представників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, суб’єктів малого 
підприємництва, громадських організацій у рамках проектів і програм міжнародних 
організацій/установ, у тому числі фінансових;

здійснення обміну інформацією щодо проведення виставково-ярмаркових заходів, 
інвестиційних форумів на територіях сторін;

створення спільних науково-дослідницьких центрів, бюро, лабораторій для 
використання новітніх технологій;

проведення консультацій та координація дій у галузі науково-технічної політики;

підготовка та залучення кваліфікованих спеціалістів, виділення стипендій (грантів) 
на проведення навчання в іноземних країнах студентів, викладачів, аспірантів; 
обмін досвідом тощо;

участь представників творчих і спортивних колективів Донецької області 
у фестивалях, конкурсах, змаганнях тощо.

Заходи, вжиті для сприяння розвитку міжнародного співробітництва

З метою сприяння розвитку міжнародного співробітництва у  сфері економіки та 
з метою розвитку людського капіталу, отримання міжнародного досвіду, підвищення 
кваліфікації представників малого підприємництва у бізнес-сфері, насамперед, у рамках 
регіональної програми підтримки маліого та середнього підприємництва Донецької області, 
протягом 2018 року відбулися навчальні візити;

до Федеративної Республіки Німеччина -  7-ми осіб за напрямком «Легка 
промисловість» (19-24 березня 2018 року);

до Латвійської Республіки -  7-ми осіб за напрямком «Сільське господарство та 
переробка. Рослинництво» (14-18 травня 2018 року;

до Республіки Польща; 5-ти осіб за напрямком «Легка промисловість» (02-06 жовтня 
2018 року; 5-ти осіб за напрямком «Закупівельні групи» (09-13 жовтня 2018 року);
4-х осіб за напрямком «Розвиток аграрного сектору та переробка (ХАСП) (13-17 листопада 
2018 року); 3-х осіб за напрямком «ІТ технології та інновації» (20-24 листопада 2018 року).

У сфері захисту прав людини відбувся візит заступника голови облдержадміністрації 
СтокозаІ.С. до Чорногорії та Боснії і Герцеговини (04-10 листопада 2018 року). 
Мета візиту -  ознайомлення з досвідом Чорногорії та Боснії і Герцеговини у сфері 
реагування на внутрішнє переміщення, спрямованого на дослідження політики та практики 
соціального захисту внутрішньо переміщених осіб, надання їм правової допомоги та 
забезпечення довготривалих рішень на національному та місцевому рівнях.

Також, на території області проводиться робота у рамках Програм Норвезької ради 
у справах біженців та Данської Ради у справах біженців. Це інформування, консультування
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та правова допомога, яка спрямована на підтримку переміщених та постраждалих від 
конфлікту осіб у реалізації їх прав та подоланні правових перешкод шляхом безоплатного 
надання інформації, підвищення їх обізнаності та надання юридичних консультацій тощо. 
Правова допомога надається жителям Донецької області у центрі правової допомоги, під час 
виїзду мобільних бригад юристів, консультацій вдома для літніх людей та людей з 
обмеженими можливостям, групових інформаційних сесій та за телефоном «гарячої» лінії.

У сфері освіти та з метою вивчення досвіду змін у системі освіти європейських країн 
відбулися наступні заходи;

ознайомчий візит представників Донецької області у сфері освіти до Польщі у рамках 
Програми U-LEAD з Європою (15-22 вересня 2018 року) - 7 осіб;

візит директорів із шести опорних шкіл Донецької області до Чеської Республіки 
(Прага) (30.09.-06.10.2018). Навчальний візит організовано Інститутом європейської політики 
«ЄВР0П1УМ» у рамках програми мобільності державних службовців за підтримки 
Міжнародного Вишеградського фонду, за підсумками досягнутих домовленостей під час 
перебування чеської делегації у Донецькій області в 2017 році.

Також з 15 по 18 січня 2019 року заплановано візит директорів десяти шкіл Донецької 
області до Литовської Республіки у рамках проекту «Допомога у сфері освіти регіонам 
східної України, які постраждали від конфлікту: «На шляху до змін» (за підсумками зустрічі 
заступника голови облдержадміністрації Стокоза І.С. з членом комітету освіти та науки 
Парламенту Литовської Республіки Гінтарасом Степонавічюсом).

У сфері екологічної безпеки та з метою пошуку перспектив співпраці, отримання 
ефективного досвіду з питань оброблення відходів та управління ними, створення подібних 
обробних потужностей на території області, а також з метою організації та підготовки до 
проведення екологічного Форуму «Екологія промислового регіону» (14.09.2018) проведено 
роботу щодо залучення дипломатичного корпусу та представників міжнародних організацій 
для вирішення проблем регіону.

Крім цього, з метою сприяння розвитку міжнародного співробітництва протягом 
2018 року проведено 167 заходів за участю іноземних делегацій, під час яких прийнято 
142 делегації, з них:

- 65 делегацій з США, Італійської Республіки, Литовської Республіки, Латвійської 
Республіки, Королівства Данія, Королівства Швеція, Канади, Словацької Республіки, 
Естонської Республіки, Чеської Республіки, Федеративної Республіки Німеччина, Японії, 
Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, Республіки Молдова, 
Республіки Білорусь, Королівства Норвегія, Французької Республіки, Японії, Австрії, 
Угорської Республіки, Королівство Бельгія, Великого Герцогства Люксембург, 
Королівства Нідерландів;

- 77 делегацій міжнародних урядових/неурядових організацій, у тому числі Центру 
з питань американсько-українських відносин. Представництва Дитячого фонду ООН 
(ЮНІСЕФ) в Україні, Представництва Всесвітньої продовольчої програми (ВПП) в Україні, 
Фонду народонаселення ООН (ФН ООН), Продовольчої та сільськогосподарської програми 
в Україні (ФАО), Представництва Управління Верховного комісара ООН у справах біженців 
(УВКБ ООН) в Україні, ADRA Ukraine, Представництва Міжнародної організації з міграції 
(МОМ) в Україні, Управління ООН з координації гуманітарних справ (УКГС ООН), 
Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), Представництва Норвезької Ради з питань 
біженців (НРБ) в Україні, Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ), 
Парламентської Асамблеї (ПА) Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), 
Благодійного фонду «Лікарі без кордонів». Асоціації з питань міжнародної політики Фонду 
ім. Кьорбера, Місії Люксембурзького Червоного Хреста (ЛЧХ) в Україні, Моніторингової
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місії ООН з прав людини в України (ММПЛУ); Міжнародного Комітету Червоного Хреста 
(МКЧХ) в Україні, Офісу «ООН Жінки» в Україні, Американської ради з питань зовнішньої 
політики (AFPC), ПРООН, Представництва Організації Об’єднаних Націй в Україні, 
Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), Центр гуманітарного діалогу. 
Світовий банк. Агентство США з міжнародного розвитку (USAID), Представництво 
Європейського Союзу, Людина в біді та ін.

Головною метою візитів було ознайомлення з військово-політичною, соціально- 
економічною та безпековою ситуацією в області; обговорення питань: посилення 
присутності міжнародних організацій у регіоні та можливих напрямків співпраці у сфері 
надання гуманітарної і технічної допомоги; захисту прав людини, а також потреби людей, 
які постраждали внаслідок конфлікту в регіоні; реального інвестиційного клімату; боротьби 
з тероризмом, екологічної безпеки, охорони здоров’я, науки, освіти; культури, туризму, 
фізкультури і спорту.

Крім того, з метою активізації існуючих зв’язків та налагодження співробітництва 
на офіційному сайті розміщувалися пропозиції іноземних країн.

З метою сприяння розвитку науково-технічної діяльності в регіоні, у тому числі 
за рахунок міжуніверситетського та міжнародного співробітництва, ініційовано та створено 
раду молодих вчених при Донецькій обласній державній адміністрації (далі -  Рада), 
затверджено її Положення та персональний склад (розпорядження голови 
облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації 
від 10 квітня 2018 року № 471/5-18 та 24 вересня 2018 року № 1146/5-18 відповідно). 
Рада розпочала свою діяльність з активізації участі установ області у конкурсах на 
отримання додаткових фінансових ресурсів на реалізацію проектів, особлива увага приділена 
участі у конкурсі проектів «Підтримка ЄС для переміщених навчальних закладів на сході 
України». Розроблено заходи щодо налагодження професійних контактів між науковими 
установами, закладами вищої освіти України та іноземними науковими установами і 
організаціями для поглиблення наукової співпраці та спільного проведення заходів з 
наукової діяльності.

Розроблені і подані пропозиції щодо залучення іноземних інвестицій для розвитку 
економічного потенціалу області

У травні 2018 року низка інфраструктурних проектів області надані для презентації 
у рамках конференції з питань реформ -  Ukraine Reform Conference у м. Копенгаген (Данія).

У грудні 2018 року Мінрегіону України, для відбору у  рамках спільного проекту з 
банком KFW, на розгляд подано 11 великих інфраструктурних проектів за напрямками: 
водопостачання, освіта, охорона здоров’я, соціальний захист.

Продовжено роботу з підтримки функціонування, доповнення та актуалізації 
двомовної (українською та англійською мовами) інтерактивної карти проектів соціально- 
економічного розвитку Донецької області. На сьогодні карта налічує 8094 проекти, 
серед яких проекти, що вже реалізуються, і проекти, що потребують пошуку джерел 
фінансування. Орієнтовна загальна вартість проектів - близько 10 млрд.дол.США.

Розпочато розповсюдження Інвестиційного паспорту регіону (українською та 
англійською мовами) серед посольств іноземних держав, бізнес-структур, учасників і гостей 
форумів, делегацій, що дозволить потенційному інвестору отримати максимум інформації 
у найкоротші терміни.

Крім того, у ході розробки Інвестиційного паспорту області оновлено анкети 
інвестиційних проектів реального сектору економіки щодо вільних земельних ділянок 
типу Greenfield та вільних виробничих площ типу Brownfîeld.
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Вжиті заходи щодо залучення іноземних інвестицій для розвитку економічного 
потенціалу відповідної території

З метою підвищення зовнішньої інвестиційної ініціативи, висвітлення високоякісної 
продукції нестереотипних галузей області на міжрегіональному та міжнародному рівнях 
ініційовано проведення виставки «Схід-Експо-2018» у  м. Львів під час проведення 
XVIII Міжнародного економічного форуму (01-02 листопада 2018 року). У заході прийняло 
участь 48 підприємств-експонентів області, 65 підприємців виявили бажання прийняти 
участь в індивідуальних зустрічах у форматі В2В. У рамках маркетингових заходів за 
результатами виставки сформовано онлайн-каталог підприємств Донецької та Луганської 
областей, до якого включено зібрані інформаційні матеріали 125 підприємств Донеччини.

З метою запевнення міжнародних та українських інвесторів у надійності та 
перспективності мирної Донеччини в якості партнера, який володіє економічним (у т.ч. 
інноваційним) потенціалом і сприятливим інвестиційним кліматом інтенсифіковано 
діяльність із використанням сучасних технологій територіального маркетингу. Таким чином, 
у 2018 році створено два промоційні відео-ролики, що презентують експортно-інвестиційний 
потенціал регіону, доводять ефективність іноземних інвестицій та популяризують 
регіональні презентаційні події, виставково-конгресні та інші публічні заходи економічного 
й науково-технічного спрямування. Розповсюдження промоційної продукції поміж цільової 
аудиторії (потенційних представників ринків збуту та інвесторів) формує позитивний 
діловий імідж Донеччини на міжрегіональному та міжнародному рівнях,

08.06.2018 проведено засідання «круглого столу» у  рамках Українського 
індустріального тижня (за підтримки Німецького товариства міжнародного співробітництва 
GlZ). Під час заходу продемонстровано інвестиційні пропозиції та експортний потенціал 
регіону, розглянуто проблемні питання інноваційного розвитку та виходу на зовнішні ринки.

Протягом звітного періоду проведено 4 цикли занять - тренінгів із проектного 
менеджменту, із залученням компоненту проекту G1Z «Розвиток соціальної інфраструктури 
у зв’язку зі збільшенням кількості внутрішньо переміщених осіб (ВПО)».

З метою розширення ринків збуту для компаній-виробників регіону оновлено 
Каталог' експортного потенціалу, у якому зазначено інформацію щодо підприємств- 
експортерів, що мають наміри виходу на нові ринки збуту та підприємства, працюють на 
внутрішньому ринку і готові до експорту своєї продукції, у  жовтні 2018 року надруковано 
330 примірників каталогу з метою його розповсюдження серед посольств іноземних держав, 
бізнес-структур, учасників і гостей форумів, делегацій, що дозволить експортерам та 
потенційним інвесторам отримувати максимум інформації у найкоротші терміни.

У 2018 році продовжено роботу з підтримки функціонування, доповнення та 
актуалізації двомовної (українською та англійською мовами) інтерактивної карти проектів 
соціально-економічного розвитку Донецької області. На сьогодні карта налічує 
8094 проекти, серед яких проекти, що вже реалізуються, і проекти, що потребують пошуку 
джерел фінансування. Орієнтовна загальна вартість проектів - близько 10 млрд.дол.США. 
Функціонування інтерактивної карти дозволить потенційним інвесторам, міжнародним 
фінансовим організаціям, організаціям міжнародної технічної допомоги, громадськості 
отримувати повну інформацію про інвестиційний потенціал області та фінансову потребу 
для реалізації інфраструктурних проектів і розвитку реального сектору економіки області.

У 2018 році створено Інвестиційний паспорт області (українською та англійською 
мовами) містить усю необхідну інформацію щодо економічного та інвестиційного 
потенціалу області, дані щодо логістичної інфраструктури, механізмів підтримки 
інвестиційної діяльності малого та середнього бізнесу, зовнішньоекономічної діяльності, 
перелік інвестиційних проектів та пропозицій, а також корисні посилання на інтернет- 
сторінки центрів надання адміністративних, митних та податкових послуг, провідних
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підприємств регіону, фінансових програм підтримки бізнесу тощо. Разом з тим, оновлена 
інформація щодо анкет інвестиційних проектів реального сектору економіки про вільні 
земельні ділянки типу Greenfield та вільні виробничі площі типу Brownfield. Інвестиційний 
паспорт Донецької області розміщено на оновленому веб-сайті облдержадміністрації 
у розділі «Інвестиційний потенціал».

Крім того, заплановане створення інвестиційного порталу Донецької області. 
Налагоджено співпрацю зі Східним офісом Державної установи «Юкрайнінвест».

Підприємства регіону з іноземними інвестиціями

За інформацією Головного управління статистики у Донецькій області, розробка 
статистичної інформації здійснюються згідно з Планом державних статистичних 
спостережень або окремих рішень Кабінету Міністрів України. Інформація щодо переліку 
підприємств з іноземними інвестиціями вищезазначеними документами не передбачена.

3. Бюджет, фінанси та облік

Надходження до бюджетів усіх рівнів

Збір платежів до бюджетів усіх рівнів за 2018 рік по Донецькій області (по платежах, 
що контролюються ДФС та митницею) забезпечено у обсязі 29704,8 млн.грн., що на
6941,2 млн.грн. (або на 30,5%) більше фактичних надходжень 2017 року (у співставних 
умовах -  22763,6 млн.грн.).

Надходження до державного бюджету

Збір платежів до державного бюджету становить 18752,3 млн.грн. (у тому числі митні 
платежі -  6972,5 млн.грн.), що на 5145,8 млн.грн. (або на 37,8%) більше фактичних 
надходжень 2017 року (у співставних умовах -  13606,5 млн.грн.).

Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів)

Надходження доходів до загального та спеціального фондів місцевих бюджетів області 
(без трансфертів) у 2018 році по територіях, підконтрольних українській владі (далі -  місцевих 
бюджетів області), склали 12815,1 млн.грн. та проти 2017 року збільшились на 12,4%, у тому 
числі по загальному фонду -  на 28,4 %; по спеціальному фонду - зменшились на 36,6%.

Інформація наведена за даними звіту про виконання місцевих бюджетів області за 
січень-грудень 2018 року.

Зростання капітальних видатків місцевих бюджетів

Питома вага капітальних видатків місцевих бюджетів у загальному обсязі видатків 
місцевих бюджетів зросла з 17,9% у 2017 році до 22,1% у 2018 році. У цілому зазначені 
видатки за 2018 рік збільшилися порівняно з 2017 роком на 1713,6 млн.грн., або майже в
1,4 раза, і склали 6220,1 млн.грн.

Інформація наведена за даними звіту про виконання місцевих бюджетів області за 
січень-грудень 2018року.

Виконання місцевих бюджетів

Виконання доходної частини місцевих бюджетів області (без трансфертів) склало
111,6% до затверджених (з урахуванням змін) річних планових призначень на 2018 рік.

Видаткова частина зведеного бюджету області з урахуванням видатків, що 
здійснюються за рахунок трансфертів з державного бюджету, виконана на 85,1% до уточнених 
річних призначень.
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Інформація наведена за даними звіту про виконання місцевих бюджетів області 
за січень-грудень 2018 року.

Основні показники виконання місцевих бюджетів Донецької області 
у населених пунктах, території яких підконтрольні українській владі
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Найменування
показника

2016 рік 
(факт)*

млн.грн.

2017 рік 
(факт)*

млн.грн.

2018

план (із 
змінами)

млн.грн.

рік**

факт

млн.грн.

Вико
нання 
плану 

на 
2018 

рік, %

Відхилення 
факту 2018 року 

від факту 
2017 року

млн.грн. %

Доходи місцевих 
бюджетів (без 
трансфертів):

8 688,9 11 400,2 11487,7 12815,1 111,6 1414,9 112,4

загальний фонд 6 799,7 8 592,0 10521,5 11035,3 104,9 2443,3 128,4

спеціальний фонд 1 889,2 2 808,2 966,2 1779,8 184,2 -1028,4 63,4
Видатки місцевих 
бюджетів, усього: 16142,5 25 136,2 33037,8 28127,4 85,1 2991,3 111,9

загальний фонд 12 976,5 18 260,9 21532,9 20124,8 93,5 1863,9 110,2

спеціальний фонд З 166,0 6 875,3 11504,9 8002,6 69,6 1127,4 116,4
у т.ч. капітальні 
видатки 2 626,0 4 506,5 9900,1 6220,1 62,8 17013,6 138,0

* за даними річних звітів про виконання місцевих бюджетів області за 2016 та 2017 роки 
** за даними звіту про виконання місцевих бюджетів області за січень-грудень 2018року

Нерозподілений віпьний залишок коштів місцевих бюджетів

На кінець бюджетного періоду нерозподілені вільні залишки коштів місцевих 
бюджетів області склали 95,2 млн.грн., або 2,7% від їх загального обсягу на початок 
2018 року, який за рахунок розподілу зменшився на 3379,0 млн.грн.

Розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних 
(депозитних) рахунках у  банках

Протягом 2018 року на вкладних (депозитних) рахунках у банках розміщено 
4421,4 млн.грн. тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів області, що в 1,6 раза більше, 
ніж протягом 2017 року. Станом на 01.01.2019 зазначені кошти повернуті відповідним 
місцевим бюджетам у повному обсязі.

Сума отриманих доходів до місцевих бюджетів області від розміщення коштів на 
депозитних рахунках склала 363,0 млн.грн., що в 1,9 раза більше, ніж у 2017 році.

Аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості місцевих бюджетів

Кредиторська заборгованість по загальному фонду місцевих бюджетів у населених 
пунктах, території яких підконтрольні державній владі, за отримані товари, виконані роботи, 
надані послуги на кінець 2018 року склала 564,1 млн.грн., у тому числі 466,8млн.грн., 
або 82,7 % - борг місцевих бюджетів по видатках, що здійснюються за рахунок субвенцій 
з держбюджету, зокрема, субвенції з держбюджету місцевим бюджетам на надання пільг та 
житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг 
теплопостачання, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового 
сміття та рідких нечистот.



зо

у  структурі простроченої кредиторської заборгованості місцевих бюджетів, 
яка станом на 01.01.2019 склала 101,5 млн. грн.:

94,4 млн. грн., або 93,0 % - борг за рахунок субвенцій з держбюджету складає, з них
32.9 млн. грн. припадає на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян 
з причини недоотримання коштів субвенції з держбюджету у зв’язку із непередбаченням 
у видатках Державного бюджету України на 2015 рік необхідного обсягу зазначеної 
субвенції місцевим бюджетам;

7,1 млн. грн., або 7,0 % - заборгованість по оплаті за використані товари та послуги, 
у тому числі 3,9 млн. грн., або 3,8 % - заборгованість по оплаті за енергоносії та житлово- 
комунальні послуги, ш:о споживаються бюджетними установами, яка виникла по бюджету 
м. Селидове у зв’язку з недостатністю надходжень доходів до місцевого бюджету.

Слід зазначити, що з метою недопущення виникнення простроченої кредиторської 
заборгованості місцевих бюджетів у 2018 році облдержадміністрацією, обласною військово- 
цивільною адміністрацією для бюджету м. Селидове передбачено 14,0 млн. грн. іншої дотації 
з обласного бюджету. Крім того, у грудні 2018 року при розподілі стабілізаційної дотації 
зазначеному міському бюджету передбачено 0,7 млн. грн., які спрямовані містом на виплату 
заробітної плати з нарахуваннями на неї.

Станом на 28.01.2018 заборгованість бюджету вказаного міста за спожиті 
бюджетними установами енергоносії та комунальні послуги погашена в повному обсязі.

Прострочена заборгованість місцевих бюджетів у населених пунктах, території яких 
підконтрольні державній владі, по заробітній платі з нарахуваннями на неї на кінець звітного 
періоду відсутня.

Дебіторська заборгованість по загальному фонду місцевих бюджетів області 
станом на 01.01.2019 склала 12,9 млн.грн. та у порівнянні з боргом на початок року 
збільшилася на 7,3 млн. грн.

Види і розміри трансфертів з державного бюджету

За 2018 рік загальний обсяг трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам 
області склав 13546,3 млн.грн., що на 5206,0 млн.грн., або 38,4% менше річного обсягу 
надходжень податків і зборів до державного бюджету (18752,3 млн.грн.), у тому числі:

базова дотація -  414,7 млн.грн.;

додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих 
з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я -
722.9 млн.грн.;

стабілізаційна дотація -  6,6 млн.грн.;

освітня субвенція -  2195,9 млн.грн.;

медична субвенція -  3212,4 млн.грн.;

субвенція на виконання окремих програм соціального захисту населення -
5760.9 млн.грн.;

субвенція на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання 
автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг 
комунальної власності у населених пунктах -  557,5 млн.грн.;

субвенція на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 
територій -  187,4 млн.грн.;

субвенція на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для 
відновлення України -  147,9 млн.грн.;



на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань -
58,1 млн.грн.,

субвенція на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад -
32,8 млн.грн.;

субвенція на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я 
у сільській місцевості -  29,9 млн.грн.;

інші субвенції -  219,3 млн.грн.

Заборгованість по відшкодуванню ПДВ

Завдяки постійному аналізу задекларованих сум та своєчасному відшкодуванню ПДВ 
на розрахункові рахунки платників, станом на 01.01.2019 заборгованість по відшкодуванню 
ПДВ відсутня.

За 2018 рік платникам податків відшкодовано ПДВ у сумі 697,9 млн.грн. проти
443,0 млн.грн. у 2017 році.

Наявність зупинення операцій по рахунках ОДА, РДЛ, їх структурних підрозділів

Інформація щодо зупинення операцій по рахунках облдержадміністрації, 
райдержадміністрацій, їх структурних підрозділів відсутня, оскільки ведення обліку фактів 
зупинення операцій з бюджетними коштами з причини порушення бюджетного законодавства 
у розрізі установ та організацій не передбачене нормативно-правовими актами, якими 
керуються органи Казначейства у своїй роботі.

У цілому за підсумками 2018 року органами Державної казначейської служби України 
у Донецькій області при виконанні державного бюджету складено 53 розпорядження про 
зупинення операцій з бюджетними коштами, при виконанні місцевих бюджетів -  
246 розпоряджень про зупинення операцій.

Стан забезпечення фінансової спроможності ОТГ

У 2018 році на прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом перейшли ще 
З об’єднані територіальні громади області -  Сіверська міська, Андріївська та Званівська сільські.

Надходження доходів до бюджетів ОТГ (без трансфертів) за 2018 рік склали
714,9 млн.грн., або 120,3% до уточнених річних планових призначень.

Видаткова частина бюджетів ОТГ з урахуванням видатків, що здійснюються за 
рахунок трансфертів, виконана в сумі 1252,0 млн.грн., що складає 93,2% до уточнених 
річних призначень.

Основні показники виконання бюджетів ОТГ Донецької області у 2018 році
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Найменування показника
План 

(із змінами) Факт Відхилення 
від плану

млн. грн. млн. грн. млн.грн. %
Доходи загального та спеціального 
фондів (без трансфертів з 
державного бюджету), у т.ч.:

594,4 714,9 120,6 120,3

Андріївська ОТГ 27,5 32,3 4,8 117,6
Званівська ОТГ 6,3 6,7 0,4 106,4
Іллінівська ОТГ 55,5 115,7 60,2 208,4
Лиманська ОТГ 228,9 248,1 19,2 108,4
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Найменування показника
План 

(із змінами) Факт Відхилення 
від плану

мли. гри. мли. гри. млн.грн. %
Миколаївська ОТГ 85,2 96,0 10,8 112,7
Сіверська ОТГ 14,8 16,8 2,1 113,9
Соледарська ОТГ 115,2 122,7 7,6 106,6
Черкаська ОТГ 19,3 25,6 6,4 133,1
Шахівська ОТГ 41,7 50,9 9,2 122,0
Видатки загального та 
спеціального фондів, у т.ч.: 1 343,4 1 252,0 -91,4 93,2

Андріївська ОТГ 47,0 36,3 -10,7 77,2
Званівська ОТГ 17,4 11,6 -5,8 66,9
Іллінівська ОТГ 114,7 154,3 39,5 134,5
Лиманська ОТГ 660,3 612,6 -47,7 92,8
Миколаївська ОТГ 123,1 99,3 -23,8 80,7
Сіверська ОТГ 33,6 28,4 -5,1 84,7
Соледарська ОТГ 214,2 193,1 -21,2 90,1
Черкаська ОТГ 62,5 60,0 -2,5 96,0
Шахівська ОТГ 70,6 56,4 -14,2 79,9

Основні джерела надходжень до бюджетів ОТГ Донецької області у 2018 році

Назва громади
2018 рік, тис грн

ПДФО* Податок 
на землю*

Інші
надходження* Разом

Андріївська 9558,1 17903,9 3139,9 30601,9

Званівська 4150,10 764,10 1731,00 6645,20

Іллінівська 39756,668 4260,101 10150,622 54167,391

Лиманська 174281,40 21251,0 35059,20 230591,60

Миколаївська 72002,0 1852,20 7913,90 81768,10

Сіверська 8842,50 2545,40 4507,6 15894,50

Соледарська 88670,65 15736,13 83787,64 188194,42

Черкаська 10285,4 5322,6 5953,2 21561,2

Шахівська 9144,9 29154,3 4934,6 43233,8

Разом 416691,72 98789,73 157177,66 672658,11

* за даними рад об’єднаних територіальних громад

Проблеми виконання місцевих бюджетів, механізми їх вирішення і вжиті заходи

У 2018 році перед Донецькою областю постали наступні проблемні питання 
виконання місцевих бюджетів, деякі з яких протягом року частково вирішені, зокрема:

1) негативний вплив змін, внесених з 01.01.2017 до Податкового кодексу України 
(податкові пільги), на місцеві бюджети населених пунктів, розташованих на лінії зіткнення

З 2017 року неодноразово на рівні Президента України, Кабінету Міністрів України, 
Міністерства фінансів України, народних депутатів України порушувалося питання



щодо необхідності врегулювання питання компенсації втрат доходів місцевих бюджетів, 
розташованих на лінії зіткнення, через надані державою з 01 січня 2017 року податкові 
пільги (Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 
покращення інвестиційного клімату в Україні» від 21.12.2016 № 1797), зокрема, зі сплати 
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за об’єкти житлової та 
нежитлової нерухомості, а також плати за землю за земельні ділянки, що розташовані на 
території населених пунктів на лінії зіткнення, та єдиного податку платників четвертої групи 
до місцевих бюджетів міст та районів, розташованих на лінії зіткнення.

Завдяки вжитим заходам проблему вирішено частково: внесено зміни до Податкового 
кодексу України в частині відміни необхідності повернення окремих платежів, що надійшли 
до місцевих бюджетів населених пунктів, розташованих на лінії зіткнення, за період 
з 14 квітня 2014 року по 31 грудня 2016 року.

