
Найменування завдання 

Стратегії

Найменування 

індикатора, одиниця 

виміру

Базове 

значення 

індикатора 

(2014 рік)

Прогнозован

е значення 

індикатора 

(2017 рік) 

Фактичне 
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червень 

2016 року)

Стан виконання індикатора (з порівняльною 

оцінкою фактичного значення і прогнозного)

Проблемні питання, їх вплив на 

досягнення прогнозного значення 

індикатора (з поясненням причин їх 

виникнення та зазначенням 

механізму вирішення)

1. Розвиток інфраструктури 

міст, поліпшення 

транспортної доступності в 

межах регіону

Щільність автомобільних 

доріг загального 

користування з твердим 

покриттям державного та 

місцевого значення 

вищої категорії (I та II 

категорії), кілометра 

доріг на 1 тис. кв. км

45,6 46,5 45,7 *     Щільність автомобільних доріг у 2015 році в 

порівнянні з 2014 роком збільшиласьна на 0,1 

км доріг на 1 тис.кв.км.

2. Розвиток сільської 

місцевості

Залучення слухачів з 

різних категорій 

населення (сільська 

місцевість) до участі у 

проекті «Консультативна 

підтримка з питань 

розробки бізнес-планів, 

створення та розвитку 

сільськогосподарських 

обслуговуючих 

кооперативів»

0,0 140,0 0,0 Залучення слухачів не здійснювалось через 

відсутність фінансування

Відсутність фінансування

ЗВІТ

з оцінки результативності реалізації Державної стратегії регіонального 

розвитку України за січень-червень 2016 року

Донецької обласної державної адміністрації 
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3. Підвищення рівня 

інноваційної та 

інвестиційної спроможності 

регіонів

Обсяг прямих іноземних 

інвестицій у розрахунку 

на одну особу, доларів 

США

708,0 600,0 400,4 Внаслідок збройного конфлікту на території 

Донецької області регіон потрапив в 

непривабливу для інвестора зону у зв'язку з чим 

скоротився обсяг прямих іноземних інвестицій 

у розрахунку на одну особу на 307,3 дол.США

Для стабілізації ситуації необхідно 

впровадження заходів з відновлення 

позитивної ділової репутації мирної 

сторони Донецької області, 

піднесення її міжнародного 

авторитету та формування 

інвестиційно привабливого іміджу. 

Кількість малих 

підприємств у 

розрахунку на 10 тис. 

наявного населення, од.

24,0 22,0 25*

Кількість середніх 

підприємств у 

розрахунку на 10 тис. 

наявного населення, од.

2,0 2,0 2*

5. Раціональне 

використання природно-

ресурсного потенціалу, 

збереження  культурної 

спадщини та найцінніших 

природних територій

Площа земель природно-

заповідного фонду, тис. 

га

92,9 97,0 80,2 Зменшення відбулося внаслідок перебування 

об'єктів на тимчасово окупованій території

Проведення бойових дій та втрата 

контролю на частині території 

області, розпаювання більшої 

частини земель та надання їх у 

приватну власність

4. Розвиток 

підприємницького 

середовища та конкуренції 

на регіональних товарних 

ринках

Кількість малих підприємств у розрахунку на 

10 тис. наявного населення зросло з 24 до 25 

одиниць, середніх підприємств залишилось на 

рівні 2014 року.

Суттєве змінення умов ведення 

бізнесу на територіях проведення 

антитерористичної операції, 

погіршення фінансової ситуації, 

втрата суб’єктами господарювання 

окремих ринків збуту продукції, 

зумовили негативні тенденції у 

діяльності малого та середнього 

підприємництва
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6. Диверсифікація джерел 

енергопостачання та 

підвищення рівня 

енергоефективності

Використання паливно-

енергетичних ресурсів, 

млн.т умовного палива

20,9 20,0 18,4 За результатами впровадження 

енергозберігаючих заходів в області 

зекономлено паливно-енергетичних  ресурсів 

95,38 тис. т у. п.

7. Відновлення безпеки 

життєдіяльності та 

економічна реабілітація 

Донецької областей 

Валовий регіональний 

продукт (у фактичних 

цінах) у розрахунку на 

одну особу, грн.

27691,0 32653,4 33579,1* 

(очік.)

У 2015 році очікується зростання валового 

регіонального продукту на одну особу на 

5338,3 грн., що зумовлено низькою базою 2014 

року та високим рівнем інфляційних процесів.

8. Захист національних 

інтересів та недопущення 

порушення конституційних 

прав громадян України на  

тимчасово окупованій 

території 

Кількість скоєних 

злочинів на 10 тис. 

населення

х 72,0 37,1 Кількість злочинів зареєстрованих до ЄРДР за 

6 місяців 2016 року склала 16,5 тис. випадків, 

рівень злочинності на 10 тис. населення склав 

37,1.  

9. Створення умов для 

продуктивної праці 

населення

Рівень безробіття (за 

методологією МОП), 

відсотки

11,0 10,3 14,8 Рівень безробіття (за методологією МОП) склав 

14,8% проти 14,4% у відповідному періоді 

минулого року. 

10. Створення умов для 

розв’язання нагальних 

проблем  переселенців

Кількість 

працевлаштованих 

безробітних з числа 

внутрішнь опереміщених 

осіб, осіб

х 1400,0 787,0 З початку року послугами державної служби 

зайнятості скористалися 4,6 тис.  внутрішньо 

переміщених осіб. Працевлаштовані протягом 

звітного періоду 787 осіб, що складає 56,2% від 

прогнозного значення 2017 року.

11. Підвищення стандартів 

життя в сільській місцевост

Рівень охоплення 

одиноких  громадян 

похилого віку, інвалідів 

соціальними послугами, 

%

100,0 100,0 100,0 В області функціонують 11 територіальних

центрів соціального обслуговування (надання

соціальних послуг)
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12. Модернізація системи 

освіти

Рівень охоплення дітей 

дошкільної освітою, %

70,0 85,0 77,0* В області зростає рівень охоплення дітей 

дошкільною освітою з 70% у 2014 році до 77% 

у 2015 році, шляхом створення додаткових 

місць у закладах дошкільної освіти

Забезпеченість населення 

лікарями всіх 

спеціальностей (на 10 

тис. наявного населення 

на кінець року), лікаря

38,4 38,5 статистичні 

дані відсутні

Рівень смертності на 1 

тис. населення, проміле

16,5 15,8 8,9

14. Соціокультурний 

розвиток

Кількість інтернет-

центрів, од.

50,0 60,0 50,0 Протягом звітного епріоду кількість інтернет-

центрів залишиласть на рівні 2014 року.

Існуюча база закладів збережена в 

працездатному стані та залишилась 

на рівні базового показника

13. Створення умов для 

формування здорового 

населення

Протягом 2015 року кількість лікарів усіх 

спеціальностей зросла з 5,5 тис. до 5,7 тис. 

осіб. За статистичними даними рівень 

смертності на 1 тис. населення за 6 місяців 

2016 року у порівнянні з 2014 роком 

скоротився на 7,6 проміле. Таке зниження 

здебільшого зумовлено зміною у розрахунках 

статистичних даних (враховується кількість 

померлих, зареєстрованих на території, 

підконтрольній українській владі і населення 

всієї області). Проте в області спостерігається 

тенденція щодо скорочення смертності, так 

протягом січня-червня 2016 року померло 18,8 

тис. осіб, що на 13,5% менше ніж у 

відповідному періоду минулого року
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15. Надання якісних 

житлово-комунальних 

послуг, забезпечення 

житлом

Рівень обладнання 

загальної площі 

житлового фонду 

водопроводом у міській 

місцевості, %

77,6 78,4 77,6 Проводився поточний ремонт та заміна

водопровідних труб, основні завдання з

розширення обладнання житлового фонду

водопроводом не здійснювались через

відсутність коштів

У зв'язку з критичним фінансовим 

станом підприємств водопровідно-

каналізаційного господарства та 

низьким рівнем фінансування 

зазначений індикатор не 

виконувався

* - дані приведені за 2015 рік 



тих, що діють з 

початку 

виконання 

завдання

тих, що 

затверджені у 

звітному періоді

з початку 

реалізації 

програми 

(проекту)

за звітний 

період

з початку 

реалізації 

програми 

(проекту)

за звітний 

період

найменування 

індикатора, 

одиниця виміру

прогнозован

е значення 

індикатора 

(2017 рік)

фактичне 

значення 

(січень-

червень 

2016 рік)

відхилен

ня (+/-)

Забезпечення 

розроблення та 

затвердження плану 

заходів з реалізації 

регіональної стратегії 

розвитку Донецької 

області на 2015-2017 

роки 

2015 рік Постанова КМУ 

від 11.11.2015 

№932

План заходів з реалізації у 2015-

2017 роках Стратегії затверджено 

розпорядженням голови ОДА, 

керівника військово-цивільної 

адміністрації від 30.10.2015 року 

№588. Проводиться збір ідей 

проектів до оновленого Плану 

заходів з реалізації у 2015-2017 

роках та Плану заходів з реалізації 

у 2018-2020 роках Стратегії.

Розроблення 

інвестиційних програм 

(проектів) 

регіонального розвитку 

на основі плану заходів 

з реалізації 

регіональної стратегїї 

розвитку на 2015-2017 

роки 

2015-

2016 

роки

План заходів з 

реалізаії  у 2015-

2017 роках 

Стратегії 

розвитку 

Донецької області 

на період до 2020 

року 

(розпорядження 

від 30.10.2015 

року №588)

269300,0 Кількість 

проектів, од.

100 38 -62

ІІ. Забезпечення 

стабільного і 

передбачуваног

о фінансування 

регіонального 

розвитку

Подання для 

конкурсного відбору 

Мінрегіону проектів 

регіонального 

розвитку, які можуть 

реалізовуватися за 

рахунок коштів 

секторальної 

бюджетної підтримки 

ЄС, розроблених 

відповідно до завдань 

Стратегії, зокрема 

програм регіонального 

розвитку, схвалених 

постановою КМУ від 7 

жовтня 2015 р. № 821

2015-

2017 

роки

Проекти 

регіонального 

розвитку

Проекти 

регіонального 

розвитку

Кількість 

проектіних ідей, 

од.

буде 

визначено 

після 

виходу 

постанови 

КМУ

39 До Мінрегіону у грудні 2015 року 

подано перелік проектних ідей 

регіонального розвитку. Проекти 

буде подано до Мінрегіону у 2016 

році після прийняття Кабінетом 

Міністрів України постанови про 

затвердження порядку проведення 

конкурсного відбору проектів 

регіонального розвитку, які можуть 

реалізуватися за рахунок коштів 

секторальної бюджетної підтримки 

ЄС

відповідальним за які визначено Донецьку обласну державну адміністрацію

за січень-червень 2016 року

з виконання завдань Державної стратегії регіонального розвитку України

ЗВІТ

Проблемні 

питання, їх 

вплив на 

виконання (з 

поясненням 

причини їх 

виникнення та 

зазначенням 

механізму 

вирішення)

Виконання завдань Стратегії відповідно до цілей державної регіональної політики на період до 2020 року:

I. 