Разом з тим, змінами, внесеними до Податкового кодексу України Законом України 
«Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів 
України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів» 
від 23.11.2018 № 2628-УІ1І, для територій населених пунктів, розташованих на лінії 
зіткнення, дію особливого порядку справляння плати за землю, а саме земельного податку та 
орендної плати (крім земель сільськогосподарського призначення) за земельні ділянки, 
а також податку на нерухоме майно подовжено на період по 31 грудня року завершення 
проведення операції Об’єднаних сил (ООС).

2) остаточно не врегульовано питання щодо неврахування кількості внутрішньо 
переміщених осіб при розрахунку обсягів міжбюджетних трансфертів (субвенцій та дотацій) 
з державного бюджету місцевим бюджетам

За ініціативною облдержадміністрації до Бюджетного кодексу України були внесені 
зміни, що набрали чинності з 01.01.2018, відповідно до яких тимчасово, до повернення 
населених пунктів Донецької та Луганської областей під контроль державної влади, 
при здійсненні горизонтального вирівнювання податкоспроможності місцевих бюджетів 
(розрахунку базової та/або реверсної дотацій) у кількості населення додатково враховується 
кількість облікованих внутрішньо переміщених осіб.

Крім того, зважаючи на неодноразові звернення до Уряду, Міністерства фінансів та 
Міністерства охорони здоров’я України, при формульному розподілі медичної субвенції 
з державного бюджету місцевим бюджетам на 2019 рік у кількості населення також частково 
врахована кількість внутрішньо переміщених осіб.

Разом з тим, відсутність єдиних підходів у Законі України «Про Державний бюджет 
України на 2019 рік» й у Бюджетному кодексі України до визначення обсягів міжбюджетних 
трансфертів, що базуються на кількості населення, обумовлює безпідставне заниження 
таких міжбюджетних трансфертів для області на 2019 рік. Це стосується додаткової дотації 
з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету 
видатків на утримання закладів освіти та охорони здоров’я, стабілізаційної дотації та 
медичної субвенції при визначенні її' обсягу.

Вжиті заходи щодо збільшення надходжень до бюджету, а також економного 
та раціонального використання коштів місцевих бюджетів

З метою належної організації бюджетного процесу, додаткових надходжень до 
місцевих бюджетів всіх рівнів, ефективного використання бюджетних коштів підготовлено 
розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 
адміністрації від 15.01.2018 № 24/5-18 «Про План заходів щодо наповнення місцевих 
бюджетів Донецької області у 2018 році, ефективного та раціонального використання коштів 
місцевих бюджетів усіх рівнів».
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Аналогічні плани заходів щодо наповнення місцевих бюджетів, ефективного та 
раціонального використання бюджетних коштів було розроблено та затверджено всіма 
виконавчими органами рад об’єднаних територіальних громад, міських (міст обласного 
значення) рад, райдержадміністраціями, військово-цивільними адміністраціями області.

За результатами проведеної органами виконавчої влади, місцевого самоврядування та 
Державної фіскальної служби роботи з реалізації заходів щодо наповнення місцевих 
бюджетів, протягом 2018 року до місцевих бюджетів по територіях, підконтрольних 
державній владі, надійшло 12815,1 млн.грн. власних і закріплених доходів, що на
1414,9 млн.грн. (або на 12,4%) більше відповідного показника 2017 року.

Реалізація заходів з детінізації доходів населення

Для збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів, розширення бази оподаткування, 
пошуку резервів та забезпечення додаткових надходжень в області проводилась постійна 
робота у напрямку детінізації економіки та легалізації заробітної плати та трудових відносин, 
а саме:

проведено понад 2,3 тис. семінарів інформаційно-роз’яснювального напряму про 
можливі негативні соціальні наслідки тіньової зайнятості та з питань легальної зайнятості, 
в яких взяли участь понад 30,9 тис. безробітних громадян;

висвітлено у засобах масової інформації негативні наслідки тіньової зайнятості 
(670 виступів на радіо та телеканалах; 1116 публікацій на веб-сайтах та інформаційних 
стендах);

проведено 548 семінарів з 5,0 тис. роботодавців щодо документального оформлення 
трудових відносин під час працевлаштування;

розглянуто на комісіях з питань погашення заборгованості із заробітної плати, 
забезпечення податкових та інших бюджетних надходжень, страхових внесків до Пенсійного 
фонду та запобігання неплатоспроможності при органах місцевої влади матеріали по 2,4 тис. 
страхувальників;

направлено до органів Державної фіскальної служби, органів з питань праці, органів 
місцевого самоврядування та соціальних партнерів інформаційні відомості по 13,5 тис. 
страхувальників, які мають ознаки порушення трудового законодавства;

проведено 63 спільні наради з соціальними партнерами та 596 зустрічей з трудовими 
колективами.

У результаті проведеної роботи загальна сума додаткових надходжень у 2018 році 
склала 757,1 млн.грн. (у 2017році -  361,6млн.грн., у  2016році -  531,6 млн.грн.), у тому числі:

залучено до сплати податків та обов’язкових внесків 60,7 тис. осіб (у 2017 році -
12.3 тис. осіб), додатково надійшло 69,9 млн.грн. податків і внесків (у 2017році - 26,1 млн.грн.), 
у тому числі: шляхом оформлення трудових відносин -  48,3 тис. осіб, додатково надійшло
48,2 млн.грн. (відповідно у  2017 році -  7 тис. осіб та 12,4 млн.грн.)', реєстрації громадян 
як суб’єктів підприємницької діяльності -  7,3 тис. осіб, додатково надійшло 12,2 млн.грн. 
(у 2017 році -  2,8 тис. осіб та 9,1 млн.грн.)', надання декларацій про отримані доходи -
5.3 тис. осіб, додатково надійшло 7,2 млн.грн. (у 2017році - 2 ,5  тис. осіб та 4,6 млн.грн.)',

у результаті проведення заслуховування керівників підприємств, а також роботи 
комісій з легалізації та підвищення рівня заробітної плати 3,9 тис. підприємств підвищили 
рівень заробітної плати вище мінімального, внаслідок чого до бюджету надійшло
27,7 млн.грн., тобто на 2,0 тис. осіб і на 17,4 млн.грн. (або у 2,7 раза) більше, ніж у 2017 році.

за результатами вжиття заходів щодо погашення заборгованості із заробітної плати та 
ПДФО 63 підприємства регіону у 783 випадках повністю або частково погасили
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заборгованість із заробітної плати на суму 1605,5 млн.грн., до бюджетів усіх рівнів 
надійшло 659,5 млн.грн. (за 2017рік - надійшло 324,7  млн.грн.).

Також проведено 233 інспекційні відвідування суб’єктів господарювання з питань 
дотримання вимог законодавства про працю у частині використання праці неоформлених 
працівників, нелегальної (тіньової) занятості населення, у ході яких виявлено 
1099 працівників, які були допущені до роботи без належного оформлення трудових 
відносин; 235 працівників, з якими укладено трудовий договір (контракт), але допущено до 
роботи без відповідного повідомлення органів ДФС.

За результатами внесено 107 приписів про усунення порушень (ЗО роботодавців на
виконання приписів усунули виявлені порушення); складено 69 постанов про накладення
штрафу відповідно до ст. 265 КЗпП України на суму близько 110,5 млн.грн. (з них сплачено 
511,38 тис.грн.); до правоохоронних органів передано 27 матеріалів. Крім того, забезпечено 
84017 фактів укладення (оформлення) трудових відносин між роботодавцями та 
працівниками Донецької області.

Стан реалЬації програми приватизації державного та комунального майна

Наказом Фонду державного майна України від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження 
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році» (із змінами), 
визначено для продажу регіональним відділенням Фонду державного майна України по
Донецькій області (далі - регіональне відділення) 34 об’єкти.

Протягом 2018 року:

прийняті рішення про приватизацію по 32 об’єктах малої приватизації (єдині майнові 
комплекси -  2 об’єкти, окреме майно -  9 об’єктів, об’єкти незавершеного будівництва -
15 об’єктів, об’єкти соціально-культурного призначення -  6 об’єктів), у тому числі визначено 
як спосіб приватизації аукціон - 27 об’єктів;

утворено аукціонні комісії для продажу об’єктів малої приватизації -  27 об’єктів;

організовано та проведено оцінку, що підлягають приватизації - 7 об’єктів;

розміщено інформаційні повідомлення у газеті «Відомості приватизації», електронній 
торгівельній системі та сайті регіонального відділення -  14 об’єктів;

організовано та проведено електронні аукціони через електронну торгівельну систему -  
12 об’єктів;

укладено договір купівлі-продажу -1 об’єкт.

Протягом 2018 року забезпечено надходження до державного бюджету коштів у сумі
57,8 тис.грн., а саме кошти реєстраційних та гарантійних внесків потенційних покупців 
об’єктів приватизації. Планове завдання щодо надходження коштів від приватизації об’єктів 
малої приватизації на 2018 рік регіональному відділенню не встановлено.

Планові показники та надходження коштів до державного бюджету від приватизації 
об’єктів державної власності груп А, Д, Ж у попередні роки:

у 2017 році планувалось надходження коштів у сумі 918,0 тис.грн., у тому числі 
від продажу земельних ділянок у складі об’єктів приватизації -  51,0 тис.грн.
Продано 2 об’єкти державної власності, надходження коштів склали 623,5 тис.грн. 
(без урахування ПДВ), або 67,9% річного планового завдання;

у 2016 році планувалось надходження коштів у сумі 675,0 тис.грн. (без продажу 
земельних ділянок у складі об’єктів приватизації). Продаж об’єктів не відбувся;
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у 2015 році планувалось надходження коштів у сумі 265,0 тис.грн. (без продажу 
земельних ділянок у складі об’єктів приватизації). Продано 6 об’єктів державної власності, 
надходження коштів склали 497,0 тис.грн. (без ПДВ), або 187,5% річного планового завдання.

Крім того, у 2015 році продано З об’єкти комунальної власності, надходження коштів 
до місцевих бюджетів склало 213,5 тис.грн. (без ПДВ). Приватизація об’єктів комунальної 
власності у 2016-2017 роках не відбулась через те, що органами місцевого самоврядування 
повноваження щодо приватизації об’єктів комунальної власності регіональному відділенню 
у зазначений період делеговані не були.

На показники результативності приватизації об’єктів державної власності впливає суттєве 
зниження попиту на об’єкти державної власності, які розташовані на території Донецької області.

У сфері управління облдержадміністрації об’єкти державної власності, які підлягають 
приватизації, відсутні.

4. Управління державною власністю, дерегуляція та підприємництво

Динаміка розвитку малого і середнього підприємництва в регіоні

Станом на 01.01.2018 в області зареєстровано 9,9 тис. малих підприємств, або 94,8% 
загальної кількості підприємств Донецької області (у 2016 році -  94,4%). У порівнянні 
з 2016 роком кількість малих підприємств у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення 
зменшилась на 4,3% і склала 24 одиниці.

Середні підприємства (514 одиниць) склали 4,9% від загальної кількості підприємств 
(у 2016 році -  5,3%). Кількість середніх підприємств на 10 тис. осіб наявного населення 
у 2017 році залишилась на рівні попереднього року -  1 одиниця.

У загальній кількості зайнятих на підприємствах області питома вага зайнятих 
працівників малих підприємств складає 16,9% (у 2016 році -  14,3%), працівників середніх 
підприємств -  44,0% (у 2016 році -  45,6%).

Частка малих підприємств у загальному обсязі реалізованої продукції (товарів, 
послуг) по області зменшилась з 7,7% у 2016 році до 7,5% у 2017 році; частка середніх 
підприємств -  з 25,3% у 2016 році до 24,1% у 2017 році.

Надходження до бюджетів усіх рівнів від діяльності малих підприємств та фізичних 
осіб-підприємців за 2018 рік склали 3338,3 млн.грн.,що на 5,2% більше показника 2017 року.

Заходи, які вживаються для сприяння розвитку малого і середнього підприємництва

Протягом 2018 року забезпечено реалізацію заходів Регіональної програми розвитку 
малого і середнього підприємництва в Донецькій області на 2017-2018 роки, затвердженої 
розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 
адміністрації від 27.03.2017 № 266 (із змінами).

З метою спрощення дост}тіу суб’єктів підприємництва до фінансових ресурсів 
продовжено, запроваджене у 2017 році, надання фінансової підтримки суб’єктам малого 
підприємництва (далі -  МСБ) на реалізацію проектів на безоплатній та безповоротній основі.

Проведено 5 конкурсних відборів проектів, за результатами яких право на фінансову 
підтримку отримали 83 суб’єкти малого підприємництва. Протягом року на реалізацію 
проектів переможців конкурсних відборів 2017-2018 років перераховано майже 43,0 млн.грн. 
коштів обласного та місцевих бюджетів.

Спільно з Донецькою торгово-промисловою палатою (далі -  Донецька ТПП) та 
Регіональним фондом підтримки підприємництва по Донецькій області проведено публічні 
заходи, спрямовані на зміцнення існуючих і встановлення нових взаємовигідних зв’язків та
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ділових контактів, вшанування успішних підприємців, які роблять вагомий внесок 
в економічне та соціальне життя суспільства.

6 листопада 2018 року відбувся Фестиваль кластерних ініціатив. Мета заходу - 
активізація кластерної ініціативи, залучення нових підприємств у вже існуючі кластери, 
ознайомлення з практичними інструментами і механізмами у сфері кластерного 
менеджменту, ознайомлення з кращими європейськими практиками. У заході взяли участь 
80 представників МСБ Донецької області.

7 листопада 2018 року проведено Фестиваль креативних ініціатив «Creative 4 
Business'2018». Присутні мали змогу ознайомитись з актуальними питаннями розвитку 
бізнесу; «Нові бізнес-моделі та послуги; легко та швидко (на основі бізнес-моделі 
CANVAS)»; «Креативні маркетингові стратегії; як їх використовувати в малому та 
середньому бізнесі»; «Створення торгової марки; step by step». У заході взяли участь 
60 представників МСБ Донецької області.

21 листопада 2018 року організовано та проведено першу на Донеччині 
Анти-конференцію «Export Talks». Учасниками заходу стали представники МСБ; 
власники, топ-менеджери, експорт-менеджери, спеціалісти ЗЕД підприємств, що вже 
експортують або лише планують вихід на зарубіжні ринки - понад 60 осіб.

У грудні 2018 року проведено Національну практичну конференцію «Малий і середній 
бізнес Донеччини: наявні можливості та перспективи сталого розвитку», у роботі якої 
взяли участь близько 120 осіб. Учасниками конференції розглянуто наступні питання; 
«Державна підтримка МСБ; успіх через діалог з суспільством і побудову довіри»; 
«Доступ до фінансових ресурсів для малого і середнього підприємництва; практика, 
проблеми та шляхи розвитку»; «Малий бізнес Донецького регіону; від Start-Up до успіху».

Проведено Десятий регіональний конкурс «Підприємець року Донецької області-2018». 
На участь у конкурсі було подано 75 заяв із 16 міст та 9 районів області. Фіналістами стали
ЗО кращих підприємців у 10 номінаціях.

Продовжується співпраця з регіональною галузевою громадською організацією 
виробників одягу і взуття ГО «Донбас Фешен Кластер»: надається підтримка її оргрозвитку 
та запроваджуються ініціативи з кластерного менеджменту.

Так, 2-6 жовтня 2018 року представники ГО «Донбас Фешен Кластер» відвідали офіси 
та виробничі потужності польських компаній, ознайомилися з успішними практиками 
ведення бізнесу, дізналися про питання функціонування та підтримки кластеру, систему 
професійної підготовки кадрів, а також про сучасні механізми підприємницької діяльності та 
налагодження контактів для розширення ринків збуту товарів і послуг. У заході взяли участь 
20 підприємців з Донецької та Луганської областей.

11-13 жовтня 2018 року Донецькою ТПП забезпечено менеджерський супровід щодо 
участі підприємців легкої промисловості з ГО «Донбас Фешен Кластер» у галузевій виставці 
«TextilExpo» (м. Харків).

16 листопада 2018 року проведено стратегічну сесію, на якій були присутні 
15 підприємців, розглянуті питання проектної діяльності та стратегічних напрямків зростання 
потенціалу ГО «Донбас Фешен Кластер».

21 грудня 2018 року Громадська організація «Донбас Фешен Кластер» та Благодійна 
організація «Благодійний Фонд розвитку суспільства та інфраструктури» уклали Меморандум 
про співпрацю, метою якого є взаємодія та координація спільної діяльності, спрямованої 
на досягнення сталого розвитку, налагодження конструктивного діалогу громадськості 
з органами місцевого самоврядування та впровадження громадських ініціатив щодо розвитку 
потенціалу східного регіону України, у тому числі й через міжнародне співробітництво.
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Донецькою ТПП надається менеджерський супровід новій кластерній ініціативній 
групі у  галузі рослинництва, розсадництва та ландшафтного дизайну, до складу якої 
долучено 6 підприємців. У мережі Фейсбук утворена та діє відкрита група для обміну 
найкращім вітчизняним та міжнародним досвідом.

Реалізовано низку заходів освітньої та інформаційно-консультаційної спрямованості:

проведено цикл семінарів з бізнес-планування «Використання інструментів бізнес- 
планування та проектної діяльності у стратегічному плануванні підприємницької діяльності» 
у 7 містах області (Бахмут, Добропитя, Костянтинівка, Слов ’янськ, Дружківка, Краматорськ, 
Покровськ). Участь у семінарах взяли 183 особи, яких забезпечено навчальними матеріалами;

проведено 8 навчальних програм з підвищення рівня знань, навичок роботи та 
презентації інноваційних можливостей електронних систем «Рго2огго» (публічні закупівлі), 
«Рго2огго. Продажі» у містах Бахмут, Краматорськ (2 заходи), Лиман, Маріуполь, селищах 
міського типу Мангуш, Нікольське, Олександрівна. Загальна кількість слухачів склала 
177 осіб, учасників забезпечено інформаційно-консультаційними матеріалами;

здійснено навчальні поїздки переможців конкурсних відборів проектів до країн ЄС 
(7 підприємців відвідали Латвійську Республіку за напрямком тваринництва й рослинництва,
7 підприємців - Федеративну Республіку Німеччина за напрямком легкої промисловості;
17 підприємців -  Республіку Польща за напрямками розвитку аграрного сектору та 
переробки, ІТ-технологій та інновацій, спільних закупівель тощо).

Суб’єкти малого та середнього підприємництва залучаються до участі у регіональних, 
міжрегіональних та міжнародних виставково-конгресних заходах.

Кількість підприємств, щодо яких у  звітному періоді запроваджено процедуру 
банкрутства

Станом на 01.01.2019 у провадженні господарського суду Донецької області 
перебуває 757 справ про банкрутство, з них в процедурі розпорядження майном -  49 справ, 
санації -  16 справ, ліквідації -  692 справ.

Протягом 2018 року порушено 37 справ про банкрутство, що на 2 справи менше, ніж у
2017 році. Ліквідовано 48 суб’єктів господарювання, що на 23 одиниці менше, ніж за 
попередній період.

У 2018 році питома вага ліквідованих підприємств у загальній кількості підприємств 
регіону склала 0,6% (у 2017 році -  0,3%, у 2016 році -  0,4%, у 2015 році -  0,6%).

Стан і якість надання адміністративних послуг

На виконання вимог Закону України «Про адміністративні послуги» забезпечена 
діяльність 29 центрів надання адміністративних послуг (далі -  ЦНАП) ( 1 4 - у  містах,
12 -  у районах, З -  в об’єднаних територіальних громадах), з них оновлено 7 ЦНАП 
(м. Маріуполь, м. Дружківка, м. Добропілля, м. Новогродівка, м. Слов’янськ, Ясинуватський 
район та Лиманська ОТГ). 18 ЦНАП, що знаходяться на території, непідконтрольній українській 
владі, не здійснюють діяльність відповідно до вимог чинного законодавства України.

Відкриття оновлених та новостворених ЦНАП забезпечило запровадження системи 
обслуговування за світовими стандартами та зменшення середнього часу обслуговування в 
містах Новогродівка та Слов’янськ, Ясинуватському районі. Миколаївській та Шахівській ОТГ 
майже у З рази.

З метою впровадження електронного урядування, покращення доступності та якості 
надання адміністративних послуг для фізичних та юридичних осіб у 2018 році продовжено 
реалізацію проекту «Розвиток мережі Центрів надання адміністративних послуг, підвищення
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якості і доступності надання адміністративних послуг суб’єктам підприємницької діяльності 
та мешканцям Донецької області».

Проектом передбачається розбудова, створення, сучасних ЦНАП та забезпечення 
якісними адміністративними послугами мешканців усіх 45 ОТГ, передбачених 
Перспективним планом формування територій громад Донецької області, з подальшим 
забезпеченням діяльності понад 130 віддалених робочих місць.

Укомплектованість ЦНАП матеріально-технічним обладнанням та персоналом, 
кількість наданих послуг

Протягом 2018 року кількість працівників ЦНАП збільшена на 12% і склала 252 особи.

За результатами діяльності ЦНАП області за 2018 рік надано понад 392,3 тис. 
адміністративних послуг (160 одиниць у розрахунку на 1000 осіб населення), що перевищує 
відповідний показник минулого року в 1,3 раза (протягом 2017 року надано понад 307,6 тис. 
адміністративних послуг, що у 1,9 раза перевищувало показник 2016 року). Надано понад
400,0 тис. консультацій. Усього до ЦНАП регіону звернулось понад 400,0 тис. осіб.

Переліки адміністративних послуг розширені у 25 ЦНАП області.

У цілому протягом року кількість наданих найбільш затребуваних послуг 
(у тому числі у сфері реєстрації бізнесу, громадських об’єднань, статутів територіальних 
громад, прав власності, земельних відносин) збільшено в 1,3 раза.

Стан децентралізації надання адміністративних послуг

Протягом 2018 року відповідно до чинного законодавства виконавчими органами 
міських рад та райдержадміністраціями здійснювались повноваження щодо децентралізації 
у сферах реєстрації та міграції.

У 25 ЦНАП адміністратори підключені до Єдиного державного реєстру юридичних 
осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та до Державного реєстру прав 
на нерухоме майно.

Надання адміністративних послуг у сфері реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб- 
підприємців, прав на нерухоме майно здійснюється у 19 ЦНАП області, послуг у сфері 
реєстрації місця проживання -  у 14 ЦНАП регіону.

У 24 ЦНАП регіону виконавчими органами міських рад, рад об’єднаних
територіальних громад, райдержадміністраціями здійснені необхідні заходи та забезпечено
належне надання послуг у сфері реєстрації громадських об’єднань.

Організовано надання послуг регіонального рівня через 5 центрів надання 
адміністративних послуг (міста Краматорськ, Покровськ, Костянтинівка, Маріуполь, Слов’янськ).

Облдержадміністрацією спільно з виконкомами міських рад, рад об’єднаних
територіальних громад та райдержадміністраціями області опрацьовано питання 
забезпечення фінансування оснащення територіальних органів Державної міграційної
служби України, ЦНАП спеціалізованим технічним обладнанням, програмним 
забезпеченням, необхідним для оформлення документів, що дають право громадянину 
України на виїзд за кордон та містять безконтактний електронний носій.

З метою виконання статті 1 Указу Президента України від 26 травня 2017 року № 146 
«Про заходи, пов’язані із запровадженням Європейським Союзом безвізового режиму для 
громадян України», у регіоні забезпечено належне надання адміністративних послуг 
з оформлення та видачі громадянам України паспортів громадянина України для виїзду 
за кордон. Структурними та територіальними підрозділами Державної міграційної служби 
України організовано безперервне надання послуги (за рахунок «плаваючого» графіка
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перерви) протягом більше ніж 44 годин на тиждень. Кількість станцій АРМ збільшено 
до 84 одиниць.

Протягом 2018 року підрозділами ГУ ДМС України в Донецькій області оформлено 
майже 216,4 тис. паспортних документів, з них 146,6 тис. паспортів громадянина України для 
виїзду за кордон та 70,1 паспортів громадянина України у формі ГО-картки.

Адміністративні послуги щодо видачі паспортів громадянина України для виїзду 
за кордон та паспортів громадянина України з безконтактним електронним носієм надаються 
у ЦНАП Авдіївської, Добропільської, Маріупольської та Покровської міських рад, 
Ясинуватському районі, Шахівській та Миколаївській ОТГ.

У 2018 році зазначеними ЦНАП видано майже 22,9 тис. (усього понад 27,9 тис.) 
паспортних документів, у тому числі 13,3 тис. паспортів громадянина України для виїзду 
за кордон з безконтактним електронним носієм та 9,6 тис. паспортів громадянина України 
у формі ГО-картки.

Крім того, в області закуплені робочі стації у кількості 28 одиниць на загальну суму
7924,9 тис.грн. для ЦНАП у містах Бахмут, Дружківка, Мирноград, Новогродівка, 
Слов’янськ, Торецьк і Часів Яр, Мангушському, Мар’їнському та Нікольському районах, 
Лиманській та Соледарській ОТГ, які необхідні для оформлення документів, що дають право 
громадянину України на виїзд за кордон та містять безконтактний електронний носій, й 
забезпечать протягом 2019 року видачу мешканцям області до 100 тис. паспортів громадянина 
України для виїзду за кордон та паспортів громадянина України у формі ГО-картки.

Проблемні питання, їх вплив на виконання повноважень:

1) Обмежений доступ суб’єктів підприємництва до фінансових ресурсів

Вжиті заходи. З метою спрощення доступу до фінансових ресурсів в області 
реалізується програма надання фінансової підтримки суб’єктам малого підприємництва на 
реалізацію проектів.

2) Недостатність статистичної інформації з питань малого і середнього підприємництва, 
яка збирається та оприлюднюється органами державної статистики, істотна затримка її 
публікації у часі (наразі у наявності є інформація за 2017 рік), що суттєво ускладнює 
прийняття оперативних управлінських рішень у сфері політики розвитку підприємництва.

3) Необхі лгність подальшої розбудови центрів надання адміністративних послуг в усіх 
35 об’єднаних територіальних громадах, передбачених Перспективним планом формування 
територій громад Донецької області, що потребує додаткового залучення коштів у сумі
600,0 млн.грн. (орієнтовно).

Зокрема, у рамках запровадження безвізового режиму для громадян України, необхідна 
фінансова підтримка для додаткового забезпечення 14 ЦНАП області ЗО універсальними 
робочими станціями для оформлення та видачі паспорта громадянина України для виїзду 
за кордон або паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм 
з організацією 13 каналів передачі даних на загальну суму понад 12,1 млн.грн.

5. Промисловість, сільське господарство, будівництво та інвестиції, транспорт та 
зв’язок

Промисловість

Загальний обсяг промислового виробництва за січень-листопад 2018 року у порівнянних 
цінах до січня-листопада 2017 року збільшився на 1,9% (у 2017 році - зменшився на 10,9%, 
у 2016 році -  збільшився на 6,4%, у 2015 році зменшився -  на 34,6%>).

Обсяги виробництва продукції збільшились по багатьох видах діяльності: 
у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції -  на 12,4%; добувній промисловості та
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розробленні кар’єрів -  на 9,5%; виробництві коксу, продуктів нафтоперероблення -  на 9,3%; 
машинобудуванні -  на 7,6%; виробництві гумових і пластмасових виробів -  на 5,3%.

При цьому, обсяг виробництва зменшився у легкій промисловості -  на 15,1%; 
постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря -  на 6,3%; 
металургійному виробництві та виробництві готових металевих виробів - на 3,5 %.

Обсяг реалізованої промислової продукції у січні-листопаді 2018 року у відпускних 
цінах підприємств склав 282,3 млрд.грн, що на 51,0 млрд.грн. (або на 22,1%) більше, 
ніж у січні-листопаді 2017 року. Частка реалізованої промислової продукції області 
у загальному обсязі реалізації по Україні склала 12,5%.

У структурі реалізованої промислової продукції у січні-листопаді 2018 року 
переважає металургія -  44,6% загального обсягу реалізації (у січні-листопаді 2017 року -  
44,8%); добувна промисловість і розроблення кар’єрів -  18,4% (16,8%); постачання 
електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря -  14,3% (15,9%); виробництво коксу та 
продуктів нафтоперероблення -  10,2%) (10,2%).

Показники, які характеризують якісні, реформаторські зміни у  промисловому 
виробництві

За останніми наявними статистичними даними, у 2017 році частка інноваційно 
активних підприємств становила 11,5% від загальної кількості промислових підприємств 
регіону, що на 0,2 відс. пункти більше показника попереднього звітного періоду (2015 року).

Частка промислових підприємств, що впроваджували технологічні інновації, 
збільшилася на 4,4 відс. пункти відповідно до попереднього звітного періоду (2015 року) та 
становила 11,5%.