Удосконалення 

механізму 

планування 

регіонального 

розвитку

Дата 

початку/ 

завершен

ня 

Проектне та фінансове забезпечення виконання завдання

Індикатори результативності виконання завдання

Стан виконання завдання (з 

порівняльною оцінкою фактично 

виконаного і запланованого)

назва, дата та номер рішення про 

реалізацію програми (проекту) 

регіонального розвитку, що 

реалізується в рамках заходу

обсяг фінансування, 

передбачений 

програмою (проектом) 

регіонального 

розвитку, що 

реалізується в рамках 

заходу

фактично 

профінансований обсяг 

коштів за програмою 

(проектом) 

регіонального розвитку, 

що реалізується з рамках 

заходу

Найменування 

завдання 

Стратегії

Найменування заходу з 

виконання завдання 

Стратегії



тих, що діють з 

початку 

виконання 

завдання

тих, що 

затверджені у 

звітному періоді

з початку 

реалізації 

програми 

(проекту)

за звітний 

період

з початку 

реалізації 

програми 

(проекту)

за звітний 

період

найменування 

індикатора, 

одиниця виміру

прогнозован

е значення 

індикатора 

(2017 рік)

фактичне 

значення 

(січень-

червень 

2016 рік)

відхилен

ня (+/-)

Проблемні 

питання, їх 

вплив на 

виконання (з 

поясненням 

причини їх 

виникнення та 

зазначенням 

механізму 

вирішення)

Дата 

початку/ 

завершен

ня 

Індикатори результативності виконання завдання

Стан виконання завдання (з 

порівняльною оцінкою фактично 

виконаного і запланованого)

назва, дата та номер рішення про 

реалізацію програми (проекту) 

регіонального розвитку, що 

реалізується в рамках заходу

обсяг фінансування, 

передбачений 

програмою (проектом) 

регіонального 

розвитку, що 

реалізується в рамках 

заходу

фактично 

профінансований обсяг 

коштів за програмою 

(проектом) 

регіонального розвитку, 

що реалізується з рамках 

заходу

Найменування 

завдання 

Стратегії

Найменування заходу з 

виконання завдання 

Стратегії

1.1. Створення 

містобудівного 

кадастру Донецької 

області

2016-

2017 

роки

10000,0 0,0

1.2.            Розроблення 

проектів транспортної 

та іншої 

інфраструктури, які 

відповідають 

пріоритетам та 

інтересам окремих міст 

відповідно до стратегій 

їх розвитку.
1.2.1. Розбудова та 

відновлення дорожньої 

інфраструктури області

2016-

2017 

роки

6124,0 6124,0 6124,0 6124,0

1.2.2.  Удосконалення 

системи 

пасажироперевезень 

електротранспортом

2015-

2017 

роки

67437,0 18000,0 51411,6 18000,0

1.3. Розвиток мережі 

автомобільних доріг 

загального 

користування 

місцевого значення, 

об’їзних доріг у 

населених пунктах, 

покращення 

транспортної 

доступності сільських 

населених пунктів

2015-

2017 

роки

259363,4 65501,7

План заходів на 

2015-2017 роки з 

реалізації 

Стратегії 

розвитку 

Донецької області 

до 2020 року 

(розпорядження 

від 30.10.2015 

року №588)

1. Розвиток 

інфраструктури 

міст

Щільність 

автомобільних 

доріг загального 

користування з 

твердим 

покриттям 

державного та 

місцевого 

значення вищої 

категорії (I та II 

категорії), 

кілометра доріг 

на 1 тис. кв. км

46,5 45,7 -0,8 Протягом січня-червня 2016 року 

було профінансовано поточний 

дрібний ремонт автодоріг та 

експлуотаційне утримання доріг 

загального користування. 

У травні поточного року закінчено 

капітальний ремонт та введено в 

експлуотацію мост обласного 

значення (траса 0528 Красний 

Лиман - Кіровське), який було 

зруйновано внаслідок проведення 

бойових дій на території області .

Оновлено ПКД проекту розбудови 

доріг по місту Дзержинськ, 

отримано позитивний експертний 

висновок. У м. Маріуполь 

закуплено 4 тролейбусні машини

Створено автоматизовані робочі 

місця спеціалістів служб 

містобудівного кадастру



тих, що діють з 

початку 

виконання 

завдання

тих, що 

затверджені у 

звітному періоді

з початку 

реалізації 

програми 

(проекту)

за звітний 

період

з початку 

реалізації 

програми 

(проекту)

за звітний 

період

найменування 

індикатора, 

одиниця виміру

прогнозован

е значення 

індикатора 

(2017 рік)

фактичне 

значення 

(січень-

червень 

2016 рік)

відхилен

ня (+/-)

Проблемні 

питання, їх 

вплив на 

виконання (з 

поясненням 

причини їх 

виникнення та 

зазначенням 

механізму 

вирішення)

Дата 

початку/ 

завершен

ня 

Індикатори результативності виконання завдання

Стан виконання завдання (з 

порівняльною оцінкою фактично 

виконаного і запланованого)

назва, дата та номер рішення про 

реалізацію програми (проекту) 

регіонального розвитку, що 

реалізується в рамках заходу

обсяг фінансування, 

передбачений 

програмою (проектом) 

регіонального 

розвитку, що 

реалізується в рамках 

заходу

фактично 

профінансований обсяг 

коштів за програмою 

(проектом) 

регіонального розвитку, 

що реалізується з рамках 

заходу

Найменування 

завдання 

Стратегії

Найменування заходу з 

виконання завдання 

Стратегії

2. Розвиток 

сільської 

місцевості

2.1. Надання державної 

підтримки для 

підвищення рівня 

облаштування 

сільської місцевості як 

сфери життя, 

діяльності та побуту 

селян, розмежування 

заходів підтримки 

сільського 

господарства і 

сільської місцевості 

2016-

2017 

роки

План заходів на 

2015-2017 роки з 

реалізації 

Стратегії 

розвитку 

Донецької області 

до 2020 року 

(розпорядження 

від 30.10.2015 

року №588)

198,0 99,0 0,0 0,0 Залучення 

слухачів з різних 

категорій 

населення 

(сільська 

місцевість) до 

участі у проекті 

"Консультативна 

підтримка з 

питань розробки 

бізнес-планів, 

створення та 

розвитку 

сільськогосподар

ських 

обслуговуючих 

кооперативів"

140 Відсутність 

фінансування

3. Підвищення 

рівня 

інноваційної та 

інвестиційної 

спроможності 

регіонів

3.1. Формування 

сприятливого 

інвестиційного 

клімату, позитивного 

інвестиційного іміджу 

та просування на 

зовнішній ринок 

інвестиційних 

можливостей 

2015-

2017 

роки

Програма 

економічного і 

соціального 

розвитку 

Донецької області 

на 2016 рік. 

(розпорядження 

від 01.04.2016 

№249 (із змінами)

337,5 тис.   

грн.

337,5 

тис.   грн.

5,8 тис.   

грн.

Обсяг прямих 

іноземних 

інвестицій у 

розрахунку на 

одну особу , 

доларів США

600,0 400,4 -199,6 Ведеться підготовка до проведення 

у IV кварталі 2016 року щорічного 

форуму "Відкритий Донбас". 

Протягом першого півріччя 2016 

року проведено зустрічі з 

міжнародними офіційними та 

неурядовими організаціями, 

посольствами тощо. Прийнято 10 

делегацій з різних країн світу. Крім 

того, було організовано зустрічі 

керівництва облдержадміністрації 

з 33 делегаціями міжнародних 

урядових та неурядових 

організацій.

4.1. Спрощення 

процедури та 

збільшення обсягів 

надання державної 

фінансової підтримки 

суб’єктам малого 

підприємництва, у 

тому числі 

мікрокредитів для 

започаткування та 

провадження 

підприємницької 

діяльності

2015-

2016 

роки

100000,0 0,0 Кількість малих 

підприємств у 

розрахунку на 10 

тис. наявного 

населення, од.

22 25*4. Розвиток 

підприємницьк

ого середовища 

та конкуренції 

на регіональних 

товарних 

ринках

Регіональна 

програма 

розвитку малого і 

середнього 

підприємництва в 

Донецькій 

області на 2015-

2016 роки 

(розпорядження 

від 11.06.2015 

№270)

Розпорядженням голови ОДА, 

керівника ОВЦА від 18.03.2016 № 

212 затверджено Порядок 

часткової компенсації відсоткових 

ставок за кредитами, що надаються 

на реалізацію проектів суб'єуктів 

малого і середнього 

підприємництва. 30 червня 2016 

року проведено перший 

конкурсний відбір проектів (4 

переможця отримали право на 

компенсацію відсоткових ставок).                                           

Для суб'єктів МСБ проводяться 

навчальні заходи щодо 

впровадження процедури 

електронних закупівель.

45,7 -0,8



тих, що діють з 

початку 

виконання 

завдання

тих, що 

затверджені у 

звітному періоді

з початку 

реалізації 

програми 

(проекту)

за звітний 

період

з початку 

реалізації 

програми 

(проекту)

за звітний 

період

найменування 

індикатора, 

одиниця виміру

прогнозован

е значення 

індикатора 

(2017 рік)

фактичне 

значення 

(січень-

червень 

2016 рік)

відхилен

ня (+/-)

Проблемні 

питання, їх 

вплив на 

виконання (з 

поясненням 

причини їх 

виникнення та 

зазначенням 

механізму 

вирішення)

Дата 

початку/ 

завершен

ня 

Індикатори результативності виконання завдання

Стан виконання завдання (з 

порівняльною оцінкою фактично 

виконаного і запланованого)

назва, дата та номер рішення про 

реалізацію програми (проекту) 

регіонального розвитку, що 

реалізується в рамках заходу

обсяг фінансування, 

передбачений 

програмою (проектом) 

регіонального 

розвитку, що 

реалізується в рамках 

заходу

фактично 

профінансований обсяг 

коштів за програмою 

(проектом) 

регіонального розвитку, 

що реалізується з рамках 

заходу

Найменування 

завдання 

Стратегії

Найменування заходу з 

виконання завдання 

Стратегії

4.2. Проведення 

навчання з питань 

провадження 

підприємницької 

діяльності

2015-

2016 

роки

409,3 765,2 316,5 41,4 2 2*

4.3. Підтримка 

підприємств, 

діяльність яких 

спрямована на 

підвищення рівня 

енергоефективності в 

регіонах, збільшення 

частки енергії, 

отриманої з 

відновлюваних джерел 

та альтернативних 

видів палива

2015-

2017 

роки

Будівництво 

біогазового 

заводу 

потужністю 3 

МВт 

5.1. Підвищення рівня 

обізнаності населення 

щодо цінностей 

територій та об’єктів 

природно-заповідного 

фонду і залучення 

населення до 

управління ними

2016 рік Проведення 

заходів з 

екологічної 

освіти, науково-

технічних 

конференцій та 

семінарів.     

Виготовлення 

друкованої 

продукції для 

розповсюдження.    

3065,5 151,9 97,0 80,2 -16,8

5.2. Збереження 

історико-культурних 

цінностей та природної 

спадщини, 

забезпечення в 

регіонах доступності 

до культурної та 

природної спадщини

2016-

2018 

роки

5.3. Створення умов 

для збереження в 

регіонах самобутньої 

народної культури, 

звичаїв, традицій, 

обрядів, у тому числі 

національних меншин

5. Раціональне 

використання 

природно-

ресурсного 

потенціалу, 

збереження  

культурної 

спадщини та 

найцінніших 

природних 

територій

4. Розвиток 

підприємницьк

ого середовища 

та конкуренції 

на регіональних 

товарних 

ринках

Кількість 

середніх 

підприємств у 

розрахунку на 10 

тис. наявного 

населення, од.