Частка обсягу реалізації інноваційної продукції у промисловості у загальному обсязі 
промислової продукції зменшилася до 1,3% (відповідний показник 2015 року - 2,6%).

Найбільші промислові підприємства Донецької області

На території, підконтрольній українській владі, найбільшими промисловими 
підприємствами є: ПрАТ «Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча»,
ПрАТ «Металургійний комбінат «Азовсталь», ТОВ «Електросталь», ПрАТ «Авдіївський 
коксохімічний завод», ПАТ «Новокраматорський машинобудівний завод», 
ПАТ «Енергомашспецсталь».

Протягом 2018 року на промислових підприємствах проводились заходи з 
модернізації і реконструкції виробничих потужностей.

Продовжувалися роботи з реконструкції доменної печі № з у ПрАТ «Металургійний 
комбінат «Азовсталь» з переведенням на пиловугільне паливо. Проект дозволить збільшити 
продуктивність печі на 30% до 4 тис. тонн чавуну на добу, зменшити викиди пилу в 
атмосферне повітря, зменшити споживання природного газу до ЗО мли. кубометрів на рік.

У ПрАТ «Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча» тривало будівництво 
комплексу машини безперервного лиття заготовок (далі - МБЛЗ) № 4, потужністю
2,5 млн.т/рік. Загальна кошторисна вартість - 3536,2 млн.грн. Введення в експлуатацію 
МБЛЗ дозволить створити близько 400 робочих місць, виготовляти 2,5 млн.т литих слябів 
преміям-сегменту на рік для подальшого прокату у листопрокатному цеху 1700. 
Завдяки комплексу сучасної системи газоочистки нове обладнання відповідатиме 
європейським нормам та забезпечить екологічні євростандарти при виробництві металу.

Протягом наступних п’яти років Група Метінвест планує інвестувати в екологічні 
проекти у м. Маріуполі близько 318 млн. дол. США. Масштабна інвестиційна програма 
дозволить до 2022 року значно покращити екологічну обстановку м. Маріуполь.
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Модернізація торкнеться аглофабрики ММК ім. Ілліча, газоочисного обладнання у 
доменному та конвертерному цехах ММК ім. Ілліча та МК «Азовсталь».

У грудні 2018 року у ПрАТ «Авдіївський коксохімічний завод» завершено будівництво 
нової трубчастої печі для розігрівання смоли у смолоперегінному цеху, аналогів якої в Україні 
не існує. Піч дозволяє уникати збоїв у роботі обладнання усього цеху і скоротити викиди 
від розігріву смоли майже на 90%. Вартість робіт становила понад 50 млн.грн.

Інформація щодо створення нових і реконструкції існуючих вуглевидобувних 
підприємств відсутня.

Проте, протягом 2018 року на державних вуглевидобувних підприємствах введено в 
експлуатацію 4 очисних вибої, у тому числі:

ДП «Селидіввугілля» ВП «Шахта «Курахівська» - 10 південна лава пл. к% та південна 
лава центрального похилу пл. /і;

ДП «ШУ «Південнодонбаське № 1» - 65 східна лава пл. сі ь

ДП «Шахта ім. М.С. Сургая» -  19 східна лава пласта сц .

Сільське господарство

За попередніми даними обсяг валової продукції сільського господарства (у постійних 
цінах 2010 року) у 2018 році склав 6936 млн.грн. (у 2017 році -  7681,1 млн.грн., 
у 2016 році -  7513,1 млн.грн., у 2015 році -  6938,1 млн.грн.).

Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва за 2018 рік становить 90,3% 
(за 2017 рік -  102,2%, за 2016 рік -  108,3%, за 2015 рік -  64,9%).

Реалізація на забій худоби та птиці в живій вазі в усіх категоріях господарств склала 
близько 120,0 тис. тонн, або 97,9% до рівня 2017 року (за 2017 рік -  122,5 тис. тонн, або 
99,0%; за 2016 рік -  123,7 тис. тонн, або 94,1%; за 2015 рік -  131,5 тис. тонн, або 86,6%).

Поголів’я великої рогатої худоби скоротилось на 3,1% (у 2017 році - збільшилось 
на 1,3%; у 2016 році - скоротилось на 15,1% та у 2015 році -  на 23,7%), у тому числі корів - 
на 0,9% (у 2017 році - на 0,6%, у 2016 році -  на 10,1%, у 2015 році -  на 24,0%).

Чисельність птиці збільшилась на 32,2% (у 2017 році збільшилась на 13,3%, 
у 2016 році зменшилась на 6,5% та у 2015 році -  на 35,4%), свиней - зменшилась на 1,5% 
(у 2017 році збільшилась на 1,6%, у 2016 році - на 2,3%, у 2015 році -  зменшилась на 7,1%), 
овець та кіз -  збільшилась на 0,5% (у 2017 році збільшилась на 11,6%, у 2016 році 
зменшилась на 16,3%> та у 2015 році -  на 23,1 %).

Протягом 2018 року вироблено 186,3 тис. тонн молока, або 97,9% до попереднього 
року (у 2017 році -  190,2 тис. тонн, або 98,7%; у 2016 році -  192,8 тис. тонн, або 84,6%; 
у 2015 році -  227,9 тис. тонн, або 80,5%); яєць -  695,7 млн шт., або 118,4% до попереднього 
року (у 2017 році -  587,6 млн шт., або 107,9%; у 2016 році -  544,5 млн шт., або 86,5%; 
у 2015 році -  629,4 млн. шт., або 38,4%), м ’яса (у забійній вазі) -  89,1 тис. тонн, або 104,2% 
до попереднього року (у 2017 році -  85,5 тис. тонн, або 99,2%>; у 2016 році -  96,2 тис. тонн, 
або 106,3%; у 2015 році -  90,5 тис. тонн, або 85,9%).

У сільськогосподарських підприємствах поголів’я великої рогатої худоби склало
27,5 тис. голів, що на 8,0% менше, ніж у 2017 році (за 2017 рік -  29,9 тис. голів, або 90,1% 
за 2016 рік -  33,2 тис. голів, або 92,2%; за 2015 рік -  36,0 тис. голів, або 76,4%), у тому числ 
корів -  11,9 тис. голів, що на 5,6% менше (за 2017 рік -  12,6 тис. голів, або 92,0% 
за 2016 р ік -  13,7 тис. голів, або 89,5%; за 2015 рік -  15,3 тис. голів, або 24,6%) 
Чисельність свиней склала 423,1 тис. голів, що на 1,1% менше, ніж у 2017 році 
(за 2017 рік -  427,8 тис. голів, або 102,2%; за 2016 рік -  418,5 тис. голів, або 103,1% 
за 2015 рік -  405,8 тис. голів, або 94,4%); овець та кіз -  6,8 тис. голів (за 2017 рік -  7,1 тис.
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голів, або 87,7%; за 2016 рік -  8,1 тис. голів, або 105,2%; за 2015 рік -  7,7 тис. голів). 
Чисельність птиці стабілізовано на рівні 3,2млн. голів (за 2017 рік -  2,0 млн голів; 
за 2016 рік -  1,43 млн голів; за 2015 рік -1 ,3 6  млн.голів).

Реалізовано на забій худоби та птиці в живій вазі 85,6 тис. тонн, або 100,6% до рівня 
попереднього року (за 2017 рік -  85,1 тис. тонн, або 100,9%>; за 2016 рік -  84,3 тис. тонн, 
або 100%; за 2015 рік -  84,3 тис. тонн, або 92,3%). Надоєно 71,2 тис. тонн молока, або 92,3% 
до попереднього року (у 2017 році -  77,1 тис. тонн, або 96,6%>; у 2016 році -  79,8 тис. тонн, 
або 95,8%>; у 2015 році -  83,3 тис. тонн, або 77,4%>). Виробництво яєць склало 407,5 млн шт., 
або 140,7%) до рівня попереднього року (у 2017 році -  289,7 млн шт.; у 2016 році -
258,5 млн шт.; у 2015 році -  252,7 млн. шт.).

У господарствах населення поголів’я великої рогатої худоби склало 32,7 тис. голів, 
що на 1,6%) більше, ніж у попередньому році (за 2017 рік -  32,2 тис. голів, або 114,5% 
за 2016 рік -  28,1 тис. голів, або 77,6%о; за 2015 рік -  36,2 тис. голів, або 16,2%), у тому числ 
корів -  21,4 тис. голів, що на 1,9%о більше (за 2017 рік -  21,0 тис. голів, або 104,5% 
за 2016 рік -  20,1 тис. голів, або 90,1%; за 2015 рік -  22,3 тис. голів, або 76,4%) 
Чисельність свиней склала 32,4 тис. голів, що на 6,9%) менше, ніж у попередньому роц 
(за 2017 рік -  34,8 тис. голів; за 2016 рік -  36,8 тис. голів; за 2015 рік -  39,2 тис. голів) 
овець та кіз -  34,8 тис. голів (за 2017 рік -  34,3 тис. голів; за 2016 рік -  29,0 тис. голів 
за 2015 рік -  36,6 тис. голів); птиці -  2,0 млн голів, що на 5,0% більше, ніж у попередньому 
році (за 2017 рік -  1,9 млн. голів, або 95%); за 2016 рік -  2,0 млн. голів, або 86,9%; 
за 2015 рік -  2,3 млн. голів, або 69,7%).

Реалізовано на забій худоби та птиці в живій вазі 34,4 тис. тонн, або 92,0% 
до попереднього року (у 2017 році -  37,4 тис. тонн, або 95%>; у 2016 році -  39,4 тис. тонн, або 
83,5%; у 2015 році -  47,2 тис. тонн, або 77,9%>); вироблено 115,1 тис. тонн молока, 
або 101,8%) до попереднього року (у 2017 р о ц і-  113,1 тис. тонн, або 100%; у 2016 році -  
113 тис. тонн, або 78,1%о; у 2015 році -  144,6 тис. тонн, або 82,4%о); яєць -  288,2 млн шт., або 
96,7% до попереднього року (у 2017 році -  297,9 млн шт., або 104,2%; у 2016 році -  
286 млн шт., або 75,9%о; у 2015 році -  376,7 млн. шт., або 83,3%).

Виробництво зернових

У 2018 році площі посіву зернових та зернобобових культур становили 57,4% 
від загальної посівної площі (у 2017 році -  55,7%; у 2016 році -  55,1%); у 2015 році -  55,8%).

За попередніми даними площа до збирання зернових і зернобобових культур усіма
категоріями сільгосптоваровиробників становила 570,3 тис. га. Валовий збір склав
1349.3 тис. тонн, або 70,7%) до рівня попереднього року (у 2017 році -  1908 тис. тонн,
у 2016 році -  1793,4 тис. тонн, у 2015 році -  1536,1 тис. тонн). Урожайність становила
23,6 ц/га, або 68,0%) до рівня попереднього року (у 2017 році -  34,7 ц/га, у 2016 році -
33,0 ц/га, у 2015 році -  28,5 ц/га).

Площа до збирання пшениці озимої та ярої становили 335,5 тис. га, або 107,6% 
до попереднього року (у 2017 році -  311,8 тис. га, у 2016 році -  320,9 тис. га, у 2015 році -
329.3 тис. га). Намолочено 906,2 тис. тонн зерна, або 72,4% до попереднього року 
(у 2017 році -  1251,5 тис. тонн, у 2016 році -  1205,7 тис. тонн, у 2015 році -  1036,2 тис. тонн). 
Урожайність склала 27,5 ц/га, або 68,6% до показника попереднього року 
(у 2017 році -4 0 ,1  ц/га, у 2016 році -  37,6 ц/га, у 2015 році -  31,6 ц/га).

Площі до збирання ячменю озимого та ярого становили 122,5 тис. га, або 103,2% 
до попереднього року (у 2017 році -  118,7 тис. га, у 2016 році -  124,3 тис. га. у 2015 році -
116,1 тис. га). Намолочено 209,7 тис. тонн зерна, або 59,2%о до попереднього року 
(у 2017 році -  354,3 тис. тонн, у 2016 році -  327,5 тис. тонн, у 2015 році -  252,8 тис. тонн).
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Урожайність склала 17,5 ц/га, або 58,7% до показника попереднього року (у 2017 році -
29.8 ц/га, у 2016 році -  26,4 ц/га. у 2015 році -21,8 ц/га).

Площі до збирання зернобобових культур становили 35,4 тис. га, або 139% 
до попередньому році (у 2017 році -  25,5 тис. га, у 2016 році -  11,7 тис. га, у 2015 році -
6,2 тис. га). Намолочено 26,9 тис. тонн, що у 2,2 раза менше, ніж у попередньому році 
(у 2017 році -  60,5 тис. тонн, у 2016 році -  25,9 тис. тонн, у 2015 році -  8,5 тис. тонн). 
Урожайність склала 8,3 ц/га, або у 2,8 раза менше, ніж у попередньому році (у 2017 році -
23.8 ц/га, у 2016 році -  22,1 ц/га, у 2015 році -  13,8 ц/га).

Соняшник у 2018 році зібрано з площі 310,8 тис. га, або 92,8% до попереднього року 
(у 2017 році -  335,0 тис. га, у 2016 році -  332,5 тис. га, у 2015 році -  316,8 тис. га). 
Намолочено 530,0 тис. тонн насіння, або 95,4%> до попереднього року (у 2017 році -
555,5 тис. тонн, у 2016 році -  620,0 тис. тонн, у 2015 році -  528,3 тис. тонн). 
Урожайність склала 17,1 ц/га, або 103,0% до показника попереднього року (у 2017 році -
16.6 ц/га, у 2016 році -  18,6 ц/га, у 2015 році -  16,7 ц/га).

Найбільші агропромислові підприємства

Вертикально-інтегровані структури замкнутого циклу від виробництва комбікормів, 
сільськогосподарської продукції до її переробки та реалізації під власними торгівельними 
марками в області представлені підприємствами:

ПрАТ «АПК-ІНВЕСТ» -  виробництво охолодженої свинини (ТМ «М’ясна весна»);

ПрАТ «Бахмутський Аграрний Союз» -  виробництво яловичини, свинини, м’яса 
птиці, м ’ясних виробів (ТМ «Бахмут-М’ясо», «Щирий кум»);

ПрАТ «ЕкоІллічПродукт» -  виробництво та переробка молока (ТМ «Азовпродукт», 
«ЕкоІллічПродукт»).

Провідні виробники сільськогосподарської продукції; ТОВ «Бета-агроінвест» (зерно, 
соняшник); ПрАТ «Екопрод» (зерно, соняшник, молочне скотарство, насінництво, 
дистрибуція, племінне скотарство); ТОВ «Агротіс» (зерно, соняшник, комбікорми, молочне 
скотарство); ТОВ «ХарвістХолдинг» (зернові та технічні культури, молочне скотарство); 
ТОВ «Сади Донбасу» (яблуко, зернові, технічні культури); ТОВ «Перспектива», 
ТОВ «Імпульс» (овочі закритого ґрунту).

Провідними підприємствами харчопереробної галузі є ДП «Артемсіль» (видобуток, 
переробка, реалізація солі), ПрАТ «АртемівськВайнері» (виробництво ігристих вин).

Протягом 2018 року проведено:

будівництво елеваторного комплексу вартістю 18,0 млн.грн. (ТОВ «Титан», 
Мангушський район);

реконструкцію виробничих потужностей:

тваринницького приміщення для утримання поголів’я курей на суму 21,6 млн.грн. 
(ТОВ «Слов’янська хохлушка», Слов’янський район);

насіннєвого цеху потужністю 8 т/год. на суму 50,0 млн.грн. (агроцех № 10 
ДП «ІЛЛІЧ-АГРО ДОНБАС», Мангушський район).

Будівництво

За січень-вересень 2018 року у будівельній галузі освоєно 178,6 млн.грн. капітальних 
інвестицій, що складає 1,1 %> від загального обсягу капітальних інвестицій (15,6 млрд.грн.).

У 2018 році підприємствами області виконано будівельних робіт на суму
5267.6 млн.грн., що у порівнянних цінах становить 132,6% до обсягів будівництва 
у 2017 році (по Україні -  104,4%).
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Із загального обсягу будівельних робіт на будівництво будівель припадало 21,4% 
виконаних робіт (житлові будівлі -  2,2%, нежитлові будівлі -  19,2%), будівництво 
інженерних споруд -  78,6%.

За січень-вересень 2018 року введено в експлуатацію житло загальною площею
26.2 тис.кв.м, або 110,2% до загальної площі житла, прийнятого в експлуатацію 
у січні-вересні 2017 року. Будівництво житла здійснювалось індивідуальними забудовниками.

У підсумку проведених заходів з відновлення життєдіяльності та пошкоджених 
об’єктів інфраструктури станом на 26.12.2018 за оперативними даними з серпня 2014 року 
на території, підконтрольній українській владі, відновлено 7509 об’єктів на загальну суму
1322,0 млн.грн., у тому числі: 6761 житловий будинок (на суму 167,2 млн.грн.), 213 об’єктів 
електропостачання (256,5 млн.грн.), 26 об’єктів теплопостачання (2,3 млн.грн.), 37 об’єктів 
водопостачання (140,2 млн.грн.), 54 об’єкти газопостачання (10,4 млн.грн.), 14 об’єктів 
водовідведення (36,7 млн.грн.), 36 закладів охорони здоров’я (16,7 млн.грн.), 
91 загальноосвітній заклад (36,4 млн.грн.), 63 дошкільні навчальні заклади (13,5 млн.грн.),
14 професійно-технічних навчальних закладів (5,3 млн.грн.), 10 вищих навчальних закладів 
(0,6 млн.грн.), 5 об’єктів фізичної культури і спорту (0,1млн.грн.), 29 об’єктів культури 
(2,1млн.грн.), 34 заклади торгівлі (0,6 млн.грн.), 53 об’єкти дорожньо-транспортної
інфраструктури (572,3 млн.грн.), 38 промислових об’єктів (54,0 млн.грн.), а також
31 об’єкт інших сфер (7,1 млн.грн.).

Проведено роботу щодо відновлення та розвитку інфраструктури Донецької області 
шляхом залучення бюджетних коштів.

За рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку затверджено 
75 інвестиційних проектів на суму 777,7 млн.грн. (далі -  кошти ДФРР).

Станом на 01.01.2019 використано 428,1 млн.грн. коштів ДФРР, або 74% від 
надходження. Співфінансування з місцевих бюджетів -  124,2 млн.грн. Усього здійснювалась 
реалізація 73 проектів на суму 774,3 млн.грн., у тому числі:

капітальний ремонт та термомодернізація 13 закладів освіти на суму 86,9 млн.грн. 
(міста Бахмут, Добропілля, Дружківка, Новогродівка, С лов’янськ; Мангушський район 
(с. Бердянське): Миколаївська та Соледарська міські ОТГ)-,

розбудова 7 центрів надання адміністративних послуг на суму 69,2 млн.грн. 
{міста Краматорськ, Маріуполь, Покровськ, Торецьк, Часів Яр (Бахмутська міська рада); 
смт Нікольське; Соледарська міська ОТГ)-,

проведення капітального ремонту, реконструкції та термомодернізації 19 закладів 
охорони здоров’я на суму 231,3 млн.грн. {міста Бахмут, Друлсківка, Костянтинівка, 
Краматорськ, Маріуполь, Селидове, Слов’янськ; смт Велика Новосілка та Мангуш; 
Лиманська ОТГ)-,

капітальний ремонт мосту у м. Краматорськ на суму 6,3 млн.грн.;

будівництво та реконструкція 6 котелень (газових та твердопаливної) на суму
99.2 млн.грн. (міста Мирноград, Покровськ; смт Донське (Волноваського району); 
с. Желанне (Ясинуватський район)-,

капітальний ремонт 9 спортивних закладів на суму 59,7 млн.грн. (міста Краматорськ 
(спортивно-оздоровчий комплекс, футбольне поле, легкоатлетична доріжка), 
Селидове (футбольне поле із штучним покриттям), С лов’янськ (система дезінфекції води), 
Білецьке (м. Добропілля) (палац спорту), Білозерське (палац спорту), Родинське (спортивно- 
оздоровчий комплекс), смт Новодонецьке (палац спорту, плавальний басейн));

капітальний ремонт, реконструкція З доріг на суму 32,4 млн.грн. (міста Селидове, 
Бахмут)-,
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реконструкція з комунальних закладів культури на суму 24,7 млн.грн. (міста Бахмут, 
с. У дачне (Покровського району), с. Олексанро-Калинове (Костянтинівського району)-,

капітальний ремонт підземного переходу на суму 4,8 млн.грн. (м.. Краматорськ)-,

будівництво рекреаційної оздоровчої зони на суму 16,3 млн.грн. (м. Словянськ 
(озеро Вейсове)-,

капітальний ремонт та реконструкція 12 водоводів, системи водопостачання на суму
146,9 млн.грн. (м. Маріуполь; смт Мангуш; Слов'янський, М ар’їнський, Олександрівський, 
Бахмутський, ГІокровський райони; Лиманська ОТГ).

За рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 
на здіііснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
(далі -  субвенція) реалізовувалось 147 інвестиційних проектів з обсягом фінансування 
188,0 млн.грн. Станом на 01.01.2019 використано 79,5 млн.грн., або 42% від загального 
обсягу фінансування. Із 147 проектів:

39 проектів з реконструкції, капітального ремонту закладів освіти (на суму
82,2 млн.грн.) та 1 проект з придбання обладнання для закладів освіти (0,2 млн.грн.);

18 проектів з термомодернізації та капітального ремонту житлових будинків 
(29,8 млн.грн.);

5 проектів з капітального та поточного ремонту закладів охорони здоров’я 
(1,9 млн.грн.) та 5 проектів з придбання медичного обладнання (25,2 млн.грн.);

20 проектів по ремонту мереж зовнішнього освітлення (7,2 млн.грн.);

7 проектів з придбання та улаштування ігрових майданчиків (2,4 млн.грн.);

18 проектів з виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення 
експертизи (0,9 млн.грн.);

10 проектів з будівництва та капітального ремонту закладів фізичної культури 
(10,8 млн.грн.);

5 проектів з капітального ремонту закладів культури (10,9 млн.грн.) та 2 проекти з 
придбання обладнання (0,1 млн.грн.);

З проекти з будівництва та реконструкції водонапірних башт та вузлів (0,3 млн.грн.);

14 проектів за іншими напрямками (влаштування пожел<ної сигналізації, придбання 
навісного обладнання, спец, техніки, основних засобів тощо) (16,1 млн.грн.).

За рахунок залишків коштів місцевих бюджетів населених пунктів Донецької 
області, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої 
повноваження, протягом 2018 року реалізовано 67 проектів на загальну суму 406,2 млн.грн. 
за напрямами: освіта, охорона здоров’я, житлове господарство та комунальна інфраструктура, 
дорожньо-транспортних комплекс.

Частка багатоквартирних будинків, які перебувають в управлінні ОСББ, 
в управлінні управителя, обраного співвласниками самостійно

Частка багатоквартирних будинків, які перебувають в ОСББ, становить 21,8% від 
загальної кількості будинків (у 2017 році -  19,5%, у 2016 році -  17,6%).

Частка багатоквартирних будинків в управлінні управителя, обраного співвласниками 
самостійно -  4,1% (у 2017 році -  4,8%).

Триває робота з населенням ш;одо переваг створення ОСББ.
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Частка оснащення багатоквартирних житлових будинків побудинковими 
приладами обліку теплової енергії, відсотків до загальної кількості багатоквартирних 
будинків, які підлягають оснащенню

Станом на 01.01.2019 приладами обліку теплової енергії оснащено 4791 будинок, або 
59,1% до загальної кількості (у 2017 році -  38,7%, у 2016 році -  36,5%).

Протягом 3-х останніх років частка будинків, оснащених приладами обліку теплової 
енергії, збільшилась на 22,6 відс. пунктів.

Через брак коштів у операторів зовнішніх інженерних мереж на оснащення усіх 
будинків приладами обліку теплової енергії, для вирішення цього питання містами та 
районами області внесені заходи до відповідних програм соціально-економічного розвитку 
на 2019 рік щодо співфінансування встановлення приладів обліку теплової енергії.

Капітальні інвестиції

За січень-вересень 2018 року обсяг капітальних інвестицій у порівнянні з аналогічним 
періодом 2017 року збільшився на 84,9% і склав 15,58 млрд.грн.

Значне збільшення обсягу капітальних інвестицій до рівня січня-вересня 2017 року 
відбулось у такі види матеріальних активів: машини, обладнання та інвентар -  у 2,1 раза, 
транспортні засоби -  на 99%, довгострокові біологічні активи рослинництва -  на 66,9%, 
інженерні споруди - на 52,8%, нежитлові будівлі -  на 45,0%, житлові будівлі -  на 32,2%, 
нематеріальні активи: права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, 
авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо -  у 2,5 рази, програмне 
забезпечення та бази даних -  на 87,4%.

Разом з тим, найбільше скорочення відбулося за такими видами матеріальних активів 
як земля -  на 26,1%.

Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій залишаються власні кошти 
підприємств та організацій, питома вага яких склала 86,9% (13,5 млрд. грн.), за рахунок 
коштів державного та місцевих бюджетів освоєно 12,0% капітальних інвестицій 
(1,87 млрд.грн.), на кредити банків та інші позики припадає 0,6% (90,7 млн.грн.) та 
за рахунок коштів населення на будівництво житла освоєно 0,5% (71,7 млн.грн.).

Найбільше освоєно капітальних інвестицій промисловими підприємствами -
9,4 млрд.грн., або 60,3%> від загального обсягу та 198,6% до відповідного періоду 2017 року, 
далі за обсягами використаних капітальних інвестицій йде діяльність у таких сферах:

транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність -  1.47 млрд.грн., 
або 9,4% (збільшення у 3,3 раза);

державне управління й оборона: обов’язкове соціальне страхування -  1,15 млрд.грн., 
або 7,4% (173,3%);

інформація та телекомунікації -  937,5 млн.грн., або 6,0% (162,9%);

сільське, лісове та рибне господарство -  744,8 млн.грн., або 4,8% (93,4%);

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок -  521,6 млн.грн., або 3,4% (збільшення у
27,1 раза);

оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів -
352,8 млн.грн., або 2,3%> (збільшення в 2,5 рази);

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування -  236,8 млн.грн., 
або 1,5%, (69,8%);

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги -  265,0 млн.грн., або 1,7% 
(збільшення у 2,3 рази);

47



48

будівництво -  178,0 млн.грн., або 1,1% (68,7%);

операції з нерухомим майном -  140,1 млн.грн., або 0,9% (120%);

професійна, наукова та технічна діяльність -  143,0 млн.грн., або 0,9% (збільшення в
2,1 рази);

інші види діяльності -  44,0 млн.грн., або 0,3%.

Обсяг капітальних інвестицій (крім інвестицій з державного бюджету) у розрахунку 
на 1 особу населення наростаючим підсумком з початку року за січень-вересень 2018 року 
склав 3654,0 грн. (за січень-вересень 2017 року -  1916,0 грн.)

За інформацією, наданою провідними промисловими підприємствами області, 
у 2018 році здійснювалася реалізація наступних інвестиційних проектів:

ДП «Артемсіль»:

ПрАТ «Артвайнері»: 

ПАТ «ММК ім. Ілліча»:

ПрАТ «МК «Азовсталь»:

ПрАТ «Авдіївський 
коксохімічний завод»:

СО ПАТ « Донбасенерго» 
Слов’янська ТЕС:

«Випуск оптично-сортованої солі» вартістю 51 млн.грн., 
«Енергозбереження та енергоефективність» вартістю
12 млн.грн, термін реалізації: 2016-2018 роки;

«Заміна етикетировочної машини» вартістю 357,0 тис.євро, 
термін реалізації: 2017-2018 роки;

«Реконструкція існуючих пилоочисних споруджень
конвертера №2» вартістю 5,4 млн.дол.США, термін 
реалізації: 2014-2019 роки;

«ЛПЦ-1700. Збільшення ваги рулонів» вартістю
4,4 млн.дол.США, термін реалізації: 2016-2018 роки;

«Модернізація ЛПЦ-1700» вартістю 88 млн.дол.США,
термін реалізації: 2017-2019 роки;

«Реконструкція системи газоочипіення аглофабрики» 
вартістю 150 млн.дол.США, термін реалізації: 2014-2020 роки;

«Реконструкція системи газоочистки відділення
десульфурації чавуну» вартістю 118,7 млн.грн., термін 
реалізації: 2017-2020 роки;

«Будівництво установки вдування пиловугільного палива у 
горн доменних печей (ДП №2, №3, №4)» вартістю
447,2 млн.грн., термін реалізації: 2015-2020 роки;

«Реконструкція ДП №3» вартістю 1807 млн.грн., 
термін реалізації: 2017-2020 роки;

«Залізничний цех. Заміна обладнання електричної 
централізації станції «Углекоксовая-1» вартістю 
33 млн.грн., термін реалізації: 2016-2018 роки;

«Електроремонтний цех. Заміна обладнання ВРП-ПОкВ 
ГЗП №1» вартістю 6,87 млн.грн., термін реалізації: 
2011-2018 роки;

«Реконструкція енергоблоку с т .№6 з розділенням на 
енергоблоки ст. №66 і №6а потужністю 330 МВт кожний» 
вартістю 21 млрд.грн., термін реалізації: 2013-2023 роки;

«Реконструкція енергоблоку ст.№7 потужністю 800 МВт» 
вартістю 2,59 млрд.грн., термін реалізації: 2013-2020 роки;



TOB «Завод кольорових «Заміна застарілого технологічного устаткування»
металів»: вартістю 39,08 млн.грн., термін реалізації: 2017-2018 роки;

ПАТ «Енергомашспецсталь»: «Придбання обладнання для випробувань матеріалів
по стандарту ASTM Е1921». вартістю 21 млн.грн., 
термін реалізації: 2017-2018 роки;

ТОВ «Сади Донбасу»: «Реконструкція цеху по переробці плодів та овочів під склад
для зберігання сільськогосподарської продукції» вартістю
14,6 млн.грн., термін реалізації: 2016-2018 роки;

«Підтримка аграрного сільського розвитку» 
вартістю 9,86 млн.грн., термін реалізації: 2017-2018 роки.