Регіональна 

програма 

розвитку малого і 

середнього 

підприємництва в 

Донецькій 

області на 2015-

2016 роки 

(розпорядження 

від 11.06.2015 

№270)

Розпорядженням голови ОДА, 

керівника ОВЦА від 18.03.2016 № 

212 затверджено Порядок 

часткової компенсації відсоткових 

ставок за кредитами, що надаються 

на реалізацію проектів суб'єуктів 

малого і середнього 

підприємництва. 30 червня 2016 

року проведено перший 

конкурсний відбір проектів (4 

переможця отримали право на 

компенсацію відсоткових ставок).                                           

Для суб'єктів МСБ проводяться 

навчальні заходи щодо 

впровадження процедури 

електронних закупівель.

Програма 

розвитку туризму 

в Донецькій 

області на 2016-

2018 роки

Протягом І півріччя 2016 року 

проведено 2 засідання Музейної 

ради при управлінні культури. 

Виготовлено Святогірським 

історико-архітектурним 

заповідником книгу 200 екз.на 

суму 31,0 тис.грн., ексурсійних 

каталогів 165 екз. на суму 5,0 

тис.грн. Основні фонди музеїв 

становлять 186,9 тис. одиниць, 

науково-допоміжний фонд  – 76,3 

тис. одиниць.

Розпочато у 2016 році формування  

й поновлення туристично-

екскурсійної бази даних: історико-

культурні, архітектурні, природні 

об’єкти, засоби розміщення та 

харчування, туристичні транспорті 

засоби, засоби  активного 

відпочинку, інше

Започатковано проведення 

комплексу заходів з культурного 

обміну між областями України в 

рамках Концепції 

Загальноукраїнського проекту 

культурної інтеграції «Український 

Донбас» та організовано 

проведення гастрольної діяльності 

творчих колективів з 5 областей 

України у містах Донецької 

області. В рамках 

Загальноукраїнського проекту 

«Український Донбас», проведено 

в м. Київ культурно-мистецьку 

акцію «Донеччина - UA: 

Перезавантаження». 

У звітному періоді було проведено 

26 культурно-мистецьких заходів 

обласного рівня, основні з них: 

народне свято Масляної (Колодій), 

культурно-мистецька акція 

"Бахмутський вернісаж", культурно-

мистецька акція "Самчиківський 

розпис на Донеччині", відкритий 

конкурс скрипалів "Срібна струна", 

культурно-мистецька акція 

"Рушникова дорога Донбасу", 

молодіжна акція "Барвиста доля 

молодої країни". Святкування  Дня 

Європи 9 травня, культурно-

мистецька акція "Кольори мого 

життя. Я відкриваю свій світ", 

відкритий рок-фестиваль "Я маю 

власну думку»

Частина 

об'єктів 

перебуває на 

тимчасово 

окупованій 

території 

Площа земель 

природно-

заповідного 

фонду, тис. га



тих, що діють з 

початку 

виконання 

завдання

тих, що 

затверджені у 

звітному періоді

з початку 

реалізації 

програми 

(проекту)

за звітний 

період

з початку 

реалізації 

програми 

(проекту)

за звітний 

період

найменування 

індикатора, 

одиниця виміру

прогнозован

е значення 

індикатора 

(2017 рік)

фактичне 

значення 

(січень-

червень 

2016 рік)

відхилен

ня (+/-)

Проблемні 

питання, їх 

вплив на 

виконання (з 

поясненням 

причини їх 

виникнення та 

зазначенням 

механізму 

вирішення)

Дата 

початку/ 

завершен

ня 

Індикатори результативності виконання завдання

Стан виконання завдання (з 

порівняльною оцінкою фактично 

виконаного і запланованого)

назва, дата та номер рішення про 

реалізацію програми (проекту) 

регіонального розвитку, що 

реалізується в рамках заходу

обсяг фінансування, 

передбачений 

програмою (проектом) 

регіонального 

розвитку, що 

реалізується в рамках 

заходу

фактично 

профінансований обсяг 

коштів за програмою 

(проектом) 

регіонального розвитку, 

що реалізується з рамках 

заходу

Найменування 

завдання 

Стратегії

Найменування заходу з 

виконання завдання 

Стратегії

5.4. Застосування 

об’єктів культурної 

спадщини для 

провадження 

туристичної діяльності

5.5. Створення 

якісного туристичного 

продукту на основі 

раціонального 

використання 

туристичних ресурсів, 

визначення зон 

пріоритетного 

розвитку туризму 

шляхом туристичного 

районування регіонів

5.6. Формування 

позитивного іміджу 

регіонів у сфері 

туризму на 

зовнішньому та 

внутрішньому 

туристичному ринку

5.7. Створення 

загальнодержавної 

інформаційної мережі 

у сфері туризму та 

курортів, зокрема 

шляхом розвитку 

відповідної мережі 

інформаційних центрів 

у регіонах
6.1. Зниження рівня 

енергоємності 

виробництва одиниці 

продукції, виконаних 

робіт, наданих послуг

2016 рік

6.2. Створення системи 

стимулювання 

підвищення рівня 

енергоефективності

2016-

2018 

роки

5. Раціональне 

використання 

природно-

ресурсного 

потенціалу, 

збереження  

культурної 

спадщини та 

найцінніших 

природних 

територій

Програма 

розвитку туризму 

в Донецькій 

області на 2016-

2018 роки

Протягом І півріччя 2016 року 

проведено 2 засідання Музейної 

ради при управлінні культури. 

Виготовлено Святогірським 

історико-архітектурним 

заповідником книгу 200 екз.на 

суму 31,0 тис.грн., ексурсійних 

каталогів 165 екз. на суму 5,0 

тис.грн. Основні фонди музеїв 

становлять 186,9 тис. одиниць, 

науково-допоміжний фонд  – 76,3 

тис. одиниць.

Розпочато у 2016 році формування  

й поновлення туристично-

екскурсійної бази даних: історико-

культурні, архітектурні, природні 

об’єкти, засоби розміщення та 

харчування, туристичні транспорті 

засоби, засоби  активного 

відпочинку, інше

Започатковано проведення 

комплексу заходів з культурного 

обміну між областями України в 

рамках Концепції 

Загальноукраїнського проекту 

культурної інтеграції «Український 

Донбас» та організовано 

проведення гастрольної діяльності 

творчих колективів з 5 областей 

України у містах Донецької 

області. В рамках 

Загальноукраїнського проекту 

«Український Донбас», проведено 

в м. Київ культурно-мистецьку 

акцію «Донеччина - UA: 

Перезавантаження». 

У звітному періоді було проведено 

26 культурно-мистецьких заходів 

обласного рівня, основні з них: 

народне свято Масляної (Колодій), 

культурно-мистецька акція 

"Бахмутський вернісаж", культурно-

мистецька акція "Самчиківський 

розпис на Донеччині", відкритий 

конкурс скрипалів "Срібна струна", 

культурно-мистецька акція 

"Рушникова дорога Донбасу", 

молодіжна акція "Барвиста доля 

молодої країни". Святкування  Дня 

Європи 9 травня, культурно-

мистецька акція "Кольори мого 

життя. Я відкриваю свій світ", 

відкритий рок-фестиваль "Я маю 

власну думку»

6. 

Диверсифікація 

джерел 

енергопостачан

ня та 

підвищення 

рівня 

енергоефективн

ості

Використання 

паливно-

енергетичних 

ресурсів, млн.т 

умовного палива

За результатами впровадження 

енергозберігаючих заходів в 

області зекономлено паливно-

енергетичних  ресурсів 95,38 тис. т 

у. п., у т.ч. природного газу –                

24,129 млн. куб. м, вугілля – 69,897 

тис. т, електроенергії –  62,40 млн. 

кВт. год., теплоенергії – 18,24 тис. 

Гкал. Вартість зекономлених ПЕР 

склала 268,24 млн. грн.

План заходів на 

2015-2017 роки з 

реалізації 

Стратегії 

розвитку 

Донецької області 

до 2020 року 

(розпорядження 

від 30.10.2015 

року №588)

Частина 

об'єктів 

перебуває на 

тимчасово 

окупованій 

території 

Площа земель 

природно-

заповідного 

фонду, тис. га



тих, що діють з 

початку 

виконання 

завдання

тих, що 

затверджені у 

звітному періоді

з початку 

реалізації 

програми 

(проекту)

за звітний 

період

з початку 

реалізації 

програми 

(проекту)

за звітний 

період

найменування 

індикатора, 

одиниця виміру

прогнозован

е значення 

індикатора 

(2017 рік)

фактичне 

значення 

(січень-

червень 

2016 рік)

відхилен

ня (+/-)

Проблемні 

питання, їх 

вплив на 

виконання (з 

поясненням 

причини їх 

виникнення та 

зазначенням 

механізму 

вирішення)

Дата 

початку/ 

завершен

ня 

Індикатори результативності виконання завдання

Стан виконання завдання (з 

порівняльною оцінкою фактично 

виконаного і запланованого)

назва, дата та номер рішення про 

реалізацію програми (проекту) 

регіонального розвитку, що 

реалізується в рамках заходу

обсяг фінансування, 

передбачений 

програмою (проектом) 

регіонального 

розвитку, що 

реалізується в рамках 

заходу

фактично 

профінансований обсяг 

коштів за програмою 

(проектом) 

регіонального розвитку, 

що реалізується з рамках 

заходу

Найменування 

завдання 

Стратегії

Найменування заходу з 

виконання завдання 

Стратегії

2010-

2015 

роки

Програма 

енергоефективнос

ті Донецької 

області на 2010-

2015 роки 

2015-

2016 

роки

Відповідно до 

переліку проектів 

для участі у 

Надзвичайній 

кредитній 

програмі для 

відновлення 

України ЄІБ

278694,6 54734,0

6.4. Оптимізація 

структури 

регіонального 

енергетичного балансу 

шляхом заміщення 

природного газу 

енергоресурсами, 

отриманими з 

відновлюваних джерел 

енергії та 

альтернативних видів 

палива, насамперед на 

об’єктах соціальної 

сфери

2010-

2015 

роки

Програми 

енергоефективнос

ті Донецької 

області на 2010-

2015 роки 

03.04.15-

03.10.16

Житло для 

переселенців. 

Держреєстрація 

мінекономрозвит

ку № 3237 від 

25.05.2015. 

Розпорядження 

від 08.12.2014 № 

756 (із змінами)

721059,80 

євро

 - 407,2 тис. 

грн.

407,2 тис. 

грн.

Проведено тендер та підписано 

договір з переможцем на розробку 

ПКД. 

Розроблено ПКД та направлено для 

проходження експертизи у філії 

ДП «УкрДержБудЕкспертиза»

7. Відновлення 

безпеки 

життєдіяльності 

та економічна 

реабілітація 

Донецької 

областей 

7.1. Розроблення із 

залученням 

міжнародної допомоги 

програм щодо 

відновлення мирного 

життя, стабілізації 

ситуації та розвитку 

економіки в Донецькій 

області

6. 

Диверсифікація 

джерел 

енергопостачан

ня та 

підвищення 

рівня 

енергоефективн

ості

Використання 

паливно-

енергетичних 

ресурсів, млн.т 

умовного палива

6.3. Зменшення втрат 

паливно-енергетичних 

ресурсів шляхом 

здійснення 

організаційних, 

технічних, 

технологічних та 

інших заходів, зокрема 

оновлення основних 

фондів, модернізація 

виробничих 

потужностей, 

запровадження 

енергоефективних 

технологій

За результатами впровадження 

енергозберігаючих заходів в 

області зекономлено паливно-

енергетичних  ресурсів 95,38 тис. т 

у. п., у т.ч. природного газу –                

24,129 млн. куб. м, вугілля – 69,897 

тис. т, електроенергії –  62,40 млн. 

кВт. год., теплоенергії – 18,24 тис. 

Гкал. Вартість зекономлених ПЕР 

склала 268,24 млн. грн.

Валовий 

регіональний 

продукт (у 

фактичних цінах) 

у розрахунку на 

одну особу, грн.

32653,4



тих, що діють з 

початку 

виконання 

завдання

тих, що 

затверджені у 

звітному періоді

з початку 

реалізації 

програми 

(проекту)

за звітний 

період

з початку 

реалізації 

програми 

(проекту)

за звітний 

період

найменування 

індикатора, 

одиниця виміру

прогнозован

е значення 

індикатора 

(2017 рік)

фактичне 

значення 

(січень-

червень 

2016 рік)

відхилен

ня (+/-)

Проблемні 

питання, їх 

вплив на 

виконання (з 

поясненням 

причини їх 

виникнення та 

зазначенням 

механізму 

вирішення)

Дата 

початку/ 

завершен

ня 

Індикатори результативності виконання завдання

Стан виконання завдання (з 

порівняльною оцінкою фактично 

виконаного і запланованого)

назва, дата та номер рішення про 

реалізацію програми (проекту) 

регіонального розвитку, що 

реалізується в рамках заходу

обсяг фінансування, 

передбачений 

програмою (проектом) 

регіонального 

розвитку, що 

реалізується в рамках 

заходу

фактично 

профінансований обсяг 

коштів за програмою 

(проектом) 

регіонального розвитку, 

що реалізується з рамках 

заходу

Найменування 

завдання 

Стратегії

Найменування заходу з 

виконання завдання 

Стратегії

29.05.15-

29.05.16

Модернізація 

тягової підстанції 

електротранспорт

у м.Краматоська. 

Держреєстрація 

мінекономрозвит

ку №3261 від 

09.07.2015.  

Розпорядження 

від 08.12.2014 № 

756 (із змінами)

985662,72 

євро

 - 9535,95 євро 9535,95 

євро

Розроблено детальні технічні 

вимоги щодо плану виконання 

проекту, матеріалів та послуг 

(модернізація тягової підстанції). 

Розроблено План інформування 

громадськості та розповсюдження 

інформації. Частково Проведені 

інформаційні заходи на початку  

проекту. Частково проведено 

процедуру закупівлі обладнання 

тягової підстанції. 

17.04.15-

17.10.16

Забезпечення 

житловими 

умовами 

найбільш 

вразливих ВПО 

та жителів, які 

опинились під 

впливом 

конфлікту. 

Держреєстрація 

мінекономрозвит

ку  №3262 від 

10.07.2015. 

Розпорядження 

голови 

облдержадміністр

ації від 

08.12.2014 № 756 

(із змінами).

1819093,41 

євро

 - 271,78 тис. 

грн.

271,78 

тис. грн.

Проект реалізується за трьома 

напрямками. По реконструкції 

гуртожитків укладено договори на 

виконання робіт з розробки 

проектно-кошторисної 

документації реконструкції 

гуртожитків, що розташовані за 

адресою:м. Краматорськ,  вул. 

Уральська, 5; вул. Ш.Назаренко, 3 

та робіт з технічного обстеження 

гуртожитку по вул. Рибінській, 

160. Здійснюється проектування 2 

об’єктів та технічне обстеження 1 

об’єкту. По заходу з реконструкції 

станції обробки стічних вод, 

дезінфекції стічних вод, ремонт 

каналізаційної насосної станції  

визначено план виконання проекту 

та затверджено кошторисну 

документацію. Для надання 

допомоги ВПО у професійному 

навчанні, пошуку роботи та їх 

інтеграції у життя міста 

Краматорська триває аналіз ринку 

праці міста. Розроблено та 

розповсюджується анкета для ВПО 

для аналізу потреб ВПО у 

навчанні.   Програму навчання 

буде складено після підготовки 

аналізу ринка труда у м. 

Краматорськ

7. Відновлення 

безпеки 

життєдіяльності 

та економічна 

реабілітація 

Донецької 

областей 

7.1. Розроблення із 

залученням 

міжнародної допомоги 

програм щодо 

відновлення мирного 

життя, стабілізації 

ситуації та розвитку 

економіки в Донецькій 

області

Валовий 

регіональний 

продукт (у 

фактичних цінах) 

у розрахунку на 

одну особу, грн.

32653,4



тих, що діють з 

початку 

виконання 

завдання

тих, що 

затверджені у 

звітному періоді

з початку 

реалізації 

програми 

(проекту)

за звітний 

період

з початку 

реалізації 

програми 

(проекту)

за звітний 

період

найменування 

індикатора, 

одиниця виміру

прогнозован

е значення 

індикатора 

(2017 рік)

фактичне 

значення 

(січень-

червень 

2016 рік)

відхилен

ня (+/-)

Проблемні 

питання, їх 

вплив на 

виконання (з 

поясненням 

причини їх 

виникнення та 

зазначенням 

механізму 

вирішення)

Дата 

початку/ 

завершен

ня 

Індикатори результативності виконання завдання

Стан виконання завдання (з 

порівняльною оцінкою фактично 

виконаного і запланованого)

назва, дата та номер рішення про 

реалізацію програми (проекту) 

регіонального розвитку, що 

реалізується в рамках заходу

обсяг фінансування, 

передбачений 

програмою (проектом) 

регіонального 

розвитку, що 

реалізується в рамках 

заходу

фактично 

профінансований обсяг 

коштів за програмою 

(проектом) 

регіонального розвитку, 

що реалізується з рамках 

заходу

Найменування 

завдання 

Стратегії

Найменування заходу з 

виконання завдання 

Стратегії

30.04.15-

29.02.16

Економічне і 

соціальне 

відновлення 

Донбасу 

компонент 3 

"Зміцнення 

спроможності 

місцевих органів 

влади щодо 

створення 

сприятливого 

середовища для 

реалізації 

можливостей 

підприємницької 

діяльності і 

зайнятості". 

Держреєстрація 

мінекономрозвит

ку №3310 від 

13.10.2015.  

Розпорядження 

від 08.12.2014 № 

756 (із змінами)

5000000,0 

дол. США 

(по 

компонента

м 1,2,3)

 - Сума 

витрачених 

коштів буде 

визначена 

після 

реалізації 

проекту

Для представників регіональної і 

місцевої влади проведено 6 

тренінгів, в яких взяли участь 164 

учасники та отримали нові знання і 

навички у сфері місцевого 

економічного розвитку і створення 

сприятливих умов для розвитку 

приватного сектору і МСБ. 

Проведено міжнародну бізнес-

конференцію «Формування нової 

економіки Донбасу: орієнтованої 

на експорт та дружньої до МСБ» в 

м. Краматорськ, в якій взяли 

участь більше 300 учасників. 

Завершено виконання розпочатої у 

2015 році Програми підтримки 

розвитку бізнес-інфраструктури. 

цьому 703 представники цільових 

груп проекту змогли взяти участь у 

навчальних заходах, 600 

підприємців отримали доступ до 

облаштованих робочих місць, було 

поширено 1100 примірників бізнес-

видань.

30.04.15-

29.04.16

Підтримка 

стабілізації 

громад на 

Донбасі. 

Держреєстрація 

мінекономрозвит

ку №3315 від 

26.10.2015.  

Розпорядження 

голови 

облдержадміністр

ації від 

08.12.2014 № 756 

(із змінами).

1400000,0 

дол. США 

(на 

Лунанську і 

Донецьку 

області)

 - 10951,355 

тис. грн.

Кількість мікрогрантів по 

самозайнятості та курсах 

професійної підготовки – 273. 

Вартість обладнання, наданого для 

бенефіціарів (гранти по 

самозанятості) – 5 394 , тис. грн.    

Вартість професійного навчання 

для бенефіціарів (гранти) – 432,9 

тис.грн. Кількість відібраних 

громад у Донецькій області – 5

Кількість об’єктів соціальної 

інфраструктури, яких виконані 

ремонтні роботи – 11. Вартість 

фактично проведених ремонтних 

робіт на об’єктах соціальної 

інфраструктури – 8 720,9 тис. грн.

Фактичний розмір грантів для 5 

ініціативних груп для проведення 

заходів соціального згуртування – 

943, 5 тис.грн. Проект завершено

7. Відновлення 

безпеки 

життєдіяльності 

та економічна 

реабілітація 

Донецької 

областей 

Валовий 

регіональний 

продукт (у 

фактичних цінах) 

у розрахунку на 

одну особу, грн.

32653,4



тих, що діють з 

початку 

виконання 

завдання

тих, що 

затверджені у 

звітному періоді

з початку 

реалізації 

програми 

(проекту)

за звітний 

період

з початку 

реалізації 

програми 

(проекту)

за звітний 

період

найменування 

індикатора, 

одиниця виміру

прогнозован

е значення 

індикатора 

(2017 рік)

фактичне 

значення 

(січень-

червень 

2016 рік)

відхилен

ня (+/-)

Проблемні 

питання, їх 

вплив на 

виконання (з 

поясненням 

причини їх 

виникнення та 

зазначенням 

механізму 

вирішення)

Дата 

початку/ 

завершен

ня 

Індикатори результативності виконання завдання

Стан виконання завдання (з 

порівняльною оцінкою фактично 

виконаного і запланованого)

назва, дата та номер рішення про 

реалізацію програми (проекту) 

регіонального розвитку, що 

реалізується в рамках заходу

обсяг фінансування, 

передбачений 

програмою (проектом) 

регіонального 

розвитку, що 

реалізується в рамках 

заходу

фактично 

профінансований обсяг 

коштів за програмою 

(проектом) 

регіонального розвитку, 

що реалізується з рамках 

заходу

Найменування 

завдання 

Стратегії

Найменування заходу з 

виконання завдання 

Стратегії

8.1. Придбання 

спеціальних засобів 

індивідуального 

захисту та активної 

оборони, оптичних 

пристроїв, 

спецтехніки, засобів 

радіозв'язку

2015 рік - 

до 

закінченн

я АТО

5000,0

8.2. Придбання 

спеціального 

автотранспорту 

(легкові та 

бронемашини)

2015 рік - 

до 

закінченн

я АТО

9.1. Створення 

сприятливих умов 

щодо підвищення 

рівня зайнятості та 

зниження рівня 

безробіття з 

урахуванням ситуації 

на регіональному 

ринку праці 

2016 рік Рівень безробіття 

(за методологією 

МОП), відсотки

10,3 14,8 4,5

9.1.1. Забезпечити

сприяння 

працевлаштуванню на

вільні та новостворені

робочі місця 

особам, які

звертаються до служби

зайнятості, в першу

чергу, в рахунок квоти,

громадянам з числа

внутрішньо 

переміщених осіб

працездатного віку,

осіб, звільнених з

військової служби

після участі в АТО.