Наявність інвестиційного паспорту регіону

У 2018 році створено Інвестиційний паспорт Донецької області у двомовній версії 
(українською та англійською мовами), а також у вигляді light-версії. Паспорт містить усю 
необхідну ін())ормацію щодо економічного та інвестиційного потенціалу області, дані щодо 
логістичної інфраструктури, механізмів підтримки інвестиційної діяльності малого та 
середнього бізнесу, зовнішньоекономічної діяльності, а також перелік інвестиційних 
проектів та пропозицій. У паспорті також є корисні посилання на інтернет-сторінки центрів 
надання адміністративних, митних та податкових послуг, провідних підприємств регіону, 
фінансових програм підтримки бізнесу тощо. У ході розробки паспорту оновлено 
інформацію щодо анкет інвестиційних проектів реального сектору економіки, про вільні 
земельні ділянки типу Greenfield та вільні виробничі площі типу Brownfield.

Розпочато розповсюдження Інвестиційного паспорту українською та англійською 
мовами серед посольств іноземних держав, бізнес-структур, учасників і гостей форумів, 
делегацій, що дозволить потенційному інвестору отримати максимум інформації 
у найкоротший термін.

Інвестиційний паспорт Донецької області розміщено на оновленому веб-сайті 
облдержадміністрації у розділі «Інвестиційний потенціал» за посиланнями: 
https://dn.gov.ua/ua/ekonomika/investiciina-divalnist/investiciini-propozicivi-do-uvagi-investoriv/ 
investiciinii-pasport (україномовна версія) або https ://dn. go v. иа/storage/app/lnvestment%20 
Review%20Donetsk%20Region.pdf  (англомовна версія).

Крім того, у 2019 році заплановано створення оновленого інвестиційного порталу 
Донецької області - веб-платформи, яка поширюватиме інформацію про інвестиційний та 
економічний потенціал, а також служитиме електронним майданчиком для комунікації влади 
та бізнесу з питань реалізації інвестиційних проектів.
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6. Енергоефективність та енергозбереження

Наявність регіональної програми по заходам з енергоефективності

З метою стимулювання населення щодо впровадження заходів з енергоефективності в 
області реалізовується «Регіональна програма з відшкодування частини відсотків за 
кредитами, залученими на заходи з енергозбереження та підвищення енергоефективності 
для населення Донецької області на 2016-2018 роки», затверджена розпорядженням голови 
облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 
ЗО травня 2016 року № 439 (із змінами).

У рамках зазначеної Програми протягом 2018 року за рахунок коштів обласного 
бюджету 646-м позичальникам відшкодовано частину відсотків за залученими кредитами 
на суму 480,0 тис.грн. (у 2017році -  44б-м позичальникам на суму 206,9 тис.грн. відповідно).

https://dn.gov.ua/ua/ekonomika/investiciina-divalnist/investiciini-propozicivi-do-uvagi-investoriv/


Кількість об’єктів усіх форм власності, переведених на альтернативні види 
палива

За інформацією виконкомів міських рад, рад об’єднаних територіальних громад та 
райдержадміністрацій області, у 2018 році на об’єктах бюджетної сфери встановлено 
ЗО котлів на альтернативних видах палива (у 2017році - 5 котлів, у  2016році - 2 котли).

Кількість багатоквартирних будинків, об'єктів соціальної сфери та будівель 
установ бюджетної сфери, в яких проведено термомодернізацію

Станом на 01.01.2019 фактично завершені роботи з теплоізоляції зовнішніх 
конструкцій 15-ти будинків, або 68% від запланованої кількості (22 житлові будинки). 
У грудні 2018 року проведено процедури у системі Prozorro на виконання робіт з 
термомодернізації 7-ми будинків, реалізація яких запланована на 2019 рік. 
Прогнозований економічний ефект складає 0,0019 млн.грн.

За інформацією виконкомів міських рад, рад об’єднаних територіальних громад та 
райдержадміністрацій області заходи з термомодернізації проведено на 113 об’єктах, з них: 
62 об’єкти бюджетної сфери та 51 багатоквартирний будинок (у 2017 році - на 71 о б ’єкті 
бюджетної сфери; у  2016році -  на 46 об ’єктах; у  2015 році ~ на 41 об ’єкті відповідно).

Рівень впровадження енергозберігаючих джерел світла у  зовнішньому освітленні 
населених пунктів

На кінець 2018 року у населених пунктах Донецької області за всіма типами джерел 
світла налічувалось 101,8 тис.світлоточок, що на 8,4%> більше, ніж у 2017 році (93,9 од.).

Питома вага енергозберігаючих джерел світла у загальній кількості світлоточок 
склала 77,8% (79,2 тис.од.), що на 8,0% більше, ніж у 2017 році (73,3 тис. од.) та на 33,1% 
більше, ніж у 2016 році (59,5 тис. од.).

Прогнозований економічний ефект складає 2,394 млн.грн.

Для покращення ситуації передбачено продовжити заміну світильників вуличного 
освітлення на енергозберігаючі джерела світла (світлодіодні) та збільшити у 2019 році їх 
частку до 90%) загальної кількості світлоточок.

Кількість створених нових виробництв з виготовлення альтернативних видів 
палива

З 2017 року підприємством «Екопрод» (Волноваський район) здійснюється реалізація 
інвестиційного проекту з отримання біогазу з органічних відходів на базі комплексу 
з розведення великої рогатої худоби.

Також ТОВ «РЕЗОН» (Сіверська міська об’єднана територіальна громада) розпочато 
виробництво паливних брикетів, які складаються з природних матеріалів (тирса, стружка, 
солома, лушпиння від зернових рослин, гілки дерев тощо), за рахунок фінансової підтримки 
на умовах співфінансування з обласного бюджету та бюджету громади.

У 2016 році у селі Андріївка Слов’янського району за підтримки уряду Японії 
відкрито цех з виробництва паливних пелет, а у Мангушському районі підприємством 
«Harvest Holding» на базі агроцеху № 10 організовано виробництво паливних брикетів.

7. Соціальний захист та соціальні послуги, ринок нраці та доходи населення

Рівень зайнятості населення у  віці 15-70 років

Рівень зайнятості населення у віці 15-70 років за 9 місяців 2018 року склав 50,0%) 
чисельності населення відповідної вікової групи (у 2017 році -  49,4%>, у 2016 році -  50,0%, 
у 2015 році -  50,3%)).
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Рівень безробіття населення у  віці 15-70 років (за методологією Міжнародної 
організації праці)

Рівень безробіття населення у віці 15-70 років за 9 місяців 2018 року склав 14,0% 
чисельності економічно активного населення відповідної вікової групи (у 2017 році -  14,6%, 
у 2016 році -  14,1%, у 2015 році -  13,8%).

Відсоток працевлаштованих від загальної кількості зареєстрованих безробітних

Протягом 2017 року працевлаштовано 43,4% загальної кількості зареєстрованих 
безробітних, у тому числі 40,9% молоді у віці до 35 років (у 2017 році - 45,4% та 43,1%, 
у 2016 році -  33,8%) та 31,1%, у 2015 році -  26,4% та 23,9% відповідно).

Кількість створених нових робочих місць у  розрізі рівня отримуваної заробітної
плати

Інформація щодо кількості нових робочих місць у розрізі рівня отримуваної 
заробітної плати не передбачена планом державних статистичних спостережень.

Співвідношення між  створеними та ліквідованими робочими місцями

За результатами III кварталу 2018 року кількість вибулих працівників становить
25,4 тис. осіб, що перевищує чисельність прийнятих працівників (22,8 тис. осіб) на 11,4% 
(у III кварталі 2017року - вибуло 36,8 тис. осіб працівників, що на 42,5% перевищує 
чисельність прийнятих працівників (25,8 тис. осіб)).

Індекс реальної заробітної плати

Індекс реальної заробітної плати у січні-листопаді 2018 року склав 111,1% 
(у 2017 році -  111,2%, у 2016 році -  103,5%, у 2015 році -  89,6%).

Заборгованість із виплати заробітної плати працівникам підприємств 
комунальної власності

Заборгованість із виплати заробітної плати працівникам комунальної власності станом 
на 01.01.2019 склала 0,7 млн.грн. та в порівнянні з початком 2018 року зменшилась 
на 4,4 млн.грн., або у 7 разів (у тому числі протягом грудня 2018 року -  на 1,4 млн.грн.).

На економічно активних підприємствах комунальної власності борги по оплаті праці 
станом на 01.01.2019 склали 0,5 млн.грн. та у порівнянні з даними на 01.01.2018 зменшились 
на 4,3 млн.грн., або у 8,8 раза (у тому числі протягом грудня 2018 року -  на 1,4 млн.грн.).

На підприємствах-банкрутах комунальної власності заборгованість із виплати заробітної 
плати станом на 01.01.2018 склала 41,0 тис.грн., протягом року заборгованість повністю погашено.

Охоплення населення програмою житлових субсидій

На кінець 2018 року кількість домогосподарств, які отримують житлову субсидію, 
по області складає 220,2 тис. (30,2% від загальної кількості домогосподарств).

Станом на 01.01.2019 відсоток наданих відмов у призначенні житлових субсидій до 
кількості поданих заяв на призначення складає 26,6%, відсоток фактично наданих житлових 
субсидій до кількості звернень за призначенням субсидій -  73,4%.

Заборгованість з виплати субсидій (станом на 01.01.2019) складає 379,5 млн.грн.

У 2018 році Міністерством соціальної політики України не доводився орієнтовний 
цільовий показник відсотку охоплення населення програмою житлових субсидій.

Соціальна допомога учасникам АТО та членам їх сімей

Станом на 01.01.2019 на території області, підконтрольній українській владі, 
в органах соціального захисту населення зареєстровано 12158 учасників АТО, у тому числі
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11927 учасників бойових дій, 100 осіб з інвалідністю внаслідок війни, 131 учасник війни та 
138 членів сімей загиблих учасників АТО.

Усім учасникам антитерористичної операції надаються передбачені законодавством 
пільги та соціальні послуги (знижка при оплаті житлово-комунальних послуг, безоплатне 
одержання ліків, санаторно-курортне лікування, щорічна разова грошова допомога, 
безоплатний проїзд тощо).

Станом на 01.01.2019 мережею центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 
області (далі -  центри) надано соціальні послуги 1535 родинам учасників антитерористичної 
операції (у тому числі 966 родинам учасників АТО, які опинилися у складних життєвих 
обставинах і потребували соціальної допомоги).

Також з учасниками АТО проводилась робота за карткою клієнта. Соціальним 
супроводом забезпечено 21 родину. Завдяки роботі спеціалістів з родинами, клієнти 
отримали соціальні послуги та психологічну підтримку відповідно до потреб і змогли 
подолати чи мінімізувати складні життєві обставини.

За рахунок коштів обласного бюджету у 2018 році матеріальну допомогу отримали 
236 осіб на загальну суму 1521,0 тис.грн., у тому числі:

19 осіб з інвалідністю внаслідок війни II групи з числа учасників АТО (190,0 тис.грн.);

82 особи з інвалідністю внаслідок війни III групи з числа учасників АТО 
(656,0 тис.грн.);

135 членів сімей загиблих учасників АТО (на кожного члена сім’ї загиблого) 
(675,0 тис.грн.).

За рахунок коштів виконавчих органів міських рад, райдержадміністрації, військово- 
цивільних адміністрацій, рад об’єднаних територіальних громад виплачено матеріальну 
допомогу 42 особам з інвалідністю внаслідок війни на суму 265,0 тис.грн. та 43 членам сімей 
загиблих учасників АТО на суму 1046,5 тис.грн.

Відсоток платників єдиного соціального внеску

За даними Головного управління ДФС у Донецькій області, станом на 01.01.2019 
кількість застрахованих осіб по області склала 364,3 тис. осіб, або близько 43% до загальної 
кількості працездатного населення (у віці 15-59 років) (станом на 01.01.2018 -  374,4 тис. 
застрахованих осіб).

Кількість населення, яке працює на підприємствах - платниках ЄСВ, 
що зареєстровані в інших регіонах

По підприємствах-платниках ЄСВ, ш[о зареєстровані в інших регіонах за основним 
місцем реєстрації платників податків, у тому числі великих платників, інтегровані картки 
особових рахунків в Головному управлінні ДФС у Донецькій області не ведуться, інформація 
іцодо кількості населення, що працює на відповідних підприємствах відсутня.

Загальна кількість пенсіонерів, середньомісячна пенсія

У 2018 році загальна чисельність зареєстрованих пенсіонерів, які фактично 
отримують пенсійні виплати, склала 805,0 тис. осіб (з них працюючих пенсіонерів -
163,1 тис. осіб, або 20,3%); відповідно у 2017 році - 853,9 тис. осіб (168,2 тис. осіб, 
або 19,7%); у 2016 році -  792,2 тис. осіб (169,9 тис. осіб, або 21,4%); у 2015 році -
964,7 тис. осіб (196,1 тис. осіб, або 20,3%).

Протягом останніх трьох років динаміка чисельності пенсіонерів обумовлюється, 
переважно, зміною кількості заяв на відновлення пенсійних виплат від пенсіонерів, які змінили 
фактичне місце проживання з непідконтрольної території в межах Донецької області.
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Середньомісячний розмір виплати на одного пенсіонера у 2018 році склав 3418,4 грн. 
(у працюючих пенсіонерів -  3173,3 грн., або на 7,2% менше середньомісячного розміру пенсії); 
відповідно у 2017 році -  3284,5 грн. (2996,2 грн., або на 8,8% менше); у 2016 році -
2092,3 грн. (2042,6 грн., або на 2,4%> менше); у 2015 році -  1959,6 грн. (1989,9 грн., 
або на 1,6% більше).

Темп приросту середньомісячної пенсії до відповідного періоду попереднього року

У 2018 році середньомісячна пенсія збільшилась у порівнянні з попереднім роком на 
4,1%) (або на 133,86 грн.), у 2017 році - на 51,0% (або на 1192,2 гри.), у 2016 році -  на 6,8%).
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8. Наука, освіта, культура, охорона здоров’я, фізична культура і спорт, сім’я, 
жінки, молодь та неповнолітні

Чисельність постійного населення за окремими віковими групами

Станом на 01.01.2018 чисельність населення Донецької області у віці 0-17 років 
склала 605,4 тис. осіб, що на 3,0% менше, ніж на 01.01.2017 (623,9 тис. осіб) та на 5,2% 
менше, ніж на 01.01.2016 (638,4 тис. осіб).

Чисельність населення Донецької області у віці 14-34 років склала 1021,6 тис. осіб, 
що на 4,2%о менше, ніж на 01.01.2017 (1066,6 тис. осіб) та на 7,7% менше, ніж на 01.01.2016 
(1106,4 тис. осіб).

Загальні коефіцієнти народжуваності та смертності

У січні-вересні 2017 року загальний коефіцієнт народжуваності склав 4,2 випадка 
на 1000 осіб наявного населення (у 2016році -4 ,5  випадка, у  2015 році - 3 ,9  випадка).

Загальний коефіцієнт смертності становив 8,7 випадка у розрахунку на 1000 осіб 
наявного населення (у 2016р о ц і- 8 ,7  випадка, у  2015р о ц і-9 ,3  випадка).

Оприлюднення даних за 2018 рік неможливе через їх низьку надійність, так як 
статистична інформація сформована на основі наявних адміністративних даних щодо 
державної реєстрації народження і смерті, але без урахування даних, що складаються на 
території, де органи державної влади України тимчасово не здійснюють свої повноваження.

Кількість загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ступенів з чисельністю до 
100 учнів

За останні три роки кількість закладів загальної середньої освітні І-ІІІ ступенів 
з чисельністю до 100 учнів скоротилась на 8 одиниць (з 89 до 81).

На території області, підконтрольних українській владі, у 2018-2019 навчальному році 
функціонує 81 зазначений заклад, що складає 20% від загальної кількості загальноосвітніх 
навчальних закладів І-ІІІ ступенів (у 2017-2018 н.р. - 83 заклади (19%>), у 2016-2017 н.р. - 
89 закладів (20%) відповідно).

Кількість створених опорних шкіл

Станом на 01.01.2019 в області функціонує 18 оновлених опорних закладів загальної 
середньої освіти (58% до плану 2020 року); Билбасівська, Волноваська, Вугледарська, 
Гришинська, Добропільська, Дружківська, Іллінівська, Костянтинівська, Краматорська, 
Мангушська, Маріупольська, Мирноградська, Олександрівська, Очеретинська, Покровська, 
Часовоярська, Шахівська школи та санаторно-оздоровчий центр соціальної реабілітації 
«Смарагдове місто». У 7 школах утворено філії (Билбасівська, Дружківська, Іллінівська, 
Олександрівська, Очеретинська, Нікольська, Селидівська).

У 2018-2019 навчальному році забезпечено підвезення 7614 учнів сільських 
загальноосвітніх навчальних закладів, які проживають за межею пішохідної доступності.



до місць навчання та у зворотному напрямку, з них шкільними автобусами -  6931 учень 
(91% до загальної потреби).

Протягом 2018 року з метою удосконалення системи підвезення учнів до місць 
навчання та додому придбано 11 шкільних автобусів.

Стан оптимізації мережі професійно-технічних навчальних закладів 
(далі -  ПТНЗ). Задоволення потреби у  професійно-технічних кадрах

Мережа ПТНЗ області складає 45 закладів (з них 2 навчальні центри при кримінально- 
виконавчих установах закритого типу).

З 2016 року триває реорганізація Гранітненського професійного ліцею шляхом 
приєднання його до Маріупольського професійного аграрного ліцею.

У 2018 році затверджено розпорядження голови облдержадміністрації, керівника 
обласної військово-цивільної адміністрації від 23.01.2018 № 87/5-18 «Про утворення робочої 
групи з питань реформування системи професійної освіти».

За результатами засідань робочої групи розроблено стратегічний план дій з розвитку 
професійної освіти Донецької області на 2018-2020 роки, реалізація якого передбачає 
модернізацію мережі закладів професійної (професійно-технічної) освіти для здійснення 
підготовки, перепідготовки та підвипіення кваліфікації робітничих кадрів відповідно до 
потреб регіону.

Наразі відбувається оптимізація закладів професійної (професійно-технічної) освіти 
м. Бахмута та Бахмутського району (реорганізація Часів-Ярського професійного ліцею, 
Дебальцівського професійного ліцею та Соледарського професійного ліцею шляхом 
приєднання до ДНЗ «Бахмутський центр професійно-технічної освіти») та м. Торецька 
(реорганізація Торецького професійного гірничого ліцею шляхом приєднання до Торецького 
професійного ліцею).

у  2018 році випуск учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти склав 
3904 особи (у 2017 році -  4015 осіб, у 2016 році - 4312 осіб).

Працевлаштування випускників закладів професійної (професійно-технічної) освіти 
області: у 2018 році -  89% випускників; у 2017 році -  82%; у 2016 році -  78%.

Кількість осіб, які навчалися у  професійно-технічних навчальних закладах

У звітному періоді кількість осіб, які навчалися у закладах професійної (професійно- 
технічної) освіти, у розрахунку на 10 тис. населення складає:

2018 рік -  25 осіб (на території, підконтрольній державній владі -  55 осіб);

2017 рік -  26 осіб (на території, підконтрольній державній владі -  58 осіб);

2016 рік -  ЗО осіб (на території, підконтрольній державній владі -  67 осіб).

Кількість підприємств, наукових та навчальних установ, які займаються 
інноваційною діяльністю

За останніми наявними статистичними даними, упродовж 2014-2016 років 
частка підприємств, які займалися інноваційною діяльністю, становила 12,9% 
(у 2014-2016 роках - 86 підприємств, у 2012-2014 роках - 45 підприємств).

Безпосереднє порівняння даних за вищевказані періоди є некоректним, у  з в ’язку зі 
змінами в організації та проведенні державних статистичних спостережень.

Кількість виконавців наукових досліджень і розробок

За останніми наявними статистичними даними, у 2017 році кількість виконавців 
наукових досліджень і розробок в області (без урахування частини зони проведення
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антитерористичної операції) становила 238 осіб, або 0,32 особи у розрахунку на 1000 осіб 
зайнятого населення.

Забезпечення молодих спеціалістів житлом

У 2018 році потребували житла 139 лікарів (з них 59 молодих спеціалістів) та 
144 молодші медичні спеціалісти з медичною освітою (з них 23 молодих спеціалісти). 
У порівнянні з 2017 роком потреба у забезпеченні житлом зросла на у 25,2% серед лікарів та 
на 28,6% - серед молодших медичних спеціалістів з медичною освітою.

Протягом звітного періоду забезпечено житлом ЗО лікарів, або 21,6% від загальної 
потреби (у т.ч. 4 молодих спеціалістів, або 6,8% відповідно), а також 6 молодших медичних 
спеціалістів з медичною освітою (4,2%).

Кількість проведених спортивно-масових заходів та кількість охопленого 
населення

Протягом 2018 року згідно календарного плану фізкультурно-оздоровчих та 
спортивних заходів Донецької області проведено 522 обласні спортивно-масові заходи, 
якими охоплено понад 28,5 тис. осіб (у 2017 році - 461 захід та понад 27 тис. осіб, 
у 2016 році -  331 захід та 23 тис. осіб відповідно).

Кількість осіб, яким встановлено статус особи, що постраждала від торгівлі 
людьми

Протягом 2018 року ідентифіковано 9 осіб, які постраждали від торгівлі людьми.

До суб’єктів виконання Закону України «Про попередження насильства в сім’ї» 
звернулись 5594 особи, у тому числі: 4608 жінок, 679 чоловіків, 307 дітей.

Охоплення дітей дошкільного віку дошкільними навчальними закладами

Закладами дошкільної освіти різних типів та форм власності охоплено 78% дітей 
віком від трьох до шести (семи) років (у 2017 році - 74%, у 2016 році - 72%); усіма формами 
дошкільної освіти охоплено 98% дітей цього віку (у 2017 році - 97%, у 2016 році - 97%).

Наразі в області функціонують 596 закладів дошкільної освіти, в яких здобувають 
відповідну освіту понад 55 тис. вихованців.

З метою забезпечення права кожної дитини на доступність і безоплатність здобуття 
дошкільної освіти в області розроблено та затверджено головою облдержадміністрації, 
керівником обласної військово-цивільної адміністрації регіональний план створення 
додаткових місць у закладах дошкільної освіти на 2017-2020 роки, яким передбачено 
створення 1135 додаткових місць згідно з реальною потребою.

Протягом 2018 року в області відкрито 321 додаткове місце у містах Добропілля, 
Краматорськ, Маріуполь, Новогродівка, Покровськ, Торецьк, Бахмутському та Мар’їнському 
районах. Крім того, у м. Торецьку створено 2 навчально-виховні комплекси, в яких 
здобувають освіту 45 дошкільнят.

Станом на 01.01.2019 черга до закладів дошкільної освіти становить 327 осіб (міста 
Дружківка, Краматорськ, Покровськ).

Триває реконструкція 2 закладів дошкільної освіти (м. Новогродівка, Соледарська ОТГ) 
на загальну суму 10,1 млн.грн. за кошти державного бюджету та міжнародних донорів.

У містах, районах та об’єднаних територіальних громадах області реалізовані проекти 
щодо відновлення та покращення технічного стану будівель та споруд, термомодернізації 
закладів дошкільної освіти за рахунок державного та місцевих бюджетів, спонсорських 
коштів (міста Добропілля, Краматорськ, Маріуполь, Бахмутський, Мар’їнський райони, 
Соледарська ОТГ).

55



Чисельність дітей у  дошкільних навчальних закладах у  розрахунку на 100 місць

У закладах дошкільної освіти області у розрахунку на 100 місць у середньому 
виховуються 99 дітей (у 2017 році -  99 дітей, у 2016 році -  108 дітей).

Мережа закладів фЬичної культури і спорту

Мережа закладів фізичної культури та спорту області представлена:

школа вищої спортивної майстерності;

Донецьке вище училище олімпійського резерву ім. С.Бубки;

Донецький регіональний центр з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю 
«Інваспорт»;

Донецький обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» та
15 міських та районних центрів (у 2018 році центр відкрито у м. Авдіївка);

обласний лікарсько-фізкультурний диспансер;

обласний центр фізкультурно-оздоровчої роботи;

54 дитячо-юнацькі спортивні школи;

4 обласні фізкультурно-спортивні товариства: ДОО ВФСТ «Колос», ДОО ФСТ «Україна», 
ФСТ «Динамо» та ФСТ «Спартак»;

Донецьке обласне відділення (філія) Комітету з фізичного виховання та спорту 
МОН України;

відділення НОК України в Донецькій області;

укладено угоди з 77 громадськими організаціями, з них: 28 - з олімпійських та 
4 4 - 3  неолімпійських видів спорту, 4 фізкультурно-спортивні товариства та Донецька обласна 
організація Товариства Сприяння Обороні України;

3480 спортивних споруд: 56 стадіонів, 2 легкоатлетичні манежі, 462 майданчики 
з тренажерним обладнанням, 112 майданчиків з нестандартним тренажерним обладнанням, 
41 тенісний корт, 250 футбольних полів, 1082 інших майданчики, 521 спортивна зала, 
35 плавальних басейнів, 165 стрілецьких тирів, 2 кінноспортивні бази, 1 споруда зі штучним 
льодом, 1 веслувально-спортивна база та 2 водноспортивні бази, 748 приміщень для 
фізкультурно-оздоровчих занять.

Чисельність населення, залученого до систематичних занять у  дитячо-юнацьких 
спортивних школах

У 2018 році, за попередніми даними, 15,8% учнівської молоді у віці 6-18 років 
залучені до систематичних занять у дитячо-юнацьких спортивних школах (у 2017 році - 
16,6%, у 2016 році -  16,3%).

Залучено до занять фЬичною культурою та спортом  у цілому, за попередніми 
даними, 15,9% загальної кількості населення регіону (у 2017 році -  15,7%, у 2016 році -  15,4%).

Стан забезпечення спортивними спорудами та кадрами сфери фЬичної культури 
та спорту

За попередніми даними, забезпеченість спортивними спорудами на 1 тис. населення 
становить 14,2% (у 2017 році -  13,4%>, у 2016 році -  11,7%)).

Забезпеченість кадрами сфери фізичної культури та спорту на 1 тис. населення,
за попередніми даними, складає 5 працівників, у тому числі 1 штатний (у 2016 році - 5 та 
1 працівник відповідно).
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Кількість закладів охорони здоров’я. Забезпеченість ліжко-місць в лікарнях

У 2018 році на території області, підконтрольній українській владі, мережа охорони 
здоров’я представлена 153 закладами, у т.ч. 33 центри первинної медико-санітарної допомоги 
(у 2017 році -  155 закладів та 34 ЦПМСД, у 2016 році -  156 заклади та 33 ЦПМСД відповідно).

За даними 9 місяців 2018 року в області налічується 248 амбулаторій та 
310 фельдшерсько-акушерських і фельдшерських пунктів (у 2017 році -  248 ФАП та 317 ФП, 
у 2016 році -  244 ФАП та 3 18 ФП відповідно).

Забезпеченість амбулаторіями становить 1,3 заклада на 10 тис. населення, ФАП та 
ФП -  1,6 заклада на 10 тис. населення. У порівнянні з 2016-2017 роками показники суттєво не 
змінились.