2016 рік Кількість 

працевлаштовани

х осіб, (осіб)

26800 12258 -14542

В області проводиться постійна 

робота щодо захисту національних 

інтересів та недопущення 

порушення конституційних прав 

громадян України. За 6 місяців п.р. 

зареєстровано до ЄРДР (без 

врахув. знятих з обліку за 

п.п.1,2,4,6 ч.1 ст.284 КПК) 16512 

випадків.

З початку 2016 року за 

направленням державної служби 

зайнятості працевлаштовано 14,0 

тис.осіб. У громадських роботах та 

інших роботах тимчасового 

характеру взяли участь 9,2 тис. 

безробітних. Профорієнтаційні 

послуги отримали 82,4 тис. осіб.

Для забезпечення збалансованості 

та протидії новим викликам і 

загрозам регіонального ринку 

праці впроваджено нові форми 

роботи у режимі он-лайн, які 

сприятимуть покращенню 

співпраці з роботодавцями та 

підвищенню ефективності 

самопрезентації претендента на 

вакансію: відеорезюме; он-лайн – 

співбесіда.

На сьогодні Донецька обласна 

служба зайнятості має свої он-лайн 

– ресурси, які надають можливість 

сучасного інформаційного 

просування самопрезентацій (у 

формі відеорезюме) клієнтів 

служби зайнятості. 

Напрацьований досвід 

дистанційного спілкування з 

роботодавцем за допомогою он-

лайн – ресурсу дає перші позитивні 

результати: складено понад 300 

відеорезюме, слід зазначити що 

70% осіб вже працевлаштовано. 

Більшість роботодавців 

зацікавлено у он-лайн підборі 

персоналу.

54 особи отримали допомогу по 

безробіттю одноразово для 

організації підприємницької 

діяльності, у тому числі 13 осіб з 

числа внутрішньо переміщених, 6 

осіб - з числа учасників АТО. У 

січні-червні 2016 року в 

навчальних закладах області 

проходили навчання основам 

ведення бізнесу 76 осіб, у тому 

числі 18 - ВПО, 5 – учасників АТО

Протягом І півріччя 2016 року  

профорієнтаційними послугами 

охоплено понад 10,5 тис. 

випускників загальноосвітніх шкіл, 

з яких більше 3,6 тис. отримали 

індивідуальні професійні 

консультації з використанням 

діагностичних методик.

Протягом звітного періоду 

чисельність зареєстрованих 

безробітних, які проходили 

професійне навчання складає 6909 

осіб, з них на замовлення 

роботодавців - 6647 осіб.  Рівень 

працевлаштування після навчання 

дорівнює 92,9% Чисельність 

зареєстрованих безробітних, які 

проходили професійне навчання, за 

січень-червень поточного року 

склала 4071 особу, з них на 

замовлення роботодавців - 3954 

особи. Працевлаштовано після 

навчання 3147 осіб. Рівень 

працевлаштування після навчання 

склав 89,8%. Протягом І півріччя 

2016 року було видано 32 ваучера, 

з них 4 ваучери для ВПО.

За статистичними даними 

заборгованість із заробітної плати 

в області, на території 

підконтрольній українській владі, у 

порівнянні з 01.01.2016 збільшена 

на 24,4 млн. грн., або на 6,8 % і 

станом на 01.07.2016 склала  385,1 

млн. грн. На економічно активних 

підприємствах борги по оплаті 

праці у порівнянні з 01.01.2016 

збільшені на 23,2 млн. грн., або на 

7 % і станом на 01.07.2016 склали 

352,7 млн. грн.

Станом на 01.07.2016 проведено 

255 засідань комісій з питань 

погашення заборгованості із 

заробітної плати, забезпечення 

податкових та інших бюджетних 

надходжень, страхових внесків до 

Пенсійного фонду та запобігання 

неплатоспроможності (всіх рівнів), 

на яких заслухані звіти 565 

керівників (деяких неодноразово), 

попереджено 234 керівника, 

розірвано контрактів – з 1 

керівником підприємства-

боржника.

В області було створено і 

працювало 15 тристоронніх 

соціально-економічних рад, а 

також укладено 8 територіальних 

угод між місцевими органами 

самоврядування, координаційними 

радами профспілок та 

об’єднаннями роботодавців. В 

інших містах та районах, 

продовжується робота по 

створенню такої ради та укладання 

відповідної угоди.

У 1 півріччі 2016 року надавалася 

практична і методична допомога 

виконкомам Слов’янської, 

Краматорської міських рад та 

Слов’янської райдержадміністрації 

щодо формування  системи 

запобігання виникненню, а також 

вирішення колективних трудових 

спорів.

8. Захист 

національних 

інтересів та 

недопущення 

порушення 

конституційних 

прав громадян 

України на  

тимчасово 

окупованій 

території 

9. Створення 

умов для 

продуктивної 

праці населення

Кількість скоєних 

злочинів на 10 

тис. населення

Програма 

зайнясті 

населення 

Донецької області 

на період до 2017 

року (рішення 

облради від  

04.04.2013 №6/20-

490)



тих, що діють з 

початку 

виконання 

завдання

тих, що 

затверджені у 

звітному періоді

з початку 

реалізації 

програми 

(проекту)

за звітний 

період

з початку 

реалізації 

програми 

(проекту)

за звітний 

період

найменування 

індикатора, 

одиниця виміру

прогнозован

е значення 

індикатора 

(2017 рік)

фактичне 

значення 

(січень-

червень 

2016 рік)

відхилен

ня (+/-)

Проблемні 

питання, їх 

вплив на 

виконання (з 

поясненням 

причини їх 

виникнення та 

зазначенням 

механізму 

вирішення)

Дата 

початку/ 

завершен

ня 

Індикатори результативності виконання завдання

Стан виконання завдання (з 

порівняльною оцінкою фактично 

виконаного і запланованого)

назва, дата та номер рішення про 

реалізацію програми (проекту) 

регіонального розвитку, що 

реалізується в рамках заходу

обсяг фінансування, 

передбачений 

програмою (проектом) 

регіонального 

розвитку, що 

реалізується в рамках 

заходу

фактично 

профінансований обсяг 

коштів за програмою 

(проектом) 

регіонального розвитку, 

що реалізується з рамках 

заходу

Найменування 

завдання 

Стратегії

Найменування заходу з 

виконання завдання 

Стратегії

9.1.2. Забезпечити

організацію та

проведення 

громадських та інших

робіт тимчасового

характеру з

урахуванням потреб

громади.

2016 рік 3131,7 3131,7 947,0 947,0 Кількість 

направлених осіб, 

(осіб)

11000 7893 -3107,0

9.1.3. Сприяти

працевлаштуванню 

безробітних відповідно

до ст. 26, 27 Закону

України «Про

зайнятість населення»

з компенсацією витрат

роботодавцю у розмірі

єдиного внеску на

загальнообов'язкове 

державне соціальне

страхування за

відповідну особу.

2016 рік 7060,1 7060,1 1492,1 1492,1 кількість 

працевлаштовани

х безробітних, 

(осіб) 

800 408 -392,0

9.1.4. Сприяти

покращенню співпраці

з роботодавцями та

підвищенню 

ефективності 

самопрезентації 

претендента на

вакансію, забезпечити

нові форми роботи у

режимі онлайн (відео-

резюме, онлайн-

співбесіда).

2016 рік

9.2. Підвищення рівня 

обізнаності населення з 

питань організації та 

провадження 

підприємницької 

діяльності

2016 рік 109 54 -55

З початку 2016 року за 

направленням державної служби 

зайнятості працевлаштовано 14,0 

тис.осіб. У громадських роботах та 

інших роботах тимчасового 

характеру взяли участь 9,2 тис. 

безробітних. Профорієнтаційні 

послуги отримали 82,4 тис. осіб.

Для забезпечення збалансованості 

та протидії новим викликам і 

загрозам регіонального ринку 

праці впроваджено нові форми 

роботи у режимі он-лайн, які 

сприятимуть покращенню 

співпраці з роботодавцями та 

підвищенню ефективності 

самопрезентації претендента на 

вакансію: відеорезюме; он-лайн – 

співбесіда.

На сьогодні Донецька обласна 

служба зайнятості має свої он-лайн 

– ресурси, які надають можливість 

сучасного інформаційного 

просування самопрезентацій (у 

формі відеорезюме) клієнтів 

служби зайнятості. 

Напрацьований досвід 

дистанційного спілкування з 

роботодавцем за допомогою он-

лайн – ресурсу дає перші позитивні 

результати: складено понад 300 

відеорезюме, слід зазначити що 

70% осіб вже працевлаштовано. 

Більшість роботодавців 

зацікавлено у он-лайн підборі 

персоналу.

54 особи отримали допомогу по 

безробіттю одноразово для 

організації підприємницької 

діяльності, у тому числі 13 осіб з 

числа внутрішньо переміщених, 6 

осіб - з числа учасників АТО. У 

січні-червні 2016 року в 

навчальних закладах області 

проходили навчання основам 

ведення бізнесу 76 осіб, у тому 

числі 18 - ВПО, 5 – учасників АТО

Протягом І півріччя 2016 року  

профорієнтаційними послугами 

охоплено понад 10,5 тис. 

випускників загальноосвітніх шкіл, 

з яких більше 3,6 тис. отримали 

індивідуальні професійні 

консультації з використанням 

діагностичних методик.

Протягом звітного періоду 

чисельність зареєстрованих 

безробітних, які проходили 

професійне навчання складає 6909 

осіб, з них на замовлення 

роботодавців - 6647 осіб.  Рівень 

працевлаштування після навчання 

дорівнює 92,9% Чисельність 

зареєстрованих безробітних, які 

проходили професійне навчання, за 

січень-червень поточного року 

склала 4071 особу, з них на 

замовлення роботодавців - 3954 

особи. Працевлаштовано після 

навчання 3147 осіб. Рівень 

працевлаштування після навчання 

склав 89,8%. Протягом І півріччя 

2016 року було видано 32 ваучера, 

з них 4 ваучери для ВПО.

За статистичними даними 

заборгованість із заробітної плати 

в області, на території 

підконтрольній українській владі, у 

порівнянні з 01.01.2016 збільшена 

на 24,4 млн. грн., або на 6,8 % і 

станом на 01.07.2016 склала  385,1 

млн. грн. На економічно активних 

підприємствах борги по оплаті 

праці у порівнянні з 01.01.2016 

збільшені на 23,2 млн. грн., або на 

7 % і станом на 01.07.2016 склали 

352,7 млн. грн.

Станом на 01.07.2016 проведено 

255 засідань комісій з питань 

погашення заборгованості із 

заробітної плати, забезпечення 

податкових та інших бюджетних 

надходжень, страхових внесків до 

Пенсійного фонду та запобігання 

неплатоспроможності (всіх рівнів), 

на яких заслухані звіти 565 

керівників (деяких неодноразово), 

попереджено 234 керівника, 

розірвано контрактів – з 1 

керівником підприємства-

боржника.

В області було створено і 

працювало 15 тристоронніх 

соціально-економічних рад, а 

також укладено 8 територіальних 

угод між місцевими органами 

самоврядування, координаційними 

радами профспілок та 

об’єднаннями роботодавців. В 

інших містах та районах, 

продовжується робота по 

створенню такої ради та укладання 

відповідної угоди.

У 1 півріччі 2016 року надавалася 

практична і методична допомога 

виконкомам Слов’янської, 

Краматорської міських рад та 

Слов’янської райдержадміністрації 

щодо формування  системи 

запобігання виникненню, а також 

вирішення колективних трудових 

спорів.

9. Створення 

умов для 

продуктивної 

праці населення

Регіональна 

програма 

розвитку малого і 

середнього 

підприємництва в 

Донецькій 

області на 2015-

2016 роки; 

Програма 

зайнясті 

населення 

Донецької області 

на період до 2017 

року (рішення 

облради від  

04.04.2013 №6/20-

490)

Кількість осіб, 

які отримали 

допомогу по 

безробіттю 

одноразово для 

започаткування 

власної справи, 

(осіб)

12306,3 12306,3 1007,4 1007,4

Програма 

зайнясті 

населення 

Донецької області 

на період до 2017 

року (рішення 

облради від  

04.04.2013 №6/20-

490)



тих, що діють з 

початку 

виконання 

завдання

тих, що 

затверджені у 

звітному періоді

з початку 

реалізації 

програми 

(проекту)

за звітний 

період

з початку 

реалізації 

програми 

(проекту)

за звітний 

період

найменування 

індикатора, 

одиниця виміру

прогнозован

е значення 

індикатора 

(2017 рік)

фактичне 

значення 

(січень-

червень 

2016 рік)

відхилен

ня (+/-)

Проблемні 

питання, їх 

вплив на 

виконання (з 

поясненням 

причини їх 

виникнення та 

зазначенням 

механізму 

вирішення)

Дата 

початку/ 

завершен

ня 

Індикатори результативності виконання завдання

Стан виконання завдання (з 

порівняльною оцінкою фактично 

виконаного і запланованого)

назва, дата та номер рішення про 

реалізацію програми (проекту) 

регіонального розвитку, що 

реалізується в рамках заходу

обсяг фінансування, 

передбачений 

програмою (проектом) 

регіонального 

розвитку, що 

реалізується в рамках 

заходу

фактично 

профінансований обсяг 

коштів за програмою 

(проектом) 

регіонального розвитку, 

що реалізується з рамках 

заходу

Найменування 

завдання 

Стратегії

Найменування заходу з 

виконання завдання 

Стратегії

9.2.1. Сприяти

розвитку 

підприємницького 

потенціалу та

активізації бізнес-

мислення, підвищення

мотивації до відкриття

власної справи

безробітними, в тому

числі ВПО та

учасників АТО та

створенню 

інформаційно-

мотиваційних 

матеріалів («Банку

бізнес-ідей» та

каталогу кращих бізнес-

2016 рік

9.3. Сприяння 

зменшенню 

дисбалансу між 

попитом та 

пропозицією робочої 

сили на ринку праці 

шляхом професійної 

орієнтації, підготовки, 

перепідготовки та 

підвищення 

кваліфікації 

безробітних відповідно 

до потреб 

регіонального ринку 

праці

2016 рік

9.3.1. Забезпечити

організацію та

проведення 

профорієнтаційної 

роботи з учнівською

молоддю з метою

підвищення мотивації

в отриманні професій

та спеціальностей, які

користуються попитом

на ринку праці.

2016 рік Рівень охоплення 

учнівської молоді 

профорієнтаційн

ими послугами, 

(%)

100,0 100,0 0,0

109 54 -55

З початку 2016 року за 

направленням державної служби 

зайнятості працевлаштовано 14,0 

тис.осіб. У громадських роботах та 

інших роботах тимчасового 

характеру взяли участь 9,2 тис. 

безробітних. Профорієнтаційні 

послуги отримали 82,4 тис. осіб.

Для забезпечення збалансованості 

та протидії новим викликам і 

загрозам регіонального ринку 

праці впроваджено нові форми 

роботи у режимі он-лайн, які 

сприятимуть покращенню 

співпраці з роботодавцями та 

підвищенню ефективності 

самопрезентації претендента на 

вакансію: відеорезюме; он-лайн – 

співбесіда.

На сьогодні Донецька обласна 

служба зайнятості має свої он-лайн 

– ресурси, які надають можливість 

сучасного інформаційного 

просування самопрезентацій (у 

формі відеорезюме) клієнтів 

служби зайнятості. 

Напрацьований досвід 

дистанційного спілкування з 

роботодавцем за допомогою он-

лайн – ресурсу дає перші позитивні 

результати: складено понад 300 

відеорезюме, слід зазначити що 

70% осіб вже працевлаштовано. 

Більшість роботодавців 

зацікавлено у он-лайн підборі 

персоналу.

54 особи отримали допомогу по 

безробіттю одноразово для 

організації підприємницької 

діяльності, у тому числі 13 осіб з 

числа внутрішньо переміщених, 6 

осіб - з числа учасників АТО. У 

січні-червні 2016 року в 

навчальних закладах області 

проходили навчання основам 

ведення бізнесу 76 осіб, у тому 

числі 18 - ВПО, 5 – учасників АТО

Протягом І півріччя 2016 року  

профорієнтаційними послугами 

охоплено понад 10,5 тис. 

випускників загальноосвітніх шкіл, 

з яких більше 3,6 тис. отримали 

індивідуальні професійні 

консультації з використанням 

діагностичних методик.

Протягом звітного періоду 

чисельність зареєстрованих 

безробітних, які проходили 

професійне навчання складає 6909 

осіб, з них на замовлення 

роботодавців - 6647 осіб.  Рівень 

працевлаштування після навчання 

дорівнює 92,9% Чисельність 

зареєстрованих безробітних, які 

проходили професійне навчання, за 

січень-червень поточного року 

склала 4071 особу, з них на 

замовлення роботодавців - 3954 

особи. Працевлаштовано після 

навчання 3147 осіб. Рівень 

працевлаштування після навчання 

склав 89,8%. Протягом І півріччя 

2016 року було видано 32 ваучера, 

з них 4 ваучери для ВПО.

За статистичними даними 

заборгованість із заробітної плати 

в області, на території 

підконтрольній українській владі, у 

порівнянні з 01.01.2016 збільшена 

на 24,4 млн. грн., або на 6,8 % і 

станом на 01.07.2016 склала  385,1 

млн. грн. На економічно активних 

підприємствах борги по оплаті 

праці у порівнянні з 01.01.2016 

збільшені на 23,2 млн. грн., або на 

7 % і станом на 01.07.2016 склали 

352,7 млн. грн.

Станом на 01.07.2016 проведено 

255 засідань комісій з питань 

погашення заборгованості із 

заробітної плати, забезпечення 

податкових та інших бюджетних 

надходжень, страхових внесків до 

Пенсійного фонду та запобігання 

неплатоспроможності (всіх рівнів), 

на яких заслухані звіти 565 

керівників (деяких неодноразово), 

попереджено 234 керівника, 

розірвано контрактів – з 1 

керівником підприємства-

боржника.

В області було створено і 

працювало 15 тристоронніх 

соціально-економічних рад, а 

також укладено 8 територіальних 

угод між місцевими органами 

самоврядування, координаційними 

радами профспілок та 

об’єднаннями роботодавців. В 

інших містах та районах, 

продовжується робота по 

створенню такої ради та укладання 

відповідної угоди.

У 1 півріччі 2016 року надавалася 

практична і методична допомога 

виконкомам Слов’янської, 

Краматорської міських рад та 

Слов’янської райдержадміністрації 

щодо формування  системи 

запобігання виникненню, а також 

вирішення колективних трудових 

спорів.

9. Створення 

умов для 

продуктивної 

праці населення

Регіональна 

програма 

розвитку малого і 

середнього 

підприємництва в 

Донецькій 

області на 2015-

2016 роки; 

Програма 

зайнясті 

населення 

Донецької області 

на період до 2017 

року (рішення 

облради від  

04.04.2013 №6/20-

490)

Програма 

зайнятості 

населення 

Донецької області 

на період до 2017 

року (рішення 

облради від  

04.04.2013 №6/20-

490)

Кількість осіб, 

які отримали 

допомогу по 

безробіттю 

одноразово для 

започаткування 

власної справи, 

(осіб)

12306,3 12306,3 1007,4 1007,4



тих, що діють з 

початку 

виконання 

завдання

тих, що 

затверджені у 

звітному періоді

з початку 

реалізації 

програми 

(проекту)

за звітний 

період

з початку 

реалізації 

програми 

(проекту)

за звітний 

період

найменування 

індикатора, 

одиниця виміру

прогнозован

е значення 

індикатора 

(2017 рік)

фактичне 

значення 

(січень-

червень 

2016 рік)

відхилен

ня (+/-)

Проблемні 

питання, їх 

вплив на 

виконання (з 

поясненням 

причини їх 

виникнення та 

зазначенням 

механізму 

вирішення)

Дата 

початку/ 

завершен

ня 

Індикатори результативності виконання завдання

Стан виконання завдання (з 

порівняльною оцінкою фактично 

виконаного і запланованого)

назва, дата та номер рішення про 

реалізацію програми (проекту) 

регіонального розвитку, що 

реалізується в рамках заходу

обсяг фінансування, 

передбачений 

програмою (проектом) 

регіонального 

розвитку, що 

реалізується в рамках 

заходу

фактично 

профінансований обсяг 

коштів за програмою 

(проектом) 

регіонального розвитку, 

що реалізується з рамках 

заходу

Найменування 

завдання 

Стратегії

Найменування заходу з 

виконання завдання 

Стратегії

9.3.2. Здійснення

професійної 

підготовки, 

перепідготовки та

підвищення 

кваліфікації 

безробітних на

замовлення 

роботодавців або для

самозайнятості, з

урахуванням потреб

регіонального ринку

праці, в тому числі за

укрупненими 

(інтегрованими) 

професіями.

2016 рік Регіональна 

програма 

розвитку малого і 

середнього 

підприємництва в 

Донецькій 

області на 2015-

2016 роки 

(розпорядження 

від 11.06.2015 

№270); Програма 

зайнясті 

населення 

Донецької області 

на період до 2017 

року (рішення 

облради від  

04.04.2013 №6/20-

490)

9251,5 9251,5 1251,6 1251,6 Кількість осіб, 

які проходили 

підготовку, 

перепідготовку та 

підвищення 

кваліфікації, 

(осіб)

9600 4071 -5529

9.3.3. Сприяння

реалізації статті 30

Закону України «Про

зайнятість населення»

шляхом видачі

ваучерів для осіб з

числа деяких категорій

громадян, в тому числі

для внутрішньо

переміщених осіб.

2016 рік Програма 

зайнятості 

населення 

Донецької області 

на період до 2017 

року (рішення 

облради від  

04.04.2013 №6/20-

490)

825,0 825,0 0,0 0,0 Кількість осіб, 

які отримали 

ваучер, (осіб)

110 32 -78

9.4. Створення умов 

для підвищення рівня 

заробітної плати та 

ліквідації 

заборгованості з її 

виплати

2015-

2017 

роки

Програми 

економічного і 

соціального 

розвитку міст та 

районів 

Донецької області 

(розпорядження 

від 11.06.2015 

№270) 

З початку 2016 року за 

направленням державної служби 

зайнятості працевлаштовано 14,0 

тис.осіб. У громадських роботах та 

інших роботах тимчасового 

характеру взяли участь 9,2 тис. 