Забезпеченість ліжко-місцями в лікарнях області складає 64,9 ліжко-місць на 10 тис. 
населення (у 2017 році -  65,7 ліжко-місць, у 2016 році -  65,9 ліжко-місць відповідно).

Поширеність соціально-значимих та соціально-небезпечних хвороб серед 
населення області, у  т.4. первинної захворюваності

Відсутня інформація щодо поширеності захворювань на хронічні вірусні гепатити В та С, 
оскільки відповідні облікові форми скасовано наказами МОЗ України від 26.01.2018 № 157 
«Про внесення змін до деяких нака;пв Міністерства охорони здоров’я України» та 04.10.2018 
№ 1802 «Про затвердження змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України 
від 10 липня 2007 року N 378».

Поширеність захворювань на туберкульоз:

2018 рік - 1146 випадків (75,0 на 100 тис. населення), що на 8,7% нижче, ніж 
у попередньому році; первинна захворюваність - 1148 випадків (59,6 на 100 тис. населення);

2017 рік - 1574 випадки (82,2 на 100 тис. населення), що на 1,9% нижче, ніж 
у попередньому році; первинна захворюваність -  1154 випадки (60,3 на 100 тис. населення);

2016 рік - 1631 випадок (83,8 на 100 тис. населення), що на 5,4% нижче, ніж 
у попередньому році; первинна захворюваність -  1172 випадки (60,2 на 100 тис. населення).

Станом на 01.01.2019 на обліку у закладах охорони здоров’я області перебувають 
12544 ВІЛ-інфікованих. Показник поширеності захворювань на ВІЛ-інфекцію у 2018 році 
становить 650,8 випадка на 100 тис. населення, що на 11,3% нижче, ніж у попередньому році 
(у 2017році - 724,7 випадка (+6,4%); у  2016році - 676,9 випадка (+3,4%) відповідно).

Протягом 2018 року взято під медичний нагляд 1602 особи з підтвердженим діагнозом 
ВІЛ-інфекція, показник захворюваності становить 83,1 випадка на 100 тис населення, що на 8,0% 
вище, ніж у попередньому році (відповідно у  2017 році - 1473 особи, показник захворюваності -
76,9 (+5,4%)); у  2016році -1432  особи, показник захворюваності - 72,9 (+36,5%)).

Станом на 01.01.2019 на обліку перебувають 5662 хворих на СНІД, показник 
поширеності СНІДу становить 293,7 випадка на 100 тис. населення, що на 3,5% вище, 
ніж у попередньому році (у 2017 році - 283,6 випадка (+17,9%); у  2016 році -  240,5 випадка 
(+12, бУо) відповідно).

У 2018 році діагностовано 993 випадки СНІДу, показник захворюваності склав
51,5 випадка на 100 тис. населення, що на 0,6% нижче, ніж у попередньому році 
(у 2017році - 51,8 випадка (+16,9%); у  2016 році -  44,3 випадка (+32,6%) відповідно).

З метою о б ’єктивного розрахунку вищезазначених показників, використано оціночні дані 
чисельності населення, яке проживає на території області, підконтрольній українській владі.
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Смертність дітей, материнська смертність, перинатальна смертність

За даними 11 місяців 2018 року рівень смертності дітей у віці до 1 року на 
1000 живонароджених становить 8,8 винадка (у 2017 році ~ 10,4 випадка у  2016 році -
11.5 випадка).

Перинатальна смертність на 1000 народжених має тенденцію до зниження та склала
11.1 випадка (у 2017році - 12,4 випадка, у  2016році -  13,4 випадка).

Загальний показник материнської смертності на 100 тис. живонароджених склав
8.5 випадка (у 2017році - 7 ,0  випадка, у  2016році -  20,7 випадка).

Витрати місцевого бюджету на галузь охорони здоров’я в розрахунку на одного 
мешканця

За 2018 рік витрати місцевого бюджету на галузь охорони здоров’я складають 
1912,31 грн. у розрахунку на одного мешканця (у 2017 році -  1424,98 грн., у  2016 році -
1039,10 грн.).

Витрати з місцевого бюджету на утримання 1 учня дитячо-юнацької спортивної
школи

Витрати з місцевого бюджету на утримання 1 учня дитячо-юнацької спортивної школи 
(за попередніми даними) становлять близько 5,5 тис.грн. (у 2017 році - 4,6 тис.грн., 
у 2016 році -  3,3 тис.грн.).

Кількість дітей шкільного віку, охоплених оздоровленням за бюджетні кошти

В області мешкають 171293 дітей шкільного віку, з них у 2018 році охоплено 
оздоровчими та відпочинковими послугами 7487 дітей, що складає 4,4% від їх загальної 
чисельності.

За рахунок обласного бюджету оздоровлено 4953 дитини, або 2,9% від загальної 
чисельності дітей шкільного віку, сума виділених коштів складає 21267,22 тис.грн., з них:

15730,32 тис.грн. - на придбання путівок (охоплено 1974 дитини, або близько 1,2% від 
загальної чисельності дітей шкільного віку),

5536,90 тис.грн. - на впровадження часткового відшкодування вартості путівок до 
дитячих закладів оздоровлення та відпочинку Донецької області (2979 дитини, або 1,7%).

За рахунок бюджетів міст, районів та об’єднаних територіальних громад охоплено 
оздоровленням 2534 дитини (1,5% від загальної чисельності дітей шкільного віку).

Крім того, у 2018 році за рахунок бюджетних коштів (2142,0 тис.грн.) оздоровлено 
277 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, шкіл-інтернатів обласної 
комунальної власності, що становить 100% дітей зазначеної категорії, враховуючи 
вихованців Миколаївської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернат № 7 Донецької 
обласної ради (відповідно у 2017 році -  1350,0 тис.грн. і 324 дитини, у 2016 році -
1892.1 тис.грн. і 446 дітей).

Загальна кількість заходів щодо реалізації молодіжної політики та заходів 
національно-патріотичного спрямування

Протягом 2018 року у рамках діючої Програми національно-патріотичного виховання 
дітей та молоді в Донецькій області на 2016-2020 роки проведено 115 обласних заходів, 
до участі в яких залучено близько 780 тис. дітей. Обсяг фінансування склав 3711,7 тис.грн. 
(відповідно у 2017 році -  проведено 147 заходів, охоплено 866 тис.дітей, фінансування 
склало 1799,19 тис.грн.; у 2016 році -  проведено 127 заходів, охоплено 500 тис.дітей, 
фінансування - 1207,0 тис.грн.).
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Одним із пріоритетних напрямків реалізації зазначеної програми є заходи з військово- 
патріотичного виховання. Кількість учасників Всеукраїнської військово-патріотичної гри 
«Сокіл» («Джура») кожного року збільшується:

у 2018 році - у II (обласному) етапі гри взяли участь 25 роїв (200 учасників);

у 2017 році - 368 роїв (5127 учасників), І (міський, районний) етап гри відбувся 
у 24 містах та районах області;

у 2016 році - 281 рій (2802 учасники), І (міський, районний) етап гри відбувся 
у 18 містах та районах області.

За останні три роки поширення набули Всеукраїнські мовні та літературні конкурси;

XVII Всеукраїнський радіо-диктант національної єдності -  17 переможців, III місце 
по Україні;

Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді 
ім. Т.Г. Шевченка -  18 переможців;

Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика -  1 переможець (диплом 
III ступеня);

XVII Всеукраїнський конкурс учнівської творчості у номінації «Література» -
1 переможець;

XI Міжнародний конкурс з українознавства -  З переможці та 6 лауреатів;

Всеукраїнський конкурс учнівської та студентської творчості імені М. Фішер-Слиж 
«Змагаймось за нове життя!», присвячений Лесі Українці -  26 переможців.

Разом з тим, у 2018 році у рамках реалізації регіональної комплексної програми 
«Молодь і сім’я Донеччини 2016-2020 роки» проведено 25 обласних масштабних заходів, 
загальна сума фінансування яких складає 900,0 тис. грн. У заходах взяли участь 
понад ЗО тис. осіб.

У рамках реалізації Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 
2016-2020 роки проведено патріотичний вишкіл «Теренова гра». Загальна кількість 
учасників склала понад 300 осіб.

Спільно з Міністерством молоді та спорту України на території області проведено
5 Всеукраїнських заходів; Всеукраїнський форум «Схід-Захід: міжрегіональне партнерство». 
Всеукраїнський семінар «Молодіжна політика в Україні; партнерство та перспективи 
розвитку». Всеукраїнський молодіжний форум «У твоїх руках». Всеукраїнський молодіжний 
форум «Студентська Веселка», Всеукраїнська акція, спрямована на формування 
національно-культурної ідентичності, «Андріївські вечорниці».

Проведено Міжнародний форум молодіжних центрів «Від ініціативи до дії». 
До участі у заході залучено 5 тис. осіб. Загальна сума фінансування з державного бюджету 
склала 776,805 тис.грн.

Учасниками Всеукраїнської акції «Донеччина зустрічає своїх захисників», 
організованої спільно з громадською організацією «Союз ветеранів АТО Донбасу», стали 
понад 650 осіб, з них; 200 осіб -  ветерани АТО з різних регіонів України, 100 осіб -  молодь, 
яка займається у військово-патріотичних клубах Донецької області, 350 осіб -  учасники 
Всеукраїнського проекту «Труханівська Січ».

Оновлення закладів культури. Кількість закладів культури за функціональною 
класифікацією, витрати місцевих бюджетів на їх утримання

Інформаційно-просвітницьку діяльність на території Донецької області, 
підконтрольній українській владі, здійснюють; 352 заклади культури клубного типу.

59



428 бібліотечних закладів, 66 музеїв, 49 шкіл естетичного виховання, 16 парків культури 
та відпочинку, 11 демонстраторів фільмів.

Заклади культури, підпорядковані управлінню культури і туризму облдержадміністрації:

комунальна установа культури «Донецький обласний навчально-методичний центр 
культури»;

обласне комунальне підприємство «Донецьккіновідеопрокат»;

комунальний заклад «Донецький академічний обласний драматичний театр 
(м. Маріуполь)»;

З музичних коледжі (вищий навчальний заклад комунальної форми власності 
«Бахмутський коледж мистецтв імені Івана Карабиця», вищий навчальний заклад 
комунальної форми власності «Маріупольський коледж мистецтв», вищий навчальний 
заклад комунальної форми власності «Торецький музичний коледж»);

2 музейні заклади (Донецький обласний краєзнавчий музей і комунальний заклад 
культури «Донецький обласний художній музей»);

комунальний заклад «Державний історико-архітектурний заповідник у м. Святогірську»;

комунальний заклад культури «Донецька обласна дитяча бібліотека».

Загальна кількість клубних формувань - 2863 одиниці (у т.ч. для дітей - 1531 од.), 
кількість учасників клубних формувань - 46813 осіб (з них діти - 26148 ос.).
Із загальної кількості клубних формувань: звання «народний» мають 173 колективи, 
звання «зразковий» -  79 колективів.

У 2018 році на території Донеччини у рамках децентралізації створено 10 об’єднаних 
територіальних громад, які самостійно долучилися до формування культурної політики 
територіальних громад області. За участі облдержадміністрації в ОТГ впроваджуються нові 
моделі функціонування закладів культури, а саме: визначення базового закладу (культурно- 
інформаційного центру на території ОТГ) та філій, які містять заклад клубного типу, 
бібліотеку, інформаційний центр або музей.

Витрати місцевих бюджетів у галузі культури склали 285,7 грн. на 1 особу (відповідно 
у  2017році - 262,2 грн., у  2016році -  97,6 грн.).

Витрати районних бюджетів склали 375,5 грн. на 1 особу (відповідно у  2017 році -
323,2 грн., у  2016році -  106,7 грн.).

Поповнення бібліотечних фондів. Кйіькість зон Wi-Fi, доступ

Протягом 2017 року бібліотечний фонд поповнено на 85,4 тис. примірників літератури, 
що на 22,9% більше, ніж протягом 2016 року (у 2016 році -  69,5 тис. примірників).

У рамках цільової Державної програми Міністерства культури України «Українська 
книга для публічних бібліотек» централізовані бібліотечні системи Донецької області 
отримали 18,9 тис. нових примірників україномовної літератури на суму 1742,5 тис.грн.

Усього у бібліотеках області зосереджено 763 одиниці комп’ютерної техніки; 
доступом до мережі Інтернет забезпечені 178 бібліотечних заклади; у бібліотеках області 
налічується 120 зон Wi-Fi (у 2016році -  113 зон, у  2015 році -  98 зон).

Дані за 2018 рік, відповідно до наказу Міністерства культури і туризму України 
від 05.12.2007 №  75 (за погодженням з Держкомстатом України), будуть узагальнені до 
10 лютого поточного року.

60



Кількість випускників шкіл естетичного виховання

У 2018 році початковими спеціалізованими мистецькими навчальними закладами 
області підготовлено 1062 учні, що на 6,7% менше, ніж у 2017 році (у 2017 році - 
1138 випускників, у  2016 році -  P5J випускників, у  2015 році -  848 випускників). 
Зменшення кількості випускників у 2018 році зумовлене закриттям у Костянтинівському 
районі області школи естетичного виховання, у зв’язку із утворенням Іллінівської ОТГ 
(рішення Костянтинівської районної ради від 23.06.2017 №  VII/17-275 «Про ліквідацію 
Початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу (школа естетичного 
виховання) «Костянтинівськарайонна школа мистецтв»).

Проведення капітальних ремонтів у  закладах культури, пускові об'єкти

Продовжується капітальний ремонт будівлі учбових корпусів та гуртожитку 
Бахмутського коледжу мистецтв ім. І. Карабиця (використано 18463,1 тис.грн.).

Завершено капітальний ремонт планшету сцени з механічною конструкцією 
поворотного кола у будівлі КЗ «Донецький академічний обласний драматичний театр» 
(м. Маріуполь) (використано 1271,2 тис.грн.).

Заходи збереження історико-культурної спадщини

Розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 
адміністрації від 19.06.2017 № 665 (із змінами) затверджено Програму охорони культурної 
спадщини в Донецькій області на 2017-2019 роки.

У 2018 році проінвентаризовано 325 об’єктів культурної спадщини, виготовлено 
195 паспортів на археологічні об’єкти, виготовлено 242 паспорти на пам’ятки історії та 
архітектури, укладено 637 охоронних договорів на об’єкти культурної спадщини. Триває 
відновлення втрачених документального та картографічного архівів пам’яток та об’єктів 
культурної спадщини з історії, культури, архітектури та монументального мистецтва.

До Міністерства культури України направлено відповідну облікову документацію з 
метою занесення 188 об’єктів культурної спадщини до Державного реєстру пам’яток України. 
Крім того, розроблено та направлено до науково-методичної ради Мінкультури облікову 
документацію на 8 об’єктів архітектури місцевого значення у містах Маріуполь та Святогірськ.

З метою розвитку фестивального руху на території області проведено 
13 різножанрових за участі представників міст і районів як Донецької області, так й інших 
областей України.

Кількість створених та ліквідованих закладів культури за звітний період

Утворено комунальний заклад культури «Донецька обласна бібліотека для дітей» 
шляхом перейменування «Донецької обласної бібліотеки для дітей ім. С.М. Кірова» 
(розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 
адміністрації від 19.11.2018 № 1380/5-18), затверджено статут зазначеного комунального 
закладу та нову адресу: 87500, Україна, Донецька область, м. Маріуполь, пр. Металургів, 29.

Інформація щодо ліквідованих закладів культури, відповідно до наказів Міністерства 
культури і туризму України від 18.09.2007 №  60 та 05.12.2007 № 7 5  (за погодженням 
з Держкомстатом України), буде узагальнена за даними зведеної річної звітності відділів 
(управлінь) культури і туризму міських рад, райдержадміністрацій, рад о б ’єднаних 
територіальних громад, після 25 лютого поточного року.

9. Використання землі, природних ресурсів, охорона навколишнього природного 
середовища

Частка надходжень екологічного податку у  доходах місцевих бюджетів на одного 
мешканця та видатках місцевих бюджетів на екологічні заходи на одного мешканця;
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кількість коштів, освоєних з місцевих бюджетів на впровадження природоохоронних 
заходів у  розрахунку на 1 мешканця

За 2018 рік надходження екологічного податку до місцевих бюджетів області 
у розрахунку на одного мешканця склали 256,4 грн. при загальному обсязі доходів місцевих 
бюджетів (без трансфертів) у розрахунку на одного мешканця -  6637,9 грн. Таким чином, 
частка надходжень екологічного податку у доходах місцевих бюджетів складає 3,9%.

Обсяг коштів, освоєних з місцевих бюджетів на впровадження природоохоронних 
заходів, склав 259,53 грн. у розрахунку на 1 особу (у 2017році - 220,19 грн. відповідно).

З метою о б ’єктивного розрахунку вищезазначених показників, використано оціночні дані 
чисельності населення, яке проживає на території області, підконтрольній українській владі

Відсоток проінвентаризованих земель

У період з 01.01.1991 по 01.01.2019 проінвентаризовано 205,07 тис. га, або 56,1% 
загальної плош;і населених пунктів Донецької області (365,4 тис. га).

За межами населених пунктів проведено інвентаризацію земель 
несільськогосподарського призначення на площі 123,06 тис. га, або 66,1% від їх загальної 
площі (186,1 тис. га).

Надходження до місцевого бюджету плати за землю

За 2018 рік надходження плати за землю (земельного податку та орендної плати за землю) 
до місцевих бюджетів населених пунктів області, території яких підконтрольні українській 
владі, склали 903,3 мли.гри., що на 33,7 млн.грн., або на 3,9% більше, ніж у 2017 році.

Надходження до місцевого бюджету рентної плати за користування надрами

За 2018 рік надходження до місцевих бюджетів населених пунктів області, території 
яких підконтрольні українській владі, рентної плати за користування надрами склали
129,8 млн.грн., що на 29,0 млн.грн., або 28,8%> більше, ніж у 2017 році.

Охоплення населення послугами з вивезення ТПВ

Станом на 01.01.2019 охоплення населення послугами з вивезення ТПВ складає 80%>.

Переробка ТПВ в області відсутня.

Станом на 01.01.2019 на території області функціонує З сортувальні лінії:

відділ сортування КП «Донецький регіональний центр поводження з відходами» 
м. Краматорськ;

сміттєсортувальна станція м. Вугледар;

мобільна сортувальна лінія КП 052810 (м. Краматорськ).

Роздільне збирання побутових відходів станом на 01.01.2019 запроваджено у 
25 населених пунктах області, з яких:

17 міст (Авдіївка, Бахмут, Вугледар, Добропілля, Дружківка, Костянтинівка, 
Краматорськ, Лиман, Мирноград, Маріуполь, Новогродівка, Покровськ, Селидове, Сіверськ, 
Соледар, Слов’янськ, Торецьк),

5 селищ міського типу (Велика Новосілка, Миронівський Бахмутського району, 
Мангуш, Нікольське, Олександрівка),

З села (Ганнівка Добропільського району, Кременчик і Красна Поляна 
Великоновосілківського району).

62



у  порівнянні з 2017 роком кількість населених пунктів, у яких запроваджено 
роздільне збирання побутових відходів, збільшилась на 16 одиниць.

Протягом звітного періоду у 21 населеному пункті області встановлено 
638 контейнерів для роздільного збору ТПВ.

За останніми наявними статистичними даними обсяг накопичення ТПВ за 2017 рік 
складає 2558,3 тис. м^, або 0,6 м  ̂на 1 мешканця області.

Кількість відходів, що були відсортовані, складає 3672,96 т, кількість накопичених 
побутових відходів - 508214,343 т, відсоток сортування до накопичення складає 0,7 %.

Дані за 2018 рік, відповідно до наказу Міністерства будівництва, архітектури та 
житлово-комунального господарства України від 19.09.2006 № 308, будуть узагальнені до 
10 лютого поточного року.

Діючі полігони ТПВ

На території Донецької області, підконтрольній українській владі, діють 25 полігонів 
ТПВ, з них мають паспорти -  21 полігон. (Під терміном «полігон» розуміється визначення, 
наведене у  cm. 1 Закону України «Про відходи», а саме: «відведені місця чи об ’єкти-місця чи 
о б ’єкти (місця розміщення відходів, сховища, полігони, комплекси, споруди, ділянки надр 
тощо), на використання яких отримано дозвіл.)

Відсоток
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№
з/п Назва суб’єкта Розташування Наявність 

паспорта MBB
наповненості 

станом на 
01.01.2019, %*

1. ПрАТ АКХЗ 
Полігон ТПВ

86065, м. Авдіївка, 
проїзд Індустріальний, 

1

Паспорт № 85 
від 26.10.2004

95

2. ТОВ «Умвельтбахмут» м. Бахмут, 
вул. Незалежності, 218

Паспорт № 113 
від 08.06.2005

99

3. Соледар КВРЖП 
«Ремонтник»

с. Стряпівка Паспорт № 217 
від 25.02.2011

95

4. Часовоярське ВРЖП м. Часів Яр, 
вул. Комунальна, 4

Паспорт б/н 
від 21.09.2012

92

5. Добропільське КП 
«Служба єдиного 
замовника»

Землі Світлівської 
сільської ради

Паспорт № 89 
від 12.09.2012

74

6. МКП «Комунтранс» 
Костянтинівка

м. Костянтинівка, 
вул. Правобережна, 516

Паспорт № 188 
від 30.03.2009

56

7. КАТП 052810 м. Краматорськ, 
вул. Танкістів, 182

Паспорт № 41 
від 23.06.2003

83

8. КП «Регіональний центр 
поводження 3 відходами»

м. Краматорськ, 
вул. Танкістів,176

Паспорт X« 246 
від 02.03.2016

6

9. КП «Краснолиманський 
зеленбуд»

м. Лиман, 
р-н звірогосподарства

не визначено 
через 

відсутність 
проектної 

потужності
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10. БОКГ Мирноградської 
міської ради

11. КП «Полігон ТПВ»

12. КП «Міський гуртожиток»

13. КП «Комунальник» 
Селидівської міської ради

14. ДК АП «Комунальник»

15. Сіверське МСКП

16. КП «Веста» Світлодарськ

17. КП «Великоново- 
сілківський комунхоз»

18. КП Новотроїцьке 
будинкоуправління

19. МКП Міськкомунгосп

20. Ялтинский ККП

21. КП «Мангуш- 
Благоустрій»

22. Курахове КП «Міська 
служба єдиного 
замовника»

23. Сміттєзвалище твердих 
побутових відходів 
балка «Мильман»
смт Олександрівка

24. ПП Лейко

85324, Донецька обл., 
м. Мирноград, 

вул. Руднична, 2

м. Маріуполь, 
вул. Єдності, 1

м. Новогродівка, 
вул. Піонерська, 5

м. Селидове, 
вул. Шевченко, 122

м. Торецьк, 
пр. Свердлова, 44

м. Сіверськ, 
вул. Артема, З

м. Світлодарськ, 
пр. Енергетиків, 90

На межі с. Времіївка, 
північна околиця

смт Новотроїцьке, 
вул. Шевцової

м. Волноваха, 
південно-східна 

частина міста

смт Ялта, 
вул. Садова, 26

смт Мангуш, 
вул. Поштова, 14

м. Курахове, 
Промислова зона, 70

смт Олександрівка, 
вул. Центральна, 15

Покровський район, 
Першотравнева 

сільська рада

м. Миколаївка, 
вул. Нагорна, 1

Паспорт № 248 

Паспорт № 252

Паспорт № 254 
від 27.12.2017

Паспорт № 225 
від 12.11.2012

Паспорт № 50 
від 16.09.2003

Паспорт № 68 
від 01.03.2004

Паспорт № 29 
від 22.05.2002

Паспорт № 249 
від 01.06.2017

Паспорт № 250 
від 22.01.2014

Паспорт № 199 
від 30.12.2009

Паспорт б/н 
від 15.11.2012

Паспорт № 120 
від 10.02.2005

Паспорт № 185 
від 11.12.2008

89

38

92 

94 

35 

84

не визначено 
через 

відсутність 
проектної 

потужності

71

124

93 

44 

6,3

57

не визначено 
через 

відсутність 
проектної 

потужності
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10025. КП Миколаївської 
сільської ради 
«Сервіскомуненерго»
Поля компостування 
(звалище ТПВ)

*дані наведено за інформацією виконавчих органів міських/селищних рад та райдержадміністрацій



Заплановані для відкриття наступні полігони ТПВ:

І черга регіонального полігону твердих побутових відходів площею 10 га у південно- 
східній частині м. Волноваха. Зазначений полігон обладнаний засобами захисту довкілля, 
у тому числі грунтів та підземних вод, відповідає екологічним нормам та обслуговуватиме 
Волноваський район, м. Волноваха, м. Вугледар, смт Новотроїцьке. Загальна вартість 
будівництва складає 55,0 млн.грн. Завершення будівництва планується у І півріччі 2019 року;

Регіональний полігон ТПВ м. Курахове Мар’їнського району (охоплення -  
м. Курахове та інші населені пункти Мар’їнського району). Введення в експлуатацію 
заплановано на І півріччя 2019 року (загальна вартість робіт -  28,8 млн.грн.).

За останніми наявними статистичними даними у 2017 році на території області 
виявлено та ліквідовано 1650 стихійних звалищ, що на 370 одиниць більше, ніж у 
попередньому році (у 2016 році -  1280 од., у 2015 році -  1618 од.).

Дані за 2018 рік, відповідно до наказу Міністерства будівництва, архітектури та 
житлово-комунального господарства України від 19.09.2006 № 308, будуть узагальнені до 
10 лютого поточного року.

Обсяги зворотних вод, що скидаються у  поверхневі водні об'єкти

Протягом 2017 року у поверхневі водні об’єкти області скинуто 801,0 млн. м  ̂
зворотних вод, що на 2,5% менше, ніж у попередньому році (у 2016 році - 821,4 млн. м ,̂ 
у 2015 році - 844 млн. м^ у 2014 році - 914 мли. м^).

Узагальнена інформація за 2018 рік щодо обсягів зворотних вод, що скидаються у  
поверхневі водні о б ’єкти та частки (%) забруднених зворотних вод (без очистки та 
недостатньо очищених) у  загальному обсязі скиду, відповідно до наказу Міністерства 
екології та природних ресурсів України від 16.03.2015 №  78 «Про затвердження Порядку 
ведення державного обліку водокористування» буде надана Держводагентством не пізніше 
01 квітня, у  паперовому та/або електронному вигляді, у  територіальному, галузевому та 
басейновому розрізах до Мінприроди, Мінфіну, Мінекономрозвитку, ДФС, Держекоінспекції 
України та Держстату.

Частка забруднених зворотних вод у  загальному обсязі скиду

У 2017 році скинуто 199,4 млн. м  ̂ забруднених зворотних вод (без очистки та 
недостатньо очищених), що складає 24,8% у загальному обсязі скиду (у 2016 році -  21,9%, 
у 2015 році -  31,2%, у 2014 році -  32,3%).

Узагальнена інформація за 2018 рік щодо обсягів зворотних вод, що скидаються у  
поверхневі водні о б ’єкти та частки (%) забруднених зворотних вод (без очистки та 
недостатньо очищених) у  загальному обсязі скиду, відповідно до наказу Міністерства 
екології та природних ресурсів України від 16.03.2015 №  78 «Про затвердження Порядку 
ведення державного обліку водокористування» буде надана Держводагентством не пізніше 
01 квітня, у  паперовому та/або електронному вигляді, у  територіальному, галузевому та 
басейновому розрізах до Мінприроди, Мінфіну, Мінекономрозвитку, ДФС, Держекоінспекції 
України та Держстату.

Частка міського та сільського населення, що мають доступ до систем 
водопостачання (централізованих та інших) у  загальній чисельності населення

За останніми наявними статистичними даними у 2017 році 100% міського та 84% 
сільського населення області мають доступ до систем водопостачання.
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Частка населення міст і сіл, що мають доступ до систем 
водовідведення(централізованих та інших) у  загальній чисельності населення

За останніми наявними статистичними даними у 2017 році 87,4% міського та 80,6% 
сільського населення області мають доступ до систем водовідведення.

Стан підготовки/виконання заходів щодо збереження та сталого використання 
біотичного та ландшафтного рЬноманіття, видів тваринного і рослинного світу, 
занесених до Червоної книги України або тих, які охороняються відповідно до міжнародних 
договорів та регіональних програм з охорони навколишнього природного середовища

У рамках виконання Програми економічного та соціального розвитку Донецької 
області на 2018 рік та основні напрями розвитку на 2019 і 2020 роки, за рахунок коштів 
обласного фонду охорони навколишнього природного середовища:

розроблено ЗО проектів створення заказників та пам’яток природи місцевого значення;

на збереження природних комплексів та об’єктів, розвиток рекреаційної 
інфраструктури та еколого-освітні заходи регіональних ландшафтних парків «Клебан-Бик» 
та «Краматорський» витрачено 19,007 млн.грн.;

виконано розроблення регіональної програми та схеми розвитку екологічної мережі, 
складені переліки відновлювальних, сполучних, буферних та ключових структурних 
елементів екомережі Донецької області;

проведено спеціальні заходи, спрямовані на запобігання знищенню чи пошкодженню 
природних комплексів територій природно-заповідного фонду в межах Національного 
природного парку «Святі гори» (ділянки ДП «Лиманське лісове господарство»);

підготовлено та видано поліграфічну продукцію з екологічної тематики для 
пропаганди збереження біорізноманіття та природно-заповідного фонду.