безробітних. Профорієнтаційні 

послуги отримали 82,4 тис. осіб.

Для забезпечення збалансованості 

та протидії новим викликам і 

загрозам регіонального ринку 

праці впроваджено нові форми 

роботи у режимі он-лайн, які 

сприятимуть покращенню 

співпраці з роботодавцями та 

підвищенню ефективності 

самопрезентації претендента на 

вакансію: відеорезюме; он-лайн – 

співбесіда.

На сьогодні Донецька обласна 

служба зайнятості має свої он-лайн 

– ресурси, які надають можливість 

сучасного інформаційного 

просування самопрезентацій (у 

формі відеорезюме) клієнтів 

служби зайнятості. 

Напрацьований досвід 

дистанційного спілкування з 

роботодавцем за допомогою он-

лайн – ресурсу дає перші позитивні 

результати: складено понад 300 

відеорезюме, слід зазначити що 

70% осіб вже працевлаштовано. 

Більшість роботодавців 

зацікавлено у он-лайн підборі 

персоналу.

54 особи отримали допомогу по 

безробіттю одноразово для 

організації підприємницької 

діяльності, у тому числі 13 осіб з 

числа внутрішньо переміщених, 6 

осіб - з числа учасників АТО. У 

січні-червні 2016 року в 

навчальних закладах області 

проходили навчання основам 

ведення бізнесу 76 осіб, у тому 

числі 18 - ВПО, 5 – учасників АТО

Протягом І півріччя 2016 року  

профорієнтаційними послугами 

охоплено понад 10,5 тис. 

випускників загальноосвітніх шкіл, 

з яких більше 3,6 тис. отримали 

індивідуальні професійні 

консультації з використанням 

діагностичних методик.

Протягом звітного періоду 

чисельність зареєстрованих 

безробітних, які проходили 

професійне навчання складає 6909 

осіб, з них на замовлення 

роботодавців - 6647 осіб.  Рівень 

працевлаштування після навчання 

дорівнює 92,9% Чисельність 

зареєстрованих безробітних, які 

проходили професійне навчання, за 

січень-червень поточного року 

склала 4071 особу, з них на 

замовлення роботодавців - 3954 

особи. Працевлаштовано після 

навчання 3147 осіб. Рівень 

працевлаштування після навчання 

склав 89,8%. Протягом І півріччя 

2016 року було видано 32 ваучера, 

з них 4 ваучери для ВПО.

За статистичними даними 

заборгованість із заробітної плати 

в області, на території 

підконтрольній українській владі, у 

порівнянні з 01.01.2016 збільшена 

на 24,4 млн. грн., або на 6,8 % і 

станом на 01.07.2016 склала  385,1 

млн. грн. На економічно активних 

підприємствах борги по оплаті 

праці у порівнянні з 01.01.2016 

збільшені на 23,2 млн. грн., або на 

7 % і станом на 01.07.2016 склали 

352,7 млн. грн.

Станом на 01.07.2016 проведено 

255 засідань комісій з питань 

погашення заборгованості із 

заробітної плати, забезпечення 

податкових та інших бюджетних 

надходжень, страхових внесків до 

Пенсійного фонду та запобігання 

неплатоспроможності (всіх рівнів), 

на яких заслухані звіти 565 

керівників (деяких неодноразово), 

попереджено 234 керівника, 

розірвано контрактів – з 1 

керівником підприємства-

боржника.

В області було створено і 

працювало 15 тристоронніх 

соціально-економічних рад, а 

також укладено 8 територіальних 

угод між місцевими органами 

самоврядування, координаційними 

радами профспілок та 

об’єднаннями роботодавців. В 

інших містах та районах, 

продовжується робота по 

створенню такої ради та укладання 

відповідної угоди.

У 1 півріччі 2016 року надавалася 

практична і методична допомога 

виконкомам Слов’янської, 

Краматорської міських рад та 

Слов’янської райдержадміністрації 

щодо формування  системи 

запобігання виникненню, а також 

вирішення колективних трудових 

спорів.

9. Створення 

умов для 

продуктивної 

праці населення



тих, що діють з 

початку 

виконання 

завдання

тих, що 

затверджені у 

звітному періоді

з початку 

реалізації 

програми 

(проекту)

за звітний 

період

з початку 

реалізації 

програми 

(проекту)

за звітний 

період

найменування 

індикатора, 

одиниця виміру

прогнозован

е значення 

індикатора 

(2017 рік)

фактичне 

значення 

(січень-

червень 

2016 рік)

відхилен

ня (+/-)

Проблемні 

питання, їх 

вплив на 

виконання (з 

поясненням 

причини їх 

виникнення та 

зазначенням 

механізму 

вирішення)

Дата 

початку/ 

завершен

ня 

Індикатори результативності виконання завдання

Стан виконання завдання (з 

порівняльною оцінкою фактично 

виконаного і запланованого)

назва, дата та номер рішення про 

реалізацію програми (проекту) 

регіонального розвитку, що 

реалізується в рамках заходу

обсяг фінансування, 

передбачений 

програмою (проектом) 

регіонального 

розвитку, що 

реалізується в рамках 

заходу

фактично 

профінансований обсяг 

коштів за програмою 

(проектом) 

регіонального розвитку, 

що реалізується з рамках 

заходу

Найменування 

завдання 

Стратегії

Найменування заходу з 

виконання завдання 

Стратегії

9.5. Розвиток у 

регіонах соціального 

діалогу та колективно-

договірного 

регулювання трудових 

відносин

Постійно Створення 

тристоронніх 

соціально-

економічних рад, 

укладання 

територіальних 

угод
10.1. Підтримка в 

актуальному стані 

державного реєстру 

переселенців із зон 

тимчасово окупованих 

територій і з території 

Донецької та 

Луганської областей

2015-

2017 

роки

Постанова 

Кабінету 

Міністрів 

України від 

01.10.2014 № 509 

"Про облік 

внутрішньо 

переміщених 

осіб"

10.2. Сприяння у 

працевлаштуванні 

громадянам з числа 

внутрішньо 

переміщених осіб

2016 рік

10.2.1. Сприяти

працевлаштуванню 

безробітних відповідно

до п.2 ст. 24' Закону

України «Про

зайнятість населення»

з компенсацією витрат

роботодавцю на оплату

праці на умовах

строкових трудових

договорів.

2016 рік 16703,9 16703,9 2832,6 2832,6

10.2.2. Сприяти

працевлаштуванню 

безробітних відповідно

до п.2 ст. 24' Закону

України «Про

зайнятість населення»

з компенсацією витрат

роботодавцю на

перепідготовку та

підвищення 

кваліфікації таких осіб.

2016 рік 48,0 48,0 0,0 0,0

З початку 2016 року за 

направленням державної служби 

зайнятості працевлаштовано 14,0 

тис.осіб. У громадських роботах та 

інших роботах тимчасового 

характеру взяли участь 9,2 тис. 

безробітних. Профорієнтаційні 

послуги отримали 82,4 тис. осіб.

Для забезпечення збалансованості 

та протидії новим викликам і 

загрозам регіонального ринку 

праці впроваджено нові форми 

роботи у режимі он-лайн, які 

сприятимуть покращенню 

співпраці з роботодавцями та 

підвищенню ефективності 

самопрезентації претендента на 

вакансію: відеорезюме; он-лайн – 

співбесіда.

На сьогодні Донецька обласна 

служба зайнятості має свої он-лайн 

– ресурси, які надають можливість 

сучасного інформаційного 

просування самопрезентацій (у 

формі відеорезюме) клієнтів 

служби зайнятості. 

Напрацьований досвід 

дистанційного спілкування з 

роботодавцем за допомогою он-

лайн – ресурсу дає перші позитивні 

результати: складено понад 300 

відеорезюме, слід зазначити що 

70% осіб вже працевлаштовано. 

Більшість роботодавців 

зацікавлено у он-лайн підборі 

персоналу.

54 особи отримали допомогу по 

безробіттю одноразово для 

організації підприємницької 

діяльності, у тому числі 13 осіб з 

числа внутрішньо переміщених, 6 

осіб - з числа учасників АТО. У 

січні-червні 2016 року в 

навчальних закладах області 

проходили навчання основам 

ведення бізнесу 76 осіб, у тому 

числі 18 - ВПО, 5 – учасників АТО

Протягом І півріччя 2016 року  

профорієнтаційними послугами 

охоплено понад 10,5 тис. 

випускників загальноосвітніх шкіл, 

з яких більше 3,6 тис. отримали 

індивідуальні професійні 

консультації з використанням 

діагностичних методик.

Протягом звітного періоду 

чисельність зареєстрованих 

безробітних, які проходили 

професійне навчання складає 6909 

осіб, з них на замовлення 

роботодавців - 6647 осіб.  Рівень 

працевлаштування після навчання 

дорівнює 92,9% Чисельність 

зареєстрованих безробітних, які 

проходили професійне навчання, за 

січень-червень поточного року 

склала 4071 особу, з них на 

замовлення роботодавців - 3954 

особи. Працевлаштовано після 

навчання 3147 осіб. Рівень 

працевлаштування після навчання 

склав 89,8%. Протягом І півріччя 

2016 року було видано 32 ваучера, 

з них 4 ваучери для ВПО.

За статистичними даними 

заборгованість із заробітної плати 

в області, на території 

підконтрольній українській владі, у 

порівнянні з 01.01.2016 збільшена 

на 24,4 млн. грн., або на 6,8 % і 

станом на 01.07.2016 склала  385,1 

млн. грн. На економічно активних 

підприємствах борги по оплаті 

праці у порівнянні з 01.01.2016 

збільшені на 23,2 млн. грн., або на 

7 % і станом на 01.07.2016 склали 

352,7 млн. грн.

Станом на 01.07.2016 проведено 

255 засідань комісій з питань 

погашення заборгованості із 

заробітної плати, забезпечення 

податкових та інших бюджетних 

надходжень, страхових внесків до 

Пенсійного фонду та запобігання 

неплатоспроможності (всіх рівнів), 

на яких заслухані звіти 565 

керівників (деяких неодноразово), 

попереджено 234 керівника, 

розірвано контрактів – з 1 

керівником підприємства-

боржника.

В області було створено і 

працювало 15 тристоронніх 

соціально-економічних рад, а 

також укладено 8 територіальних 

угод між місцевими органами 

самоврядування, координаційними 

радами профспілок та 

об’єднаннями роботодавців. В 

інших містах та районах, 

продовжується робота по 

створенню такої ради та укладання 

відповідної угоди.

У 1 півріччі 2016 року надавалася 

практична і методична допомога 

виконкомам Слов’янської, 

Краматорської міських рад та 

Слов’янської райдержадміністрації 

щодо формування  системи 

запобігання виникненню, а також 

вирішення колективних трудових 

спорів.

1400 787 -613 Станом на 01.07.2016 органами 

соціального захисту області взято 

на облік 727,0 тис. осіб (635,0 тис. 