Питома вага площі природно-заповідного фонду

Станом на 01.01.2019 питома вага площі природно-заповідного фонду складає 3,67% 
площі Донецької області.
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10. Оборонна робота та мобілізаційна підготовка

Виконання доведених планів по відбору громадян на військову службу за контрактом

У 2018 році план щодо відбору громадян на військову службу за контрактом (350 осіб) 
виконано в Донецькій області на 109,1% (382 особи).

У 2017 році призвано 1554 особи, що складає 118,6% до планового показника (1310 осіб).

Кількість створених Рекрутингових пунктів

Станом на 01.01.2019 рекрутингові пункти на території Донецької області не 
створювались.

Кошти, виділені на діяльність Центрів допомоги учасникам АТО

Протягом 2018 року бюджетні кошти на фінансування Центру допомоги учасникам АТО 
(далі -  Центр), як дорадчого органу при Донецькій облдержадміністрації, не передбачались.

На сьогодні Центр не має банківських рахунків та інших інструментів для здійснення 
фінансової діяльності.



Кількість проведених рекламно-агітаційних заходів щодо підвищення 
престижності військової служби

Спільно з центрами зайнятості та військовими комісаріатами області проведено:

884 семінари із загальних питань зайнятості та стану ринку праці (10560 осіб);

143 семінари з орієнтації на службу в Збройних Силах України (залучено 1537 осіб);

129 інформаційних семінарів для військовослужбовців та учасників АТО (599 осіб);

120 заходів «День учасника АТО» (622 особи);

27 міні-ярмарків вакансій з орієнтації на службу в Збройних Силах України (856 осіб).

У ЗМІ та на веб-порталі Донецького обласного центру зайнятості розміщені 
інформаційні матеріали щодо престижності контрактної служби у ЗСУ, державних гарантій 
та соціального захисту військовослужбовців. Розміщені агітаційні відеоролики на офіційних 
сторінках усіх центрів зайнятості у соціальній мережі Facebook.

Результати проведення чергових призовів громадян України на строкову військову 
службу

Спільно з Донецьким обласним військовим комісаріатом проведено весняний та осінній 
призови на строкову військову службу та призов до Національної гвардії України. План 
виконано на 100% (призвано 440 осіб).

Ш. Суспільно-політична ситуація

1. Забезпечення законності, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян 

Кількість злочинів, вчинених на території регіону

Протягом 2018 року зареєстровано 396,2 тис. заяв, повідомлень про вчинені 
кримінальні правопорушення та інші події. У розрахунку на 10 тис. населення зареєстровано 
890 таких заяв та повідомлень.

Рівень злочинності становить 50 випадків на 10 тис. населення, у т.ч. тяжких та 
особливо тяжких -  17 випадків на 10 тис. населення.

Протягом звітного періоду до Сдиного реєстру досудового розслідування (далі -  
СРДР) в області зареєстровано понад 22,3 тис. кримінальних правопорушень {на 0,9 тис. 
правопорушень, або на 3,9%, менше, ніж протягом 2017 року), у тому числі 7,5 тис. тяжких 
та особливо тяжких правопорушень {на 96 правопорушень, або на 1,3% більше), з яких:

загальнокримінальні вбивства 91 од. (на 32 од. менше);

тяжкі тілесні ушкодження, 152 од. (на 9 од. більше);
у тому числі зі смертельними наслідками 33 од. (на 8 од. менше);

зґвалтування 8 од. (на 2 од. менше);

розбійні напади 91 од. (на 7 од. менше);

пограбування 386 од. (на 72 од. менше);

крадіжки, 10,6 тис. од. (на 567 од. менше);
у т.ч. з квартир та приватних будинків 2,3 тис. од. (на 196 од. менше);

незаконне заволодіння транспортними засобами 201 од. (на 20 од. менше);

шахрайство 1,2 тис. од. (на 417 од. менше).
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Особам повідомлено про підозру (з урахуванням скоєних у минулі роки) за 10,6 тис. 
кримінальних правопорушень (у т.ч. за 3,9 тис. тяжких та особливо тяжких правопорушень), 
з них: скоєння вбивств -  90 од., нанесення тяжких тілесних ушкоджень -  160 од., 
(у т.ч. зі смертельними наслідками -  33 од.), 76 розбійних нападів, 305 пограбувань, 
4541 крадіжка чужого майна.

Розслідувано (з урахуванням скоєних у минулі роки) 10,6 тис. кримінальних 
правопорушень (на 482 правопорушення більше, ніж у 2017 році), у тому числі:
3,8 тис. тяжких та особливо тяжких правопорушень (+387 відповідно), 86 вбивств (-45), 
147 тяжких тілесних ушкоджень (-10) (з яких 32 зі смертельними наслідками (-12)), 
73 розбійні напади (-8), 314 пограбувань (-1), 4545 крадіжок чужого майна (+711).

За фактами хуліганства зареєстровано 81 кримінальне правопорушення (+21).

Зареєстровано 1906 фактів, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних та 
психотропних речовин; за 1674 кримінальними провадженнями (з урахуванням скоєних 
у минулі роки) особи встановлені.

Повідомлено про підозру 298 особам (+29) за кримінальними правопорушеннями, 
передбаченими статтями 256, 260 Кримінального кодексу України.

Встановлено місцезнаходження та затримано 270 осіб (+30), з них:

за статтею 256 КК України «Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх 
злочинної діяльності» -  7 осіб,

за статтею 260 КК України «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами 
або вибуховими речовинами» -  263 особи.

Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою обрано відносно 4 осіб.

Від злочинних проявів потерпіло 14,2 тис. громадян, що становить 32 особи на 10 тис. 
населення.

Наявність обласних (міських) та районних цільових програм у  сфері протидії 
злочинності, забезпечення публічної безпеки і порядку

Щорічними програмами економічного і соціального розвитку Донецької області 
(далі -  Програма) традиційно передбачається розділ «Захист прав і свобод громадян, 
забезпечення законності та правопорядку».

Програмою економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік та 
основні напрями розвитку на 2019 і 2020 роки {затверджена розпорядженням голови 
облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 30.01.2018 
№ 119/5-18 (із змінами) на фінансування заходів зазначеного розділу з обласного бюджету 
передбачалось 35,5 млн.грн.

Стан протидії корупції

Протягом 2018 року правоохоронними органами області складено та направлено до 
суду 863 адміністративні протоколи про порушення вимог Закону України «Про запобігання 
корупції».

Судами області (з урахуванням протоколів за минулий період) прийнято рішення 
по 1189 адміністративних протоколах, з яких закрито 632 адміністративні справи, 
накладено адміністративні штрафи по 557 справам на загальну суму 295,82 тис. гри.

Серед категорій посадовців, які скоїли адміністративні правопорушення, найбільша 
кількість припадала на посадових осіб юридичних осіб публічного права (238 осіб); 
депутатів сільських, селищних, міських, районних рад (111 осіб); державних службовців 
(73 особи)', посадових осіб місцевого самоврядування (65 осіб); посадових та службових
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осіб райдержадміністрацій (53 особи); осіб, які виконують організаційно-розпорядчі чи 
адміністративно-господарські обов’язки в юридичних особах приватного права (39 осіб).

За видами корупційних адміністративних правопорушень, які були вчинені 
посадовими особами, виявлено порушення вимог щодо запобігання та врегулювання 
конфлікту інтересів (339 випадків), порушення вимог фінансового контролю (210 випадків), 
а також порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності 
(8 випадків).

Закінчено розслідування по 200 корупційних кримінальних правопорушень, з яких 
направлено до суду 183 кримінальні провадження з обвинувальним актом, а саме: органами 
прокуратури -  4 провадження; органами Служби безпеки України -  25 проваджень; 
органами Національної поліції -  154 провадження.

Найбільш поширеними корупційними правопорушеннями були;

привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим 
становищем (55 випадків);

одержання хабара (43 випадки)-,

зловживання впливом (38 випадків);

зловживання владою або службовим становищем (14 випадків);

зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права 
незалежно від організаційно-правової форми (8 випадків);

комерційний підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно 
від організаційно-правової форми (З випадки);

підкуп особи, яка надає публічні послуги (2 випадки);

інші види корупційних правопорушень (37 випадків).

З метою забезпечення ефективної реалізації державної політики у сфері запобігання і 
протидії корупції в області забезпечувалась реалізація Антикорупційної програми 
Донецької обласної державної адміністрації, обласної військово-цивільної адміністрації 
на 2018 рік, затвердженої розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника 
військово-цивільної адміністрації від 27.03.2018 № 401/5-18. Хід виконання зазначених 
заходів знаходиться на постійному контролі керівництва облдержадміністрації.

Кількість проведених перевірок здійснення органами місцевого самоврядування 
делегованих повноважень органів виконавчої влади

Протягом 2018 року облдержадміністрацією проведено 93 перевірки здійснення 
органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади. За 
результатами перевірок підготовлені аналітичні довідки, вжито заходи щодо усунення недоліків.

Органами місцевого самоврядування, органами виконавчої влади проведено 
56 комплексних перевірок виконання делегованих повноважень міськими (міськрайонного 
значення), селищними, сільськими радами. Крім того, проведені перевірки щодо дотримання 
окремих статей Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»: статті 27 -  
117 перевірок, статті 28 -  111, статті 29 -  38, статті ЗО -  124, статті 31 -  75, статті 32 -  202, 
статті 33 -  88, статті 34 -  192, статті 35 -  14, статті 36 -  50, статті 38 -  230.

Результати перевірок розглянуто на засіданнях сесій рад -  12; на засіданнях 
виконкомів міських рад, колегіях райдержадміністрацій -  39 (з них 1 2 -  на засіданнях 
сільських рад); на нарадах, семінарах сільських, селищних, міських голів -  37. 
За результатами перевірок у засобах масової інформації розміщено 31 публікацію.
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Розгляд звернень громадян обласною державною адміністрацією

Протягом 2018 року від мешканців Донецької області до облдержадміністрації та 
через органи влади вищого рівня надійшло 3560 звернень, що на 17,1% більше, ніж 
у 2017 році (3039 звернень), з них: 3302 заяв (92,8%>), 205 скарг (5,1%) та 53 пропозицій (1,5%>).

Безпосередньо до облдержадміністрації у 2018 році надійшло 2557 звернень 
громадян, що на 384 звернення, або на 17,7% більше, ніж у 2017 році. З урахуванням 
колективних звернень, з пропозиціями, заявами та скаргами звернулись 15,6 тис. громадян 
(у 2017році -  24,6 тис. громадян).

Збільшилось надходження звернень громадян через органи влади вищого рівня, зокрема: 
через Апарат Верховної Ради України -  82 звернення (на 49,0%> більше, ніж у 2017 році). 
Адміністрацію Президента України - 526 звернень (+28,3%), Кабінет Міністрів України -  
299 звернень (+12,0%).

Протягом звітного періоду зменшилось надходження колективних та повторних 
звернень громадян. Так, цей показник по колективним зверненням склав 260 звернень (7,3% 
від загальної кількості звернень), що на 73 звернення або 21,9%> менше показника 2017 року; 
по повторним -  38 звернень (1,1%)), що на З звернення або на 7,3%> менше, ніж у 2017 році.

Середній показник надходження до облдержадміністрації звернень від жителів області 
у розрахунку на 10 тис. населення у 2018 році склав 19,0 звернень (у 2017 році -  16,2).

На контролі облдержадміністрації перебувало 62,8%> звернень громадян. Порушень 
термінів розгляду звернень не зафіксовано.

Позитивно вирішено 904 звернення, або 40,4%> від загальної кількості контрольних 
звернень (2237 звернень), надано роз’яснення на 1264 звернення (56,5%>), у стадії розгляду 
залишається 69 звернень (3,1%), відмов у вирішенні звернень не було.

Направлено на розгляд за належністю до райдержадміністрацій, виконкомів міських 
рад, структурних підрозділів облдержадміністрації (згідно з повноваженнями) 1300 звернень 
(36,5% від їх загальної кількості), 9 звернень повернуто авторам (0,3%»), 14 звернень не 
підлягало розгляду (0,4%>).

З 3560 пріоритетних питань, порушених громадянами у зверненнях до 
облдержадміністрації за 2018 рік: 958 питань (26,9%> від загальної кількості) стосувались 
сфери житлово-комунального господарства; 485 питань (13,6%>) -  соціальної політики та 
соціального захисту населення; 277 питань (7,8%») -  аграрної політики і земельних відносин; 
200 питань (5,6%») -  охорони здоров’я; 153 питання (4,3%>) -  освіти, наукової, науково- 
технічної, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності; 148 питань (4,2%) - 
діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування; 
110 питань (3,1%)) -  забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, 
реалізації прав і свобод громадян.

За 2018 рік керівництвом облдержадміністрації проведено 81 особистий та спільний 
прийоми громадян з представниками правоохоронних органів та керівниками житлово- 
комунальних підприємств, 254 виїзні прийоми громадян за місцем їх мешкання, на яких 
прийнято 663 звернення від 743 громадян. Крім того, 49 осіб отримали безоплатну первинну 
правову допомогу з питань, що належать до компетенції облдержадміністрації.

Кількість надзвичайних ситуацій, що трапились на території області

Протягом звітного року на території Донецької області виникло 10 надзвичайних 
ситуацій (далі -  НС), з них:

5 НС вважаються складовою надзвичайної ситуації державного рівня, що знаходиться 
на обліку з січня 2015 року та станом на кінець грудня з року не ліквідована;
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4 н е  -  місцевого рівня;

1 н е  -  об’єктового рівня.

Під час надзвичайних ситуацій загинуло З особи, постраждало 101 особа (з них 
79 дітей).

Протягом 2018 року виникло 4791 пожежа, або 24,8 випадків на 10 тис. населення 
(на 3% більше, ніж у2017 році).

Під час пожеж загинуло 152 особи, або 7,8 осіб на 100 тис. населення (з них 2 дитини), 
травмовано 146 осіб (з них 21 дитина). Врятовано 67 осіб (з них 8 дітей).

Прямі збитки від пожеж становлять 88,63 млн.грн.

З метою об ’єктивного розрахунку вищезазначених показників, використано оціночні дані 
чисельності населення, яке проживає на території області, підконтрольній українській владі.

Готовність захисних споруд цивільного захисту до застосування

Станом на 01.01.2019 фонд захисних споруд цивільного захисту Донецької області 
складається з 785 одиниць (433 сховипіа та 352 протирадіаційні укриття), з них: готові та 
обмежено готові до застосування -  539 споруд (68,7% загальної кількості), не готові -  
246 споруд (31,3%).

Кількість захисних споруд цивільного захисту, на яких проведена технічна 
інвентаризація

Станом на 01.01.2019 технічну інвентаризацію проведено на 540 захисних спорудах 
цивільного захисту (68,8% від загальної кількості), у тому числі: на 220 спорудах державної 
форми власності; 179 спорудах комунальної форми власності та 141 споруді приватної 
форми власності.

Неможливо перевірити технічний стан 201 захисної споруди (на підприємствах, що 
ліквідуються, на підприємствах-банкрутах, у гірничих виробках, фактично відсутніх тощо). 
Підлягають інвентаризації ще 40 захисних споруд.

Кількість осіб керівного складу і фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією 
та здійсненням заходів з питань цивільного захисту, які пройшли функціональне навчання

Протягом 2018 року 9 осіб керівного складу та 6 фахівців структурних підрозділів 
облдержадміністрації, діяльність яких пов’язана з організацією та здійсненням заходів з 
питань цивільного захисту, пройшли навчання на базі Інституту державного управління у 
сфері цивільного захисту ДСНС України (виконання планових показників становить 100%).

Державний реєстр виборців

За офіційними даними Центральної виборчої комісії, кількість виборців у Донецькій 
області станом на 01.01.2018 складача З 235 660 осіб, станом на 31.12.2018 -  З 201 342 особи.

Відповідно до статті 22 Закону України «Про Державний Реєстр виборців» оновлення 
Державного реєстру виборців здійснюється останнього числа кожного місяця.

Забезпечення доступу до публічної інформації

Протягом 2018 року до облдержадміністрації надійшло 470 запитів на отримання 
публічної інформації, що на 1,1% менше, ніж у попередньому році (у 2017 році -  475 запитів).

За результатами розгляду задоволено 377 запитів (80,2% від загальної кількості), 
надіслано належним розпорядникам інформації 63 запити (13,4%), обґрунтовано відмовлено 
у задоволенні ЗО запитів (6,4%). Факти порушень термінів надання відповіді на запити відсутні.
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Протягом звітного періоду до облдержадміністрації, обласної військово-цивільної 
адміністрації надійшли 7 скарг на недотримання посадовими особами структурних 
підрозділів облдержадміністрації Закону України «Про доступ до публічної інформації». 
Усі скарги розглянуто по суті, за результатами заявникам надано вичерпні письмові відповіді. 
Повторних скарг не надходило.

Кількість звернень громадян на урядову «гарячу лінію» (у тому числі щодо яких 
допущено порушення встановлених строків розгляду, повторні звернення)

Упродовж 2018 року на розгляд облдержадміністрації надійшло 35552 звернення 
з державної установи «Урядовий контактний центр», що на 4466 звернень (або на 11,2%) 
менше ніж, у 2017 році (40018 звернень). Наразі відпрацьовано 35312 контрольних звернень 
заявників. Рівень виконавської дисципліни щодо розгляду звернень на урядову «гарячу лінію» 
склав 100%, порушень термінів розгляду не припущено.

За 2018 рік облдержадміністрацією через урядову «гарячу лінію» отримано 
2232 повторних звернення. Надходження повторних звернень обумовлено, насамперед, тим, 
що вирішення порушених питань знаходилось поза межами компетенції 
облдержадміністрації та потребувало втручання органів влади, зокрема: у господарські 
відносини - 645 звернень (28,9% від загальної кількості повторних звернень); у діяльність 
органів місцевого самоврядування, територіальних органів центральних органів виконавчої 
влади - 447 звернень (20,0%); змін законодавства для позитивного вирішення порушених 
питань -  105 звернень (4,7%); вчасного фінансування із держбюджету субсидій та соціальних 
виплат -  96 звернень (4,3%); додаткових дій з боку заявників -  48 звернень (2,2%); 
проведення перевірок Державною службою України з безпеки на транспорті - 31 звернення 
(1,4%) тощо.

Наявність телефонної «гарячої лінії» або контактного центру для прийому 
звернень

З метою оперативного реагування на гострі проблеми членів територіальних громад 
області, невідкладного вжиття заходів щодо припинення неправомірних дій, поновлення 
прав і свобод громадян, порушених внаслідок недодержання вимог законодавства про 
звернення громадян забезпечено функціонування «Телефону довіри» та безкоштовної 
«Гарячої лінії» у Громадській приймальні облдержадміністрації за номерами: (06264) 6-02-80 
та (0800) 507-506 відповідно (графік роботи: у  робочі дні з 9.00 до 13.00 та з 14.00 до 18.00). 
Протягом 2018 року прийнято та забезпечено оперативний розгляд 985 таких телефонних 
повідомлень, що склало 27,7% від загальної кількості звернень.

Крім того, на волонтерських засадах за номером 0-800-750-103 працює «гаряча лінія» 
з питань учасників АТО Центру допомоги учасникам АТО та їх сім’ям у Донецькій області.

Створення можливості для подання звернень з використанням мережі Інтернет, 
засобів електронного зв'язку (електронних звернень)

На виконання Законів України «Про звернення громадян» та «Про доступ до 
публічної інформації» забезпечено подання електронних звернень громадян і запитів на 
публічну інформацію на електронні адреси: citizen@dn.gov.ua; public@dn.gov.ua або шляхом 
заповнення форм в електронній приймальні на офіційному веб-сайті облдержадміністрації.

У 2018 році до облдержадміністрації надійшло 253 звернення та 299 запитів за вказаною 
формою надходження, що склало 7,1% й 63,6% від загальної кількості звернень і запитів 
відповідно.
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2. Об’єднання громадян, їх участь у суспільному житті регіону, взаємодія з ними 
місцевих органів виконавчої влади щодо забезпечення належної суспільно-політичної 
ситуації у регіоні

Загальна кількість об ’єднань громадян за напрямами

Станом на 01.01.2019 в області зареєстровано 5163 громадські організації, 
майже половина з яких не перереєструвались на підконтрольній українській владі території. 
До того ж, у містах зареєстровано більше громадських об’єднань, ніж у районах.

За спрямуванням діяльності найбільш чисельними є організації фізкультурно- 
спортивної спрямованості {1006 од.); об’єднання ветеранів та інвалідів {603 од.); молодіжні 
організації (J77 од.); організації професійного спрямування {403 од.); освітні, культурно- 
виховні об’єднання (І75 од.); правозахисні організації {347 од.); дитячі організації {202 од.); 
жіночі громадські організації {187 од.); об’єднання національних та дружніх зв’язків 
{1J8 од.); об’єднання охорони природи {/44 од.); об’єднання охорони пам’ятників історії та 
культури {81 од.); організації з питань захисту населення від наслідків аварії на ЧАЕС 
{64 од.); організації релігійного спрямування {32 од.).

Найбільш численними в області є так звані «ветеранські» та «чорнобильські» 
організації. Станом на 01.01.2019 не створено їх обласні організації.

Донецька обласна організації ветеранів планує у 2019 році, за ініціативи голови 
Ради Організацій ветеранів України Шмакова В.В., обрати голову обласної організації. 
Очолити Донецьку обласну організацію ветеранів запропоновано Б.М. Шевченку.

На теперішній час існують активні організації, що реалізують інтереси окремих груп 
населення: як правило, це допомога внутрішньо перемішеним особам, учасникам АТО та 
постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС.

Незважаючи на велику кількість зареєстрованих громадських об’єднань, лише кілька 
десятків громадських організацій формують регіональну громадську політику та реально 
здатні доносити до населення і влади різних рівнів свою позицію.

Найбільш впливовими серед громадських активістів та інститутів громадянського 
суспільства регіону є: ГО «Україна можливостей» (Агаджанян С.); ГО «Союз Ветеранов 
АТО Донбасса» (Бабич В.К.); ГО «Громада Дружківка» (Баштовий В.П.); Газета «Провінція» 
ЕКУ «Бахмат» (Березін В.Б.); ГО «Бахмут Український» (Бєлєвіч В.1.); ГО «Учасників 
бойових дій в Донецькій області» (Воронов A.I.); Радник Міністра соціальної політики 
України з питань внутрішньо переміщених осіб Ворошков О.Л.; МРГОУСВА «Білий Барс» 
(Гладкий М.І.); Молодіжна платформа ВІЛЬна Хата (Дорохов М.); Обласна рада профспілок 
(Древаль П.П.); ГО «Твоя перемога». Християнська церква «Добра вість» (Дудник П.А.); 
ГО «Твоє Нове Місто» (Єлець В.К.); Представник недержавних засобів масової інформації 
«Газета оголошень», «Слов’янські відомості» (Зонтов О.В.); БФ «Карітас-Краматорськ» 
(Іванюк В.Ф.); БО «Рух пліч-о-пліч» (Кошель Т.М.); Краматорський штаб Дмитра Яроша 
(Линський В.1.); ГО «Самооборона Бахмута» (Макарович Р.Г.); ГО «Громадська ініціатива 
«МИ» (Мараховський О.В.); Краматорська міська громадська організація «Товариство 
соціального захисту «Пам’ять Чорнобиля» (Мардагалімов Н.Х.); ГО «Джерело натхнення» 
(Муглі Л.В.); ГО «Добропільський центр молоді «Добро» (Орос В.О.); ГО «Новий 
Маріуполь» (Подибайло М.Т.); БО «Я-Волноваха» (Понька О.М.); ГО «Точка доступу» 
(Прокопенко А.); ГО «Рух активних громадян «Разом» (Свириденко О.Є.); ГО «Розвиток 
ініціатив» (Степанова І.Ю., голова громадської ради при облдержадміністрації); 
ГО «Товариство сприяння обороні» (Степнов Є.К.); ДОО ВГО «Комітет виборців України» 
(Ткаченко С.); БФ «Верховенство права України» (Федорченко А.В.); ГО «Слов’янська січ» 
(Хоменко В.О.); ГО «ЖІНОЧИЙ КЛУБ «ПАНІ» (Чепелєва С.О.); Краматорська громадська
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організація «Фонд розвитку громади» (Черногор С.А.); ГО «ТОВАРИСТВО ОЛЕКСИ 
ТИХОГО» (Шаповалов Є.О.).

Також в області діють міжнародні організації, діяльність яких спрямована, як 
правило, на внутрішньо переміщених осіб; PIN, Help Age, ADRA, Save the children, UNHCR, 
UNICEF тощо.

Характеристика взаємодії місцевих органів виконавчої влади з Громадською радою 
та дорадчим органом з питань сприяння розвитку громадянського суспільства 
(Координаційною радою)

У 2018 році відбулося 4 засідання Громадської ради при Донецькій 
облдержадміністрації (далі -  Громадська рада), 4 засідання правління Громадської ради та 
17 засідань комітетів Громадської ради.

У засіданнях Громадської ради брали участь заступники голови облдержадміністрації, 
керівники та фахівці структурних підрозділів облдержадміністрації. Члени Громадської ради 
входять до складу комісій, робочих груп та інших консультативно-дорадчих органів 
облдержадміністрації, беруть участь у консультаціях з громадськістю, що проводяться у 
форматі «круглих столів» та публічних громадських обговорювань.

Представників Громадської ради залучають до складу конкурсних комісій та 
консультативно-дорадчих органів.

У липні 2018 року відбулась зустріч очільника області з правлінням Громадської ради, 
під час якої озвучені найгарячіші питання життєдіяльності області, визначені напрямки взаємодії.

На виконання Указу Президента України від 26 лютого 2016 року № 68/2016 «Про 
сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні», враховуючи підвищення ролі 
громадянського суспільства у різних сферах діяльності органів державної влади та органів 
місцевого самоврядування, з метою налагодження ефективного діалогу та партнерських 
відносин органів державної влади, органів місцевого самоврядування з організаціями 
громадянського суспільства, розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника 
обласної військово-цивільної адміністрації від 27 квітня 2016 року № 357 утворено 
Координаційну раду зі сприяння розвитку громадянського суспільства в Донецькій області 
(далі -  Координаційна рада), затверджено Положення про Координаційну раду та її 
персональний склад. Протягом 2018 року проведено засідання Координаційної ради, 
обговорено реалізовані у 2017 році заходи, визначено напрямки розвитку громадянського 
суспільства.

Також, затверджено Регіональний план заходів щодо реалізації у  2018 році 
Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні 
на 2016-2020 роки  (розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної 
військово-цивільної адміністрації від 14 лютого 2018 року № 209/5-18), згідно з яким 
у 2018 році в області було проведено низку заходів.

Протягом року спільно з представниками ПРООН та громадською організацією 
«Точка доступу» проведено низку тренінгів у форматі «влада + громадськість», 
із залученням представників громадських рад, які представляли інтереси громад свого 
населеного пункту.

За ініціативи очільника області створено робочу групу з моніторингу дотримання 
строків та якості виконання будівельних робіт на об’єктах регіону, які фінансуються за 
рахунок коштів обласного бюджету, та запропоновано долучитись до зазначеного 
моніторингу представникам громадських рад при облдержадміністрації, виконкомах міських 
рад та райдержадміністрацій. Ініціативу підтримано, спільно перевірено об’єкти у містах 
Бахмуті, Білицькому, Добропіллі, Костянтинівні, Краматорську, Слов’янську, Лимані, 
а також у Бахмутському й Костянтинівському районах та Олександрівській ОТГ.
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У грудні 2018 року проведено форум «Громадянське суспільство Донеччини», 
в якому взяли участь представники громадських об’єднань, органів виконавчої влади, 
органів місцевого самоврядування. Учасники форуму розглянули існуючі практики взаємодії 
представників інститутів громадянського суспільства та влади, реалізації власної ініціативи, 
спрямованої на розвиток громади, роль молоді у розвитку громадянського суспільства, 
а також практики надання соціальних послуг громадськими активістами.

Кількість місцевих органів виконавчої влади, при яких створені і діють 
громадські ради

Станом на 01.01.2019 у Донецькій області громадські ради діють при 11 виконкомах 
міських рад (73% від загальної кількості виконкомів міських рад у містах обласного 
значення, що знаходяться на території області, підконтрольній українській владі) та 
12 райдержадміністраціях (100% від загальної кількості райдержадміністрацій).

Кількість громадських обговорень регуляторних та інших актів місцевих 
державних адміністрацій

Протягом 2018 року облдержадміністрацією проведено 57 консультації з 
громадськістю у форматі публічних громадських обговорень, електронних консультацій, 
засідань «круглих столів», конференцій, форумів тощо.

Проведено 4 засідання Громадської ради при облдержадміністрації, 63 засідання 
консультативно-дорадчих органів при структурних підрозділах облдержадміністрації.

На обговорення виносилися актуальні питання щодо економічного та соціального 
розвитку області, впровадження реформ освітньої галузі Донеччини у рамках Концепції 
«Нової української школи», охорони навколишнього природного середовища, оздоровлення 
та відпочинку дітей Донецької області, проведення обласних культурно-мистецьких заходів, 
реалізації Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні 
на 2016-2020 роки тощо.

Протягом 2018 року регуляторні акти, які потребують громадського обговорення. 
Донецькою облдержадміністрацією не приймалися.

Кількість протестних акцій, організованих об ’єднаннями громадян

Протягом 2018 року на території області відбулось 114 акцій протестного характеру, 
участь у яких взяли 17842 особи (середня кількість учасників - 157 осіб).

За тематикою проведення зазначені акції протесту розподілились наступним чином;

соціально-економічні -  51 акція (середня кількість учасників -  64 особи);

політичні -  3 1 акція (ЗО ос.);

страйки працівників вуглевидобувних держпідприємств -  17 акцій (506 ос.);

патріотичної спрямованості (із вимогами до керівництва РФ) -  10 акцій (54 ос.);

екологічної спрямованості -  З акції (1501 ос.);

на релігійному ґрунті -  2 акції (40 ос.).

3. Стан національних відносин

Національний склад населення області

За результатами Всеукраїнського перепису населення станом на 05.12.2001 
основними національностями у складі населення області є українці (56,87% від загальної 
кількості населення); росіяни (38,22%); греки {1,61%)', білоруси (0,92%); татари {0,40%)',
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вірмени {0,32%); євреї {0,18%); азербайджанці {0,17%); грузини {0,15%); молдовани {0,15%); 
інші {1,01%).

За останніми наявними статистичними даними, на території Донецької області 
зареєстрована 71 громадська організація національних меншин, з них: азербайджанських -  4, 
американських -  1, ассирійських -  1, білоруських -  2, бразильських -  1, вірменських -  10, 
грецьких -  17, грузинських -  1, єврейських -  4, китайських -  2, лемківських -  1, німецьких -  6, 
польських -  4, російських -  з, ромських -  6, турецьких -  з, турків-месхетинців -  2, чеських -  2, 
міжетнічних -  1.

Найбільш активні організації національних меншин:

Вірменська громада міста Краматорська;

Вірменське товариство у Маріуполі «Юго-Азовье»;

Добропільська громадська спілка польської культури «Родзина»;

Донецька обласна громадська організація «Чеська громада Донбасу»;

Краматорський благодійний фонд Хесед «Моріа»;

Краматорська організація греків «Арістід»;

Маріупольське товариство греків;

Міська громадська організація «Єврейська громада міста Слов’янська»;

Товариство Польської культури міста Краматорська;

Торецька міська громадська організація з соціального захисту ромів;

Федерація грецьких товариств України (ФГТУ).

Кількість злочинів на міжетнічній основі та міжетнічних конфлікті. 
Протестні або інші масові акції об’єднань національних меншин

Протягом 2018 року на території області не зареєстровано злочинів на міжетнічній 
основі, міжетнічних конфліктів, протестних або інших масових акцій національних меншин.

З метою запобігання будь-яким проявам розпалювання міжнаціональної 
та расової ворожнечі облдержадміністрація проводить піоденний системний моніторинг 
основних джерел, тенденцій та проявів нетерпимості у регіоні, розвиває співпрацю 
з громадськими організаціями національних меншин у культурній та освітній сферах 
та сприяє створенню позитивного впливу засобів масової інформації на формування та 
утвердження у суспільстві об’єднувальних цінностей, побудованих на пріоритеті 
загальнолюдських цінностей і прав людини.

17.02.2018 у м. Маріуполі Асоціацією національних меншин Донецької області 
«Співдружність», за сприянням облдержадміністрації, проведено Перший Відкритий 
Фестиваль національних меншин «Перехрестя культур», під час проведення якого 
етнонаціональні спільноти області продемонстрували пісні й танці своїх народів.

11.04.2018 у м. Торецьку з нагоди відзначення Міжнародного дня ромів, 
за ініціативою ГО «Сумнакуно петало» (Золота підкова) та за участю представників 
військово-цивільної адміністрації міста, відбувся святковий концерт. У заході взяли участь 
аматорський ансамбль ромської пісні й танцю «Бахтин» і танцювальний колектив міського 
закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів № 5.

11.11.2018 у м. Маріуполі за участю радника патронатиої служби голови 
облдержадміністрації М. Трофименка, генерального консулу Грецької Республіки у 
м. Маріуполі Е. Георгопулу, начальника відділу цивільно-військового співробітництва 
об’єднаного командного пункту Об’єднаних сил, полковника Ю. Гуменного, голів
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громадських організацій національних меншин області, ГО «Федерація грецьких товариств 
України», громадськості та засобів масової інформації, проведено Всеукраїнський фестиваль 
грецької пісні ім. Т. Каци, який було реалізовано як проект-переможець обласного конкурсу 
з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського 
суспільства, що спрямовані на національні та дружні зв’язки, для виконання (реалізації) яких 
надається фінансова підтримка. Під час проведення заходу етнонаціональні спільноти 
області представили виставки-експозиції речей традиційної національної культури і побуту 
та презентували пісні й танці своїх народів.

20.11.2018 у м. Краматорську, за ініціативою ГО «Краматорська вірменська громада»
та за підтримкою облдержадміністрації, відбулось відкриття фото-арт виставки 
до 95-річчя від дня народження видатного українського та вірменського кінорежисера 
С. Параджанова. Виставка також експонувалася 21.11.2018 -  у м. Слов’янськ,
22.11.2018 -  у м. Дружківка та 23.11.2018 -  у м. Костянтинівка.

30.11.2018 у м. Краматорську, за ініціативою ГО «Краматорська Вірменська 
Громада» та за підтримкою облдержадміністрації, проведено фестиваль вірмен Донеччини. 
Під час проведення заходу представники громадських організацій вірменської етнонаціональної 
спільноти зі всієї області продемонстрували глядачам пісні і танці вірменського народу, 
також усі присутні мали можливість спробувати страви вірменської національної кухні.

16.12.2018 у м. Маріуполі, за ініціативою ГО «Асоціація національних меншин 
Донецької області «Співдружність» та за участю радника патронатної служби голови 
облдержадміністрації М. Трофименко, представників виконкому міської ради, аматорських 
творчих колективів області та громадськості відбувся X V  Міжнародний фестиваль 
народної творчості «Зимові візерунки».

4. Релігійна ситуація

Кількість релігійних організацій

На території Донецької області станом на 01.01.2019 з правом юридичної особи діє 
1859 релігійних організацій, з них: 1788 релігійних громад, 22 релігійні центри і 
управління, 10 монастирів, 1 лавра, 26 місій, 1 братство, 11 духовних навчальних закладів.

З усіх релігійних організацій області 94,5% складають християнські конфесії. 
В області також діють 42 мусульманських, 19 іудейських, 14 буддійських релігійних 
організацій, 9 релігійних громад міжнародного товариства Свідомості Крішни, 4 релігійні 
громади Всесвітньої чистої релігії (Сахаджа-Йога), 4 лютеранські громади, З релігійні 
громади месіанського іудаїзму, 2 релігійні громади «Наука Розуму» та по одній релігійній 
громаді РУНВіри, іудео-християн. Святої апостольської ассірійської церкви Сходу, Церкви 
Останнього Заповіту (Віссаріонівці) та релігійна громада Мудрославців.

Міжконфесійні конфлікти або суперечки у  сфері майнових питань

Протягом 2018 року не виявлено конфліктних ситуацій або суперечок серед 
релігійних організацій області у сфері майнових відносин.

Забезпечення культовими будівлями та приміщеннями для молитовних цілей

Усього культових споруд та приміщень, пристосованих під молитовні -  1689 од., 
з яких; 420 од. -  безпосередньо культові споруди, 1268 од. -  споруди, пристосовані під 
молитовні. Забезпеченість релігійних організацій культовими будівлями та приміщеннями, 
пристосованими під молитовні, складає 95,5%.
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5. Інформаційна діяльність

5.1. Інформування населення про діяльність органів влади

Протягом року висвітлення діяльності органів державної влади в області здійснювалося 
шляхом поширення інформації через 22 друковані, 37 інтернет-видання, а також 
21 телерадіокомпаній.

Друковані видання Донецької області:
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Газета Сфера розповсюдження Наклад, прим.
1. «Авдіївський вісник» м. Авдіївка 4000
2. «Вісті» м. Слов’янськ, Слов’янський район 3670
3. «Вісті Донбасу» територія Донецької області 50 ООО
4. «Вісті Олександрівщини» Олександрівський район 1535
5. «Восточный проект» м. Краматорськ 10000
6. «Дзержинський шахтар» м. Торецьк 3700
7. «Дружковка на ладонях» м. Дружківка 9000
8. «Дружковский рабочий» м. Дружківка 3800
9. «Знамя индустрии» міста Покровськ,Костянтинівка, 

Мирноград, Бахмут
10001

10. «Зоря» м. Лиман 4706
11. «Краматорська правда» м. Краматорськ 5000
12. «Маяк» м. Покровськ, Покровський район 4000
13. «Мар’їнська нива» Мар’їнський район 5000
14. «Наша зоря» міста Селидове, Гірник, Новогродівка, 

Курахове, Українськ
3000

15. «Наше слово» Волноваський район 2315
16. «Новий шлях» м. Добропілля, Добропільський район 1890
17. «Приазовский рабочий» м. Маріуполь 40000
18. «Родной город» м. Мирноград 6000
19. «Сільський край» Великоновосілківський район 2152
20. «Сельская новь» Мангушський район 2553
21. «Технополіс» м. Краматорськ 10500
22. «Ясинуватська нива» Ясинуватський район 5000

1.

2 .

3.
4.
5.

6 . 

7.

Телерадіокомпанії Донецької області:

Назва засобу масової інформації
Філія ПАТ «Національна суспільна 
телерадіокомпанія України»
«Регіональна дирекція UA: Донбас»

КП «ТРК «Бахмут»
ТРК «Заказ»
КП «Телерадіокомпанія ТРК-8»
ТОВ «Арта Плюс» (позивний «Радіо» 
«Класс») 104.4 МГц, м. Костянтинівка
TOB «Телерадіокомпанія «СКЕТ»
Радіоорганізація «Радіокомпанія 
«Мерідіан» у формі Приватного 
підприємства (дротове мовлення)

Сфера розповсюдження
Донецька, Луганська області (включаючи 
тимчасово окуповані території

м. Бахмут, Бахмутський район 
м. Бахмут, Бахмутський район 
м. Торецьк
міста Костянтинівка, Дружківка

Кабельна мережа «Телесвіт» м. Краматорськ 
м. Краматорськ



Назва засобу масової інформації
8. Дочірнє підприємство 

«Телерадіокомпанія «Регіон-Плюс»
107,8 МГц, м. Краматорськ

9. ТОВ «Телевізійна компанія «Орбіта», 
сайт ТК «Орбіта»

10. ТОВ «Телебачення «Капрі», сайт ТК 
«Капрі»

11. ТОВ «Телерадіокомунікаційна 
компанія «Сигма»

12. ТОВ «Телерадіокомпанія «ТВ7»
13. Телерадіоорганізація «Маріупольське 

телебачення»

14. Маріупольська міська
КУ ТРК «Телерадіо Приазов’я» 
{кореспондентський пункт Донецького 
обласного радіо)

15. ПАТ «Телерадіокомпанія «Євростудія»
16. ТОВ «Телерадіовидавнича компанія 

«КОМРА» (зареєстроване у м. Київ)
17. ТОВ «Радіокомпанія «Лавенсарі»
18. Телекомпанія «Інфо-Центр»

19. Телеканал «САТ ПЛЮС»
20. ТОВ «Арта Плюс» (позивний «Радіо» 

«Класс») 103,9 МГц, м. Слов’янськ

Сфера розповсюдження
міста Краматорськ, Слов’янськ, Святогірськ
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північно-західна частина Донецької області, 
східна частина Дніпропетровської області
північна, центральна та західна частини 
Донецької області, частково -  Дніпропетровська, 
Запорізька та Харківська області 
м. Маріуполь та прилеглі райони

м. Маріуполь та прилеглі райони
м. Маріуполь, Нікольський, Волноваський, 
Мангушський (а також тимчасово окуповані 
Новоазовський та Бойківський) райони 
Донецької області, частково -  Запорізька 
область
південна частина Донецької області

м. Маріуполь та прилеглі райони 
м. Маріуполь та прилеглі райони

м. Маріуполь та прилеглі райони
населенні пункти Селидівської 
міської ради
північна частина Донецької області 
міста Краматорськ, Лиман, Миколаївка, 
Святогірськ, Слов’янськ,частково - Харківська 
область

21. ТОВ «Телерадіокомпанія «Можливість» міста Краматорськ, Слов’янськ та прилеглі
87,5 МГц, м. Слов’янськ райони

Основні інтернет-видання регіону:

1. Сайт «06274.com.ua» http://www.06274.com.ua/

2. Громадський медіа-портал «Бахмут.іп.иа» http://bahmut.in.ua/

3. Інформаційний портал «Вечірній Бахмут» http://bahmut.com.ua/

4. Веб-сайт «Угледар- on- line» http://www.ugledar. com

5. Веб-сайт «Угледар - електронный город» http://www.ugIedar.org.ua/

6. Веб-сайт http://shkyarki.org

7. Веб-сайт http://www.06277.com.ua

8. «ОбщеЖитиЕ.ОпИпЕ» http://obs.in.ua

9. 6264.com.ua http://www.6264.com.ua/

http://www.06274.com.ua/
http://bahmut.in.ua/
http://bahmut.com.ua/
http://www.ugledar
http://www.ugIedar.org.ua/
http://shkyarki.org
http://www.06277.com.ua
http://obs.in.ua
http://www.6264.com.ua/


10. «KramatorskPost» http://www.kramatorskpost.com

11. «На пульсе Краматорска» http://krm.napulse.tv

12. сайт Маріуполя 0629.com.ua

13. Інформаційно-аналітичний портал MRPL.CITY

14. Сайт Мариупольские новости mariupolnews

15. Новостной портал mariupol.tv

16. Веб-сайт http://dimitrov-rada.gov.ua/

17. Сайт міст Покровська і Мирнограда «06239» http://www.06239.com.ua/

18. Сайт «DDK» http://ddk.dn.ua/

19. Сайт «Горняк» http://girnyk.dn.ua/

20. Сайт ТК «Орбіта» http://orbita.dn.ua/

21. Сайт ТК «Капрі» http://kapri.dn.ua/

22. Сайт «Вчасно» http://vchasnoua.com/

23. Сайт slavgorod.com.ua

24. Сайт 6262.com.ua

25. Сайт «Деловой Славянск» http://slavdelo.dn.ua/

26. Сайт «Карачун» http://karachun.com.ua

27. сайт 06239.com.ua

28. сайт Медиа-центр «Вчасно UA»/
Громадська організації «МЕДІА-ПОГЛЯД» , vchasnoua.com

29. сайт DDK

30. сайт "Новости Краматорска" hi.dn.ua

31. інформаційне агентство «ОстроВ» (www.ostro.org)

32. «Укрінформ»

33. інформаційне агентство «Українські Новини»

34. Антикризовий медіа-центр

35. Depo. Донбас

36. інтернет-видання Новини - Донбасу

37. м. Маріуполь сайт veridical.in.ua

Активність використання соціальних мереж місцевими органами влади 
і  якість їх наповнення

Головні події у регіоні, а також інформація щодо діяльності регіональної влади на 
постійній основі висвітлюються на офіційній сторінці прес-служби Донецької 
облдержадміністрації у соціальній мережі «Facebook» ('www.facebook.com/Прес-служба- 
Донецької-облдержадміністрації-668726333148414/).

Крім того, місцеві органи влади активно використовують сторінки у соціальній 
мережі Facebook, наповнення здійснюється української мовою, постійно висвітлюються 
актуальні теми щодо соціально-економічного розвитку регіону, діяльності
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облдержадміністрації та вищих органів виконавчої влади. Отже, сторінки у соціальних 
мережах мають:

Авдіївська ВЦА -  https://www.facebook.com/avdvca/

Великоновосілківська РДА - https ://w v a v . facebook. сот/Великоновосілківська-
райдержадміністрація-1905557643057617/

Вугледарська міська рада - https://www.facebook.com/vuglerada/?ref=br rs

Костянтинівська РДА - https ://www. facebook. com/%D0%9A%D0%BE%D 1 %81 %D 1 % 
82%D 1 %8F%D0%BD%D 1 %82%D0%B8%D0%BD%D 1 %96%D0%B2%D 1 %81 %D 1 %8C%D0 
%B A%DQ%B0-%D0%A0%D0%94%DQ%9Q-143 723066219535/

Покровська РДА - https://www.facebook.com/pokrovsk.rda/

Мирноградська міська рада - https ://www. facebook. com/Виконавчий-комітет-
Мирноградської-міської-ради-1437163 809641921 /

Ясинуватьска РДА - https://www.facebook. com/ Яcинvвaтcькa-paйoннa-дepжaвнa- 
адміністрація-Донецької-області-696299607206930/

Слов'янська РДА - https://www.facebook.com/Cлoвянcькa-paйoннa-дepжaвнa- 
адміністрація-1160189510721015/ -

Торецька ВЦА- https://www.facebook.com/toretskVCA/

Маріупольська міська рада - https://www.facebook.com/mariupolrada.gov.ua/

Покровська міська рада - https://www.facebook.com/pokrovsk.rada.dn/7hc ref=ARTtJ- 
Vzz5R-BrY34RfIBJLdOLs3WPFWicfHcYnBreZ 4XSXk3o69z4al07 gv0a30o

Мар’їнська РДА - https://www.facebook.com/marinskarda/7hc ref=ARROD 
JlrX32RGJipg7-ixShDxvzREIS-MpVJUOAtsit8oexsvDTUBZ2euHtm6pKGuO

Лиманська ОТГ - https://www.facebook.com/radaliman7hc ref=ARTMh9 nVArFAfnHE 
shfdMpplCA2btOOxUUHkoVh35 zvB0dI6X- f5gkaPmC andJM&fref=nf

Добропільська міська рада - https://www.facebook.com/Dobropilska.rada/

Бахмутська міська рада - http://artemrada.gov.ua

Волноваська РДА - http://www.volnovrda.gov.ua та https://www.facebook.com/ 
Волноваська-райдержадміністрація-1681414285497831/

Добропільська РДА - http://dobrda.gov.ua/

Нікольська РДА -  https://www.facebook.com/pages/categorv/Govemment-Qrganization/ 
Нікольська-райдержадміністрація-Донецька-область-791488484309132/

Дружківська міська рада - https://www.facebook.com/dryzhovkarada/

Костянтинівська РДА -  https://www.facebook.com/Kocтянтинiвcькa-PЛA-143723066219535

Слов’янська міська рада -  https://www.facebook.com/slavrada/

Олександрівська РДА -  https://www.facebook.com/01exandrivskaRDA/posts/786795978324925

Іллінівська ОТГ -  https://www.facebook.com/Iллiнiвcькa-OTГ-нeoФiцiйнa-cтopiнкa- 
1265635020230698/?ref=br rs

Андріївська ОТГ -  https: / / www .facebook .com/andreevskarada/

Олександрівська ОТГ -  https://www.facebook.com/01eksSelRada/
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Основні теми, які висвітлювались у  2018 році

Протягом 2018 року забезпечувалось постійне інформаційне висвітлення у засобах 
масової інформації та інтернет-виданнях регіону заходів за участю керівництва 
облдержадміністрації, її структурних підрозділів, а також територіальних органів 
центральних органів виконавчої влади.

Основні теми, які висвітлювались у засобах масової інформації, були присвячені 
безпековій ситуації на Донеччині; питанням соціального захисту внутрішньо переміщених 
осіб та учасників АТО; розвитку телекомунікаційної інфраструктури; відбудові 
інфраструктури; освітній реформі; реформі медицини; отриманню безвізового режиму; 
підтримці міжнародних партнерів; екологічній безпеці Донеччини; пенсійній реформі, 
а також отриманню Томосу.

Кількість прес-конференцій, проведених керівництвом облдержадміністрації, 
їх тематика

Протягом 2018 року за участю керівництва облдержадміністрації проведено 
53 прес-конференції, присвячені питанням безпекової та екологічної ситуації; міжнародної 
допомоги; створення опорних шкіл; перспектив розвитку регіону; запобігання корупції; 
особливостей вступу абітурієнтів з Донецької області до навчальних закладів; соціального 
захисту внутрішньо переміщених осіб та учасників АТО; розвитку спорту та призначення 
стипендій спортсменам; відбудови інфраструктури; розвитку телекомунікаційної 
інфраструктури.

Крім того, проведено звітну прес-конференцію голови облдержадміністрації, керівника 
обласної військово-цивільної адміністрації про результати роботи за 100 днів на посаді, а 
також з нагоди початку вступної кампанії.

Проведення інформаційних кампаній

Протягом 2018 року проведеними в області інформаційними кампаніями охоплена 
аудиторія -  приблизно 1,7 млн. осіб, з них: 65% -  міське населення, 35% -  сільське 
населення регіону.

Тематика проведених інформаційних кампаній:

1. Новий Рік та Різдво
2. Різдвяний передзвін (с. Званівка)
3. День Соборності України
4. Здобутки Донеччини 2017
5. День Героїв Небесної Сотні
6. День Національної гвардії України
7. День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС
8. Великдень
9. День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні
10. День Європи
11. Команда Президента оновлює Донеччину разом
12. День Конституції України
13. «Український донецький куркуль»
14. День Звільнення північного Донбасу
15. Купальські роси
16. Відзначення 1030-річчя хрещення Київської Русі-України
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17. День Державного Прапору
18. День Незалежності України
19. День захисника України
20. День Свободи та Гідності України
21. День пам’яті жертв Голодомору
22. День Збройних Сил України

5.2. Розміщення соціальної реклами

Протягом 2018 року розміщення соціальної реклами здійснювалось рівномірно 
по всіх містах та районах області з використанням засобів телерадіомовлення та друкованих 
засобів масової інформації за І7 тематичним напрямом:

1. Інформаційний супровід діяльності Уряду України щодо проведення реформ у 
галузі охорони здоров’я

2. Відзначення 100-річчя подій Української революції
3. Відзначення 100-річчя бою під Крутами
4. Протидія корупції
5. День Соборності України
6. План заходів з підготовки об’єктів паливно-енергетичного комплексу 

до осінньо-зимового періоду 2017/2018 року
7. Ти знаєш, де військкомат
8. Щастя в 4 руки
9. Вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам’яті 

Героїв Небесної Сотні
10. День опору Криму російській окупації
11. Відзначення 80-річчя від дня народження В’ячеслава Чорновола
12. Великдень
13. Залучення кандидатів на військову службу за контрактом в Окремий Загін 

Спеціального Призначення «Азов»
14. Відзначення 100 років з дня створення Українського військово-морського флоту
15. День пам’яті та примирення і 73-я річниця перемоги над нацизмом у Другій світовій 

війні
16. День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу
17. Інклюзивна освіта -  рівні можливості для всіх!
18. Вшанування пам’яті першого і єдиного астронавта незалежної України 

Леоніда Каденюка
19. На тебе чекають вдома
20. Я-армія
21. День Конституції У країни
22. Важливість дотримання правил дорожнього руху
23. Міжнародний день корінних народів світу

24. День незалежності України
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25. Про контакти, за якими громадяни можуть звертатися до органів влади України з
нагальних питань

26. Важливість та дотримання швидкісних режимів дорожнього руху
27. Комунікаційна кампанія «Прямуємо разом» на замовлення Представництва

Європейського Союзу
28. День захисника України
29. «Сто років на захисті України» та «Ваша безпека-наша турбота»
30. СТОП МІНА
3 1. День Збройних сил України

Охоплена аудиторія -  приблизно 985,341 тис.осіб, з них 75% -  міське населення, 
25% -  сільське населення регіону.

5.3. Забезпечення інформаційної безпеки

Головною проблемою із забезпеченням інформаційної безпеки в регіоні залишається 
відновлення сталого теле- та радіомовлення. Мешканці населених пунктів, наближених до 
лінії розмежування, не мають повноцінного доступу до українських інформаційних каналів.

Робота мережі Інтернет більш стабільна, проте старша вікова категорія не може 
використовувати її як джерело інформації.

Залишаються проблеми із забезпеченням населених пунктів регіональними та 
всеукраїнськими друкованими ЗМІ через безпекову складову.

Протягом 2018 року вжито низку заходів ш о̂до вирішення зазначених проблем.

Забезпечено висвітлення діяльності Президента України, органів державної влади 
виїцого рівня, органів державної влади обласного та місцевого рівня, а також органів 
місцевого самоврядування. На сайті облдержадміністрації з початку 2018 року розміщено 
2650 новин загальнонаціонального та регіонального рівня, 1460 новин органів місцевого 
самоврядування та 342 анонси.

Крім того, з метою сприяння прозорості та відкритості влади у листопаді 2018 року 
презентовано новий сайт облдержадміністрації, створений за підтримки Програми 
відновлення та розбудови миру ПРООН в Україні. Над проектом працювала Компанія 
«КііЗой», яка успішно займається створенням веб-сайтів та порталів урядових організацій, 
міністерств, міжнародних організацій. Розробка сайту тривала понад З місяці. При підготовці 
технічного завдання та макету сайту розробниками спільно зі спеціалістами 
облдержадміністрації та ПРООН враховано недоліки двох попередніх сайтів, запроваджено 
нові зручні електронні сервіси та інноваційні підходи до оприлюднення інформації.

З початку 2018 року випущено 35 номерів газети «Вісті Донбасу», наклад кожного 
номеру - 50 тисяч примірників.

Розповсюдження обласного тижневика здійснюється, у першу чергу, через 
ДП  «Укрпошта» (понад 2,1 тис. примірників передплатникам області); органи влади на 
територіях, наближених до лінії розмежування (ВЦА м. Авдіївка -  6,0 тис. примірників; 
Мар’їнська РДА, районна ВЦА -  2,5 тис. примірників; Волноваська РДА -  2,5 тис. 
примірників; Бойківська РДА -  1,8 тис. примірників; с. Опитне Бахмутського району-  
1,0 тис. примірників); підрозділи Збройних Сил України (11,0 тис. примірників); волонтери 
та соціальні слулсби (5,0 тис. примірників); групи Військово-цивільного співробітництва на 
КПВВ (1,0 тис. примірників).
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Поширення інформації про діяльність обласної та центральної влади, 
Президента України, інформування населення про важливі суспільно-політичні питання та 
соціально-економічний розвиток регіону та країни в цілому забезпечується через філію 
ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Регіональна дирекція иА:Донбас». 
Сферою розповсюдження мовлення зазначеного телеканалу є Донецька та Луганська області, 
включаючи тимчасово окуповані території.
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IV. Стан соціально-економічного розвитку регіону

1. Результати аналізу динаміки показників соціально-економічного розвитку 
регіону, в тому числі з урахуванням показників, визначених у додатку 2 до Порядку 
проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації державної регіональної 
політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 р. 
№ 856, позитивні та негативні тенденції соціально-економічного розвитку регіону

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року № 856 
«Про затвердження Порядку та Методики проведення моніторингу та оцінки 
результативності реалізації державної регіональної політики» облдержадміністрацією, 
обласною військово-цивільною адміністрацією забезпечується системний аналіз 
результатів проведення рейтингової оцінки регіонів, виявлення негативних тенденцій 
розвитку області та вжиття заходів для покращення ситуації.