сімей), які переміщуються з 

тимчасово окупованої території 

України та районів проведення 

антитерористичної операції, у тому 

числі: 190,1 тис. осіб 

працездатного віку; 76,0 тис. дітей; 

28,5 тис. інвалідів; 432,4 тис. 

пенсіонерів. 

Найбільша кількість осіб (сімей), 

які переміщуються, зареєстрована 

в містах та районах: Бахмут 

(Артемівськ) – 91,4 тис. осіб (86,5 

тис. сімей), Костянтинівка – 51,0 

тис. осіб (46,2 тис. сімей), 

Краматорськ – 70,1 тис. осіб (61,0 

тис. сімей), Маріуполь – 107,5 тис. 

осіб (88,6 тис. сімей), Слов’янськ – 

48,5 тис. осіб (41,0 тис. сімей), 

Волноваський район – 37,7 тис. 

осіб (32,2 тис. сімей). 

Протягом звітного періоду не було 

працевлаштовано безробітних з 

компенсацією витрат роботодавцю 

на оплату праці на умовах 

строкових трудових договорів та 

компенсовано транспортних 

витрат на переїзд до іншої 

адміністративно-територіальної 

одиниці  у зв'язку з відсутністю 

звернень.

У І півріччі 2016 року 9 особам з 

числа ВПО компенсовано витрати 

для проходження за направленням 

територіальних органів 

центрального органу виконавчої 

влади, що реалізує державну 

політику у сфері зайнятості 

населення та трудової міграції, 

попереднього медичного та 

наркологічного огляду відповідно 

до законодавства, для 

працевлаштування.

Регіональна 

програма 

інтеграції, 

соціальної 

адаптації та 

захисту 

внутрішньо-

переміщених осіб 

на 2015-2016 

роки, 

розпорядження 

від 24.09.2015 

№498

Кількість 

працевлаштовани

х безробітних з 

числа внутрішнь 

опереміщених 

осіб, (осіб)

9. Створення 

умов для 

продуктивної 

праці населення

10. Створення 

умов для 

розв’язання 

нагальних 

проблем  

переселенців



тих, що діють з 

початку 

виконання 

завдання

тих, що 

затверджені у 

звітному періоді

з початку 

реалізації 

програми 

(проекту)

за звітний 

період

з початку 

реалізації 

програми 

(проекту)

за звітний 

період

найменування 

індикатора, 

одиниця виміру

прогнозован

е значення 

індикатора 

(2017 рік)

фактичне 

значення 

(січень-

червень 

2016 рік)

відхилен

ня (+/-)

Проблемні 

питання, їх 

вплив на 

виконання (з 

поясненням 

причини їх 

виникнення та 

зазначенням 

механізму 

вирішення)

Дата 

початку/ 

завершен

ня 

Індикатори результативності виконання завдання

Стан виконання завдання (з 

порівняльною оцінкою фактично 

виконаного і запланованого)

назва, дата та номер рішення про 

реалізацію програми (проекту) 

регіонального розвитку, що 

реалізується в рамках заходу

обсяг фінансування, 

передбачений 

програмою (проектом) 

регіонального 

розвитку, що 

реалізується в рамках 

заходу

фактично 

профінансований обсяг 

коштів за програмою 

(проектом) 

регіонального розвитку, 

що реалізується з рамках 

заходу

Найменування 

завдання 

Стратегії

Найменування заходу з 

виконання завдання 

Стратегії

10.2.3. Компенсувати

зареєстрованому 

безробітному з числа

внутрішньо 

переміщених осіб

фактичних 

транспортних витрат

на переїзд до іншої

адміністративно-

територіальної одиниці

місця 

працевлаштування.

2016 рік 60,0 60,0 0,0 0,0

10.2.4. Компенсувати

зареєстрованому 

безробітному з числа

внутрішньо 

переміщених осіб

витрат для

проходження за

направленням 

територіальних органів

центрального органу

виконавчої влади, що

реалізує державну

політику у сфері

зайнятості населення

та трудової міграції,

попереднього 

медичного та

наркологічного огляду

відповідно до

законодавства, якщо це

необхідно для

працевлаштування.

2016 рік 60,0 60,0 1,5 1,5

1400 787 -613 Станом на 01.07.2016 органами 

соціального захисту області взято 

на облік 727,0 тис. осіб (635,0 тис. 

сімей), які переміщуються з 

тимчасово окупованої території 

України та районів проведення 

антитерористичної операції, у тому 

числі: 190,1 тис. осіб 

працездатного віку; 76,0 тис. дітей; 

28,5 тис. інвалідів; 432,4 тис. 

пенсіонерів. 

Найбільша кількість осіб (сімей), 

які переміщуються, зареєстрована 

в містах та районах: Бахмут 

(Артемівськ) – 91,4 тис. осіб (86,5 

тис. сімей), Костянтинівка – 51,0 

тис. осіб (46,2 тис. сімей), 

Краматорськ – 70,1 тис. осіб (61,0 

тис. сімей), Маріуполь – 107,5 тис. 

осіб (88,6 тис. сімей), Слов’янськ – 

48,5 тис. осіб (41,0 тис. сімей), 

Волноваський район – 37,7 тис. 

осіб (32,2 тис. сімей). 

Протягом звітного періоду не було 

працевлаштовано безробітних з 

компенсацією витрат роботодавцю 

на оплату праці на умовах 

строкових трудових договорів та 

компенсовано транспортних 

витрат на переїзд до іншої 

адміністративно-територіальної 

одиниці  у зв'язку з відсутністю 

звернень.

У І півріччі 2016 року 9 особам з 

числа ВПО компенсовано витрати 

для проходження за направленням 

територіальних органів 

центрального органу виконавчої 

влади, що реалізує державну 

політику у сфері зайнятості 

населення та трудової міграції, 

попереднього медичного та 

наркологічного огляду відповідно 

до законодавства, для 

працевлаштування.

Регіональна 

програма 

інтеграції, 

соціальної 

адаптації та 

захисту 

внутрішньо-

переміщених осіб 

на 2015-2016 

роки, 

розпорядження 

від 24.09.2015 

№498

Кількість 

працевлаштовани

х безробітних з 

числа внутрішнь 

опереміщених 

осіб, (осіб)

10. Створення 

умов для 

розв’язання 

нагальних 

проблем  

переселенців



тих, що діють з 

початку 

виконання 

завдання

тих, що 

затверджені у 

звітному періоді

з початку 

реалізації 

програми 

(проекту)

за звітний 

період

з початку 

реалізації 

програми 

(проекту)

за звітний 

період

найменування 

індикатора, 

одиниця виміру

прогнозован

е значення 

індикатора 

(2017 рік)

фактичне 

значення 

(січень-

червень 

2016 рік)

відхилен

ня (+/-)

Проблемні 

питання, їх 

вплив на 

виконання (з 

поясненням 

причини їх 

виникнення та 

зазначенням 

механізму 

вирішення)

Дата 

початку/ 

завершен

ня 

Індикатори результативності виконання завдання

Стан виконання завдання (з 

порівняльною оцінкою фактично 

виконаного і запланованого)

назва, дата та номер рішення про 

реалізацію програми (проекту) 

регіонального розвитку, що 

реалізується в рамках заходу

обсяг фінансування, 

передбачений 

програмою (проектом) 

регіонального 

розвитку, що 

реалізується в рамках 

заходу

фактично 

профінансований обсяг 

коштів за програмою 

(проектом) 

регіонального розвитку, 

що реалізується з рамках 

заходу

Найменування 

завдання 

Стратегії

Найменування заходу з 

виконання завдання 

Стратегії

11. Підвищення 

стандартів 

життя в 

сільській 

місцевості

11.1. Розвиток системи 

надання соціальних 

послуг сільському 

населенню з 

урахуванням потреб 

осіб похилого віку, 

самотніх осіб та осіб, 

що проживають одні, 

ветеранів війни та 

праці, інвалідів

2015-

2017 

роки

Програма 

економічного і 

соціального 

розвитку 

Донецької області 

на 2016 рік. 

(розпорядження 

від 01.04.2016 

№249 (із змінами)

15884,9 

тис.грн. з 

місцевих 

бюджетів

15884,9 

тис.грн. з 

місцевих 

бюджеті

в

Рівень охоплення 

одиноких  

громадян 

похилого віку, 

інвалідів 

соціальними 

послугами, %

100 100 0 В області функціонують 11 

територіальних центрів 

соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг), які 

розташовані у сiльськiй місцевості 

(на підконтрольній українській 

владі території). Зазначеними 

установами протягом I півріччя 

2016 року надані послуги 13,4  тис. 

одиноким громадянам похилого 

віку, інвалідам, ветеранам війни та 

праці. 

Утримання територіальних центрів 

здійснюється за рахунок  коштів, 

які відповідно до Бюджетного 

кодексу України. У I півріччя 2016 

року фактичне фінансування 

вказаних територіальних центрів з 

місцевих бюджетів склало 15884,9 

тис. грн.

12.1. Забезпечення 

формування системи 

навчальних закладів 

для надання 

високоякісних освітніх 

послуг з 

використанням 

наявних ресурсів 

шляхом виконання 

регіональних планів 

створення освітніх 

округів та модернізації 

мережі 

загальноосвітніх, 

професійно-технічних 

навчальних закладів, у 

тому числі шкіл-

інтернатів

2015-

2016 

роки

Відповідно до 

пропозицій щодо 

включення 

об’єктів 

капітального 

будівництва до 

проекту 

Програми 

економічного і 

соціального 

розвитку 

Донецької області 

на 2016 рік

7836,8 1341,0 2958,1 540,9 На виконання рішення обласної 

ради від 24 вересня 2014 року № 

6/32-750 «Про ліквідацію 

Слов’янського дошкільного 

дитячого будинку №2 «Топольок» 

Донецької обласної ради» 

проводиться ліквідація зазначеного 

закладу. Після її завершення на 

базі будівлі вищезазначеного 

закладу буде відкрито обласний 

навчально-реабілітаційний центр 

для дітей з обмеженими 

розумовими та фізичними 

можливостями.

У 2015-2016 навчальному році на 

території, підконтрольній 

українській владі, функціонувало 

585 загальноосвітніх навчальних 

закладів усіх типів і форм 

власності. Загальний контингент 

учнів складає 148,7 тис., із них 8,7 

тис. – діти з родин ВПО. 

Проведено роботу щодо створення 

освітніх округів та визначення 

опорних шкіл, їх філій у містах і 

районах області, об'єднаних 

територіальних громадах. У 2016 

році створено 3 опорні заклади, які 

визначені за результатами 

конкурсу проектів і отримали 10,6 

млн. фінансової підтримки на 

реалізацію проектів. Протягом 

2016-2017 років заплановано 

створення 21 опорної школи, 

передбачено фінансування 

проектів загальною вартістю 479,3 

млн. грн. з обласного бюджету, без 

урахування позабюджетних коштів 

та коштів міст та районів.

У 2016 році затверджено перелік 

інфраструктурних проектів, які 

планується реалізувати за рахунок 

бюджетних та позабюджетних 

коштів. До переліку входять 110 

інвестиційних об’єктів галузі 

«Освіта» на загальну суму 728,5 

млн. грн.

Станом на 15.08.2016 до роботи в 

осінньо-зимовий