За підсумками моніторингу соціально-економічного розвитку регіонів за 9 місяців 
2018 року Донецька область посіла наступні позиції:

«Економічна ефективність» -  16 місце (за січень-вересень 2017 року -  15 місце);

«Інвестиційний розвиток та зовнішньоекономічна співпраця» -  2 місце (за січень- 
вересень 2017 року - 1 1  місце);

«Фінансова самодостатність» -  5 місце (за січень-вересень 2017року - 1 0  місце);

«Ефективність ринку праці» -  24 місце (за січень-вересень 2017року -  24 місце);

«Розвиток інфраструктури» -  16 місце (за січень-вересень 2017року -  25 місце);

«Відновлювана енергетика та енергоефективність» -  24 місце (за січень- 
вересень 2017 року -  24 місце).

2. Висновки щодо стану соціально-економічного розвитку, нагальні проблеми 
розвитку регіону та шляхи їх розв’язання

За результатами аналізу підсумків моніторингу соціально-економічного розвитку 
області, а також позицій регіону у рейтинговій оцінці виявлено, що на рейтингові позиції 
Донецької області впливає недосконалість методики статистичного аналізу показників 
розвитку регіонів, які опинились у  зоні проведення антитерористичної операції.

Відповідно до Порядку проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації 
регіональної політики, з 25 показників, які фактично використовуються для щоквартальної 
оцінки, 9 показників (понад 1/3 загальної кількості) обчислюються у  розрахунку на одиницю 
населення по підконтрольній та непідконтрольній частині області. Подібна методика 
обчислення занижує результати оцінки по Донецькій області.

За розрахунковими даними середня чисельність наявного населення по території 
Донецької області, підконтрольній українській владі, за січень-вересень 2018 року склала 
1893,3 тис.осіб (за офіційними статистичними даними -  4188,0 тис.грн.).



Незважаючи на складні умови ведення економічної діяльності, Донецька область на 
сьогодні стало забезпечує істотний внесок у розвиток країни та активно вирішує ключові 
завдання у соціальній сфері.

Так, регіоном збережено міцні позиції за наступними показниками соціально- 
економічного розвитку:

обсяг реалізованої промислової продукції: у січні-листопаді 2018 року у діючих 
цінах -  282,3 млрд.грн., іцо на 51,0 млрд.грн., або на 22,1% більше, ніж у відповідному 
періоді 2017 року (12,5%) загального обсягу реалізації по Україні, друге місце серед інших 
регіонів);

обсяг експорту товарів', у січні-листопаді 2018 року -  4,5 млрд.дол. США, шо на 
10,4%о більше, ніж у відповідному періоді попереднього року (10,4%о загального обсягу по 
Україні, друге місце серед інших регіонів);

загальний обсяг прямих іноземних інвестицій (за попередніми даними), залучених 
в економіку області, станом на 01 жовтня 2018 року склав 1,24 млрд.дол. США, збільшення 
на 120,0 млн.дол. США порівняно з початком року. За обсягами іноземного інвестування в 
економіку України область посідає З місце (не враховуючи м. Київ).

збір податків, зборів та інших обов’язкових платежів до бюджетів усіх рівнів: 
у 2018 році -  22732,3 млн.грн., піо на 40,7%> більше, ніж за 2017 рік; у  тому числі 
до державного бюджету. 11779,8 млн.грн., що у 1,7 раза більше.

середньомісячна заробітна плата одного штатного робітника: у 2018 році -  
9686 грн. (по Україні -  8865 грн.).

Основними проблемами розвитку Донецької області на теперішній час 
залишаються:

1. Розбалансування місцевих бюджетів населених пунктів, розташованих на лінії 
зіткнення, через приіїняті до Податкового кодексу України зміни (Законом України «Про 
внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України 
щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів» від
23.11.2018 №2628- VIII) в частині подовження дії особливого порядку справляння плати за 
землю, зокрема земельного податку та орендної плати (крім земель сільськогосподарського 
призначення) за земельні ділянки, а також податку на нерухоме майно на період по 3 1 грудня 
року завершення проведення операції Об’єднаних сил (ООС).

Пропозиції щодо виріщення: Міністерству фінансів України розглянути питання 
щодо внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» 
в частині виділення додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам області на 
компенсацію відповідних втрат доходів, з урахуванням статті 103 Бюджетного кодексу України.

2. Потреба у фінансуванні відновлення житлового фонду, який було пошкоджено 
або зруйновано внаслідок бойових дій, для подальшого безпечного та комфортного 
проживання постраждалих мешканців (залишаються пошкодженими/зруйнованими 
5904 житлові будинки, потреба у фінансуванні -  2,0 млрд.грн.). Потреба у створенні 
житлового фонду соціального/службового житла для внутрішньо переміщених осіб, 
військовослужбовців та працівників, які здійснюють реалізацію державної політики на 
території області (у решках виконання Закону України «Про житловий фонд соціального 
призначення»).

Пропозиції щодо вирішення:

1) на теперішній час у Верховній Раді України зареєстровані проекти Законів України 
«Про відшкодування шкоди, заподіяної громадянам терористичним актом та внаслідок 
проведення антитерористичної операції» за № 6041 та «Про відшкодування збитків, завданих

86



житлу населення під час проведення антитерористичної операції» за № 6001. З метою 
укріплення довіри населення до української влади, а також забезпечення законодавчого 
врегулювання процедури відшкодування шкоди за зруйноване та пошкоджене майно, 
заподіяної громадянам терористичним актом та внаслідок проведення антитерористичної 
операції, необхідно прискорити розгляд та прийняття Верховною Радою України 
законопроектів, спрямованих на захист майнових прав громадян, постраждалих під час 
проведення антитерористичної операції;

2) Мінрегіону України внести зміни до постанови Ради Міністрів УРСР від 
04.02.1988 № 37, включивши до переліку категорій «Голови, перші заступники, заступники, 
заступники голів-керівники апарату місцевих державних адміністрацій, які переїхали в 
інший населений пункт у зв’язку з призначенням на посаду, та працівники місцевих 
державних адміністрацій у зв’язку із переміщенням місцевої держадміністрації в інший 
населений пункт».

3. Проблема забезпечення населення Донецької області якісною питною водою та 
у достатній кількості через пошкодження та зношений стан об’єктів водопровідно- 
каналізаційного господарства.

Пропозиції щодо вирішення:

1) Кабінету Міністрів України забезпечити фінансування заходів Регіональної 
програми «Вода Донеччини на 2017-2020 роки» на 2018 рік з державного бюджету у розмірі
1567,05 млн.грн. для відновлення та покращення водопостачання у містах Авдіївка, Торецьк, 
Красногорівка, Мар’їнка, Маріуполь;

2) Ініціювати проведення під головуванням Прем’єр-міністра України донорської 
конференції для залучення коштів міжнародних організацій на фінансування заходів, 
запланованих за результатами аналізу, проведеного UNICEF і підтриманого Донецькою 
облдержадміністрацією, обласною військово-цивільною адміністрацією.

4. Наявність заборгованості підприємств ТЕК за спожитий природний газ 
у розмірі більш ніж 4,1 млрд.грн., у тому числі заборгованість по виробничих одинцях 
ОКП «Донецьктеплокомуненерго», які знаходяться на території, де органи державної 
влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, у сумі 552,7 млн.грн. 
Як наслідок, не виділення ПАК «Нафтогаз України» підприємствам комунальної 
теплоенергетики області номінації на постачання природного газу та виникнення 
дисбалансу природного газу у сумі 5,0 млрд.грн.

Пропозиції шодо вирішення: Кабінету Міністрів України розглянути питання 
внесення змін до нормативно-правових актів:

1. вирішити питання щодо призупинення фінансових зобов’язань структурних 
підрозділів підприємства, що розташовані на території, де органи державної влади тимчасово 
не здійснюють свої повноваження, в частині погашення заборгованості за природний газ 
до завершення у Донецькій області операції Об’єднаних сил;

2. внесення змін до Закону України «Про заходи, спрямовані на врегулювання 
заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств 
централізованого водопостачання і водовідведення за спожиті енергоносії», а саме:

- змінити розрахункову дату з 01 липня 2016 року на 01 січня 2018 року;

- вирішити питання гарантування договорів реструктуризації підприємств обласної 
комунальної власності;

3. внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 04 березня 2002 року 
№ 256 «Про затвердження Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення 
заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій
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з державного бюджету» щодо спрямування субвенції з державного бюджету у вигляді пільг 
та субсидій населення на проведення розрахунків по договорах організації.

5. Наявність заборгованості КП «Компанія «Вода Донбасу» (далі -  Компанія) за 
спожиту електроенергію у сумі 2791,4 млн.грн., у тому числі по підконтрольній 
український владі території -  1002,0 млн.грн.

Пропозиції щодо вирішення:

по підконтрольних української владі територіям необхідно виріщити питання щодо 
внесення змін до Закону України «Про електроенергетику», а саме доповнити абзацом 
наступного змісту: «Для підприємств централізованого водопостачання та водовідведення, 
які здійснюють перекидання води в маловодні регіони, тариф на постачання електричної 
енергії встановлюється 1 раз на рік на початку року»;

по територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, 
розглянути напрямки погашення боргу Компанії за спожиту електроенергію (1,4 млрд.грн.) 
на засіданні тристоронньої контактної групи у м. Мінську,

крім того, впровадити застосування тарифів, що діють на території України, 
на території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження.

6. Неможливість здійснення ремонту та утримання дорожньої мережі місцевого 
значення, яка була передана з 01.01.2018 до сфери управління облдержадміністрації, 
через відсутність паспортів доріг (дані щодо ширини, протяжності доріг, типу 
покриття, штучних споруд на них).

Пропозиції щодо вирішення: відповідним центральним органами виконавчої 
влади вжити заходи щодо визначення джерел фінансування з держбюджету на розробку 
паспортів на автомобільні дороги загального користування місцевого значення Донецької 
області.

7.1. Відсутність обласної лікарні ПІ рівня надання медичної допомоги.

7.2. Відсутність перинатального центру III рівня надання медичної допомоги

Пропозиції щодо вирішення:

7.1. Кабінету Міністрів України та Міністерству охорони здоров’я України вжити 
заходи щодо визначення джерел фінансування з держбюджету у розмірі близько
4,5 млрд.грн.

7.2. Міністерству охорони здоров’я України визначити джерела фінансування щодо 
реконструкції добудови та придбання обладнання для пологового будинку для створення 
перинатального центру III рівня надання медичної допомоги.

8. Відсутність гарантованих фінансових джерел для забезпечення повної і 
своєчасної виплати заробітної плати шахтарям протягом 2019 року.

Протягом звітного року облдержадміністрацією направлено листи до Президента 
України, Верховної Ради України, Народних депутатів України від Донецької області та 
центральних органів виконавчої влади щодо необхідності збільшення у 2018 році обсягу 
фінансування вугільної промисловості на оплату праці та внесення обов’язкових платежів, 
пов’язаних з виплатою заробітної плати, та необхідності включення до видаткової частини 
Державного бюджету на 2019 рік фінансування вугільної промисловості в обсягах, що 
забезпечать стале функціонування вугледобувних підприємств, повну і своєчасну виплату 
заробітної плати шахтарям (1 млрд.грн.).

З метою покращення ситуації у держаному секторі вуглевидобутку облдержадміністрацією 
спільно з державними вугледобувними підприємствами розроблено пропозиції щодо



внесення змін до чинного законодавства, що регулює діяльність у вугільній галузі. Зазначені 
пропозиції направлено до Міністерства енергетики та вугільної промисловості України та 
Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної 
політики та ядерної безпеки.

Також направлено звернення до Директорату викопних видів палива Міністерства 
енергетики та вугільної промисловості України з пропозицією реалізації пілотного проекту 
щодо створення нових робочих місць і подолання наслідків ліквідації вугледобувного 
підприємства на одній із шахт області.

Пропозиції щодо виріщення: Міністерству енергетики та вугільної промисловості 
України вжити заходів щодо збільшення фінансування вугільної промисловості, 
передбаченого Законом України «Про Державний бюджет на 2019 рік» на 1 млрд.грн.

9. Брак коштів для здійснення заходів із технічного переоснащення та 
модернізації вугледобувних підприємств.

Пропозиції щодо вирішепня: Міністерству енергетики та вугільної
промисловості України, Міністерству фінансів України вжити заходів щодо 
гарантованого забезпечення державних вугледобувних підприємств коштами (бюджетними, 
інвестиційними) на введення нових вибоїв у необхідному обсязі (1,6 млрд.грн.).

10. Суттєве погіршення виробничо-фінансового стану провідних підприємств 
машинобудування області внаслідок обмеження доступу на основні ринки збуту 
машинобудівної продукції - країн Митного союзу, а також відсутності платоспроможного 
попиту па внутрішньому ринку.

Найгірша ситуація склалася у ПАТ «Азовмаш», де експорт продукції до країн 
Митного союзу становив 80% від загального обсягу реалізованої продукції, з 2015 року 
виробничі потужності підприємства завантажено лише на 10%о. Складна фінансово- 
економічна ситуація на підприємстві призвела до необхідності скорочення чисельності 
працівників. Крім того, на підприємстві виникла заборгованість із заробітної плати, яка 
складає більше 230,0 млн.грн. Також складна ситуація на КДНВП «Кварсит», де через 
відсутність замовлень виникла заборгованість із заробітної плати, яка станом на 01.01.2019 
склала 14,0 млн.грн.

Облдержадміністрація неодноразово зверталась до ДК «Укроборонпром» та 
Міжвідомчої комісії з питань оборонно-промислового комплексу при Раді національної 
безпеки і оборони України щодо сприяння у надані державних замовлень, однак, до 
теперішнього часу питання не вирішено.

Пропозиції щодо вирішення: Кабінету Міністрів України опрацювати питання 
щодо розміщення державних замовлень для підприємств машинобудування, зокрема, 
для ПАТ «Азовмаш» - на оновлення і ремонт рухомого складу ПАТ «Укрзалізниця» та 
виготовлення корпусів броньованих машин, бронедеталей, аеродромних паливозаправників 
для Збройних Сил України.
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V. Пропозиції щодо вдосконалення законодавства і практики його реалізації, 
системи державного управління

У сфері формування та виконання місцевих бюджетів

І.Кабінету Міністрів України:

ініціювати внесення змін до Податкового кодексу України щодо виключення 
з пункту 38 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України 
слів «та/або територія населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення»;



або

розглянути питання щодо внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет 
України на 2019 рік» в частині надання додаткової дотації місцевим бюджетам області 
на компенсацію відповідних втрат доходів, з урахуванням ст. 103 Бюджетного кодексу України.

Обґрунтування. Потребує врегулювання питання компенсації втрат доходів місцевих 
бюджетів, розташованих на лінії зіткнення, через надані державою з 01 січня 2017 року 
податкові пільги (Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України 
щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» від 21.12.2016 № 1797), зокрема, 
зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за об’єкти житлової та 
нежитлової нерухомості, а також плати за землю за земельні ділянки, що розташовані на 
території населених пунктів на лінії зіткнення, та єдиного податку платників четвертої групи 
до місцевих бюджетів міст та районів, розташованих на лінії зіткнення.

Змінами, внесеними до Податкового кодексу України Законом України «Про внесення 
змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо 
покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів» від 23.11.2018 
№ 2628-У1ІІ, для територій населених пунктів, розташованих на лінії зіткнення, подовжено 
дію особливого порядку справляння плати за землю, а саме земельного податку та орендної 
плати (крім земель сільськогосподарського призначення) за земельні ділянки, а також 
податку на нерухоме майно на період по 31 грудня року завершення проведення операції 
Об’єднаних сил (далі - ООС).

Зазначені зміни впливають на 31 місцевий бюджет області, при цьому по містах 
обласного значення втрати складають значну частку власних і закріплених доходів, 
а по містах районного значення, селищних, сільських бюджетах -  це основні джерела 
наповнення дохідної частини таких бюджетів. Так, наприклад, на 2019 рік втрати бюджету 
складуть по м. Авдіївка 34,7 млн. гри., що становить 24,9% обсягу власних і закріплених 
доходів, по м. Торецьк -  10,3 млн. гри., або 7,7% відповідно

Загальний обсяг втрат таких місцевих бюджетів, у зв’язку із дією зазначених норм 
Податкового кодексу України, у 2017 році склав 79,8 млн.грн., у 2018 році складе 59,6 млн.грн. 
Обсяг втрат місцевих бюджетів області на 2019 рік очікується в обсязі майже 70,0 млн.грн.

Враховуючи дію особливого порядку справляння плати на землю та податку на 
нерухоме майно протягом 2015-2018 років (у період дії антитерористичної операції), 
бюджети зазначених територій недоотримали майже 300,0 млн.грн.

Облдержадміністрація неодноразово ставила питання щодо компенсації втрат доходів 
таких бюджетів шляхом надання окремої додаткової дотації з державного бюджету, однак 
зазначене питання до цього часу не знайшло позитивного вирішення.

2. Міністерству фінансів України:

при внесенні змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» 
розглянути питання щодо збільшення обсягу додаткової дотації з державного бюджету 
місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання 
закладів освіти та охорони здоров’я, виходячи з необхідності компенсації недозапланованого 
обсягу дотації для регіонів, у складі чисельності населення яких не врахована кількість 
внутрішньо переміщених осіб, з внесенням відповідних змін до Бюджетного кодексу України;

розглянути питання щодо врахування внутрішньо переміщених осіб при розподілі 
стабілізаційної дотації з державного бюджету місцевим бюджетам у 2019 році та при 
визначення обсягу додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та 
охорони здоров'я на 2020 рік;
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Міністерству охорони здоров’я України спільно з Міністерством фінансів України:

розглянути питання іцодо врахування внутрішньо перемігцених осіб при розподілі 
резерву медичної субвенції, передбаченого у складі зазначеного трансферту на рівні 
Міністерства охорони здоров’я України для місцевих бюджетів, на території яких органи 
державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та при визначенні обсягу 
зазначеної субвенції на 2020 рік.

Обґрунтування. Облдержадміністрація, обласна військово-цивільна адміністрація 
неодноразово порушувала перед центральними органами виконавчої влади питання 
необхідності врахування внутрішньо переміщених осіб при розрахунку обсягів 
міжбюджетних трансфертів для місцевих бюджетів області, яке на цей час знайшло лише 
часткове вирішення, а саме: дані щодо чисельності внутрішньо переміщених осіб 
використовуються при горизонтальному вирівнюванні податкоспроможності місцевих 
бюджетів та частково враховані при формульному розподілі медичної субвенції з 
державного бюджету між місцевими бюджетами на 2019 рік.

Разом з тим, відсутність єдиних підходів у Законі України «Про Державний бюджет 
України на 2019 рік» і в Бюджетному кодексі України до визначення обсягів міжбюджетних 
трансфертів, що базуються на кількості населення, обумовлює безпідставне заниження 
обсягу таких міжбюджетних трансфертів для області на 2019 рік.

3. Міністерству екології та природних ресурсів України при формуванні 
програмних заходів за рахунок Державного фонду охорони навколишнього природного 
середовища на 2019 рік передбачити кошти області в обсягах не нижче 100,0 млн.грн.

або

розглянути питання щодо надання субвенції з державного бюджету обласному бюджету 
Донецької області для фінансування природоохоронних заходів в обсязі 100,0 млн.грн.

Обгрунтування. Крайнє занепокоєння викликає розбалансування екологічної складової 
місцевих бюджетів та погіршення ситуації з реалізації у регіоні природоохоронних заходів, 
а також пріоритетів, пов’язаних з відновленням навколишнього природного середовища 
територій, що зазнали негативного впливу, у тому числі внаслідок проведення на території 
області антитерористичної операції та Операції об’єднаних сил.

Зміни, внесені до Бюджетного кодексу України наприкінці 2017 року в частині 
зменшення нормативу зарахування до обласних бюджетів екологічного податку 
(з 55% до 30%), призвели до відповідного скорочення надходжень у 2018 році на суму
226,5 млн.грн., або на 45,5%.

Крім того, внаслідок змін, внесених до Бюджетного кодексу України у листопаді 
2018 року, зарахування екологічного податку, що справляється за викиди двоокису вуглецю 
стаціонарними джерелами забруднення, у повному обсязі здійснюється до загального фонду 
державного бюджету. При цьому змінами до податкового законодавства ставки екологічного 
податку за такі викиди збільшені з 0,41 гри. до 10,00 грн. за 1 т. Очікуваний обсяг втрат 
місцевих бюджетів регіону у поточному році внаслідок зазначених законодавчих змін за 
розрахунками області складе майже 100 млн.грн.

Відсутність достатнього фінансового ресурсу для реалізації природоохоронних 
заходів, вкрай негативний екологічний стан регіону (за підсумками 2017 року Донецька 
область по викидах забруднюючих речовин в атмосферне повітря (крім викидів двоокису 
вуглецю) посіла перше місце в Україні, а по обсягах викидів двоокису вуглецю - друге 
місце), зростання обсягів викидів у навколишнє середовище (за 2018 рік порівняно з 2017 
роком обсяги викидів забруднюючих речовин збільшилися на 10,5% та склали 25,3 млн.т), 
негативно впливають на стан здоров’я та життєдіяльності населення, призводять до 
погіршення екологічної рівноваги у регіоні і в країні у цілому.
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При цьому, починаючи з 2011 року у переліку природоохоронних заходів, фінансування 
яких здійснюється за рахунок коштів Державного фонду охорони навколишнього природного 
середовища, не передбачалися відповідні заходи для Донецької області.

У сфері регулювання діяльності деуоісавних підприємств з видобутку вугілля

1. Міненерговугілля України, Кабінету Міністрів України ініціювати внесення 
змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік», а саме:

1.1. передбачити фінансування за наступними бюджетними програмами:

- «Заходи з охорони праці та підвищення техніки безпеки» на вугледобувних 
підприємствах»;

- «Державна підтримка будівництва вугле- та торфодобувних підприємств і їх технічне 
переоснащення»;

- «Державна підтримка вугледобувних підприємств на часткове покриття витрат із 
собівартості готової товарної вугільної продукції» в обсязі прогнозованих збитків у 
результаті перевищення витрат, що включаються до собівартості товарної вугільної 
продукції та визначеної ціни готової продукції для кінцевого споживача, з метою 
забезпечення розрахунків:

по оплаті праці та внесення обов’язкових платежів, пов’язаних з виплатою заробітної 
плати»;

Обгрунтування. Проведення бойових дій, відсутність державної підтримки галузі у 
достатньому обсязі та окремі законодавчі зміни значно ускладнили здійснення господарської 
діяльності державними вугледобувними підприємствами, внаслідок чого відбулося зниження 
видобутку вугілля, скорочення обсягів надходження коштів від реалізації вугільної 
продукції, призупинення виконання відтворювальних програм розвитку шахт, зростання 
заборгованості з виплати заробітної плати, податкових та інших обов’язкових платежів. 
За оперативними даними, загальна сума заборгованості із заробітної плати (з нарахуваннями) 
по державних вуглевидобувних підприємствах складає 329,1 мли. грн. (в тому числі перед 
працівниками 110,5 млн. грн.).

Скрутний фінансовий стан державних вугледобувних підприємств та недостатнє 
бюджетне фінансування призведе до збільшення заборгованості із заробітної плати 
шахтарям впродовж 2019 року. Це, у свою чергу, може спричинити виникнення акцій 
протесту шахтарів на місцевому рівні, а також пікетування Верховної Ради України, 
Кабінету Міністрів України, Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

Крім того, прогнозна потреба державних підприємств з видобутку вугілля у коштах на 
модернізацію і технічне переоснащення у 2019 році складає 3,6 млрд. грн. Проектом Закону 
України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» цільового фінансування на 
здійснення заходів з модернізації та технічного переоснащення державних вугледобувних 
підприємств не передбачено. Критичною залишається ситуація з охороною праці та технікою 
безпеки на державних вугледобувних підприємствах.

1.2. доповнити новою нормою наступного змісту:

Пенсійному фонду України списати недоїмку із страхових внесків, заборгованість з 
відшкодування пільгових, наукових пенсій (у тому числі витрат на їх доставку), регресних 
вимог та борг з фінансових санкцій та пені, що не погашені станом на 01 січня 2019 року 
по підприємствах вугільної промисловості, які належать до сфери управління Міністерства 
енергетики та вугільної промисловості України. На суму списаної заборгованості цих 
підприємств списати заборгованість Пенсійного фонду України за позиками, наданими за 
рахунок коштів єдиного казначейського рахунку, шляхом віднесення усіх сум на
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взаєморозрахунки з бюджетом з подальшим відновленням єдиного казначейського рахунку 
у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Період, за який списано недоїмку із страхових внесків, обліковується у системі 
персоніфікованого обліку внесків як період, за який сплачено страхові внески у повному обсязі.

Обгрунтування. Однією з суттєвих проблем вугледобувних підприємств є необхідність 
відшкодовувати Пенсійному фонду України фактичних витрат на виплату і доставку пільгових 
пенсій. Через скрутне фінансове становище держпідприємства з видобутку вугілля мають 
перед Пенсійним фондом України заборгованість з відшкодування зазначених витрат в обсязі 
близько 1,4 млрд.грн. (з урахування заборгованості за довгостроковими зобов'язаннями та 
нарахованих штрафних санкцій).

2. Кабінету Міністрів України надати доручення ш;одо внесення до видаткової 
частини Державного бюджету на 2019 рік фінансування вугільної галузі в обсягах, які 
забезпечать стабільне електропостачання державних вугледобувних підприємств області.

Обґрунтування. За вимогою постачальника «останньої надії» ДПЗД «Укрінтеренерго», 
обумовленою заборгованістю з оплати за спожиту електричну енергію у січні 2019 року, 
оператором системи розподілу електричної енергії ДП «Регіональні електричні мережі» 
планується відключення державних вугледобувних підприємств від мереж електропостачання. 
Знеструмлення державних вугледобувних підприємств призведе до їх затоплення та 
припинення виробничої діяльності, що створить передумови повного згортання державного 
сектору вуглевидобутку та виникнення у регіоні соціальної і техногенно-екологічної 
катастрофи з непрогнозованими наслідками.

У сфері впровадження політики регіонального розвитку

1. Кабінету Міністрів України:

ініціювати внесення змін до Закону України «Про державну допомогу суб’єктам 
господарювання» в частині наділення територіальних відділень Антимонопольного комітету 
України повноваженнями щодо надання роз’яснень з питань застосування законодавства 
у сфері державної допомоги;

розширити перелік послуг, що становлять загальний економічний інтерес в частині 
компенсації обґрунтованих витрат на надання таких послуг (відповідно до п. 2 ст. З Закону 
України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання»).

Обґрунтування. Для оперативного вирішення питань, які виникають при підготовці 
Повідомлень про державну допомогу суб’єктам господарювання, напрацювання досвіду, 
уникнення чисельних зауважень, наслідком яких є залишення матеріалів без руху та 
збільшення терміну їх розгляду, своєчасне консультування та надання методичної допомоги 
територіальними відділеннями Комітету є більш доступними, прийнятними, зручними для 
надавачів та отримувачів державної допомоги.

Наявність переліку послуг, що становлять загальний економічний інтерес в частині 
компенсації обґрунтованих витрат на надання таких послуг дасть змогу визначити види 
господарської діяльності, на які не поширюється дія вказаного закону,тобто, буде відсутня 
необхідність підготовки повідомлення про державну допомогу суб’єктам господарювання 
стосовно цих підприємств.

2. Кабінету Міністрів України внести зміни до п. 1 постанови Кабінету Міністрів 
України від 21 грудня 2016 року № 987 «Про щорічні звіти голів обласних. Київської і 
Севастопольської міських державних адміністрації», виклавши його у новій редакції 
наступного змісту:

«1. Головам обласних. Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій 
подавати щороку до 1 березня Кабінетові Міністрів України звіт про здійснення відповідною
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державною адміністрацією покладених на неї повноважень та стан розвитку відповідної 
території за формою, що додається.»

Обґрунтування. Відповідно до рекомендацій Міністерства регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального господарства України щодо підготовки щорічних 
звітів голів обласних (міських) державних адміністрацій, викладених у листах Мінрегіону 
від 13 січня 2017 року № 7/31-360, 22 березня 2017 року № 7/31-2950, у звіті надаються 
відомості щодо широко кола показників соціально-економічного розвитку регіонів на 
підставі даних офіційної статистики та інформації місцевих органів виконавчої влади.

При цьому, згідно з графіками проведення статистичних спостережень більшість 
даних за підсумками року оприлюднюється у лютому.

Крім того, структурою звіту передбачається підготовка інформації про стан реалізації 
регіональної стратегії розвитку та виконання плану заходів з її реалізації, програм і проектів 
регіонального розвитку {згідно з пунктом 19 постанови Кабінету Міністрів України 
від 11 листопада 2015 року № 932 «Про затвердження Порядку розроблення регіональних 
стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та 
оцінки результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів заходів» 
щорічний звіт про результати моніторингу та звіт з оцінки результативності виконання 
стратегії регіонального розвитку готуються до 25 лютого).
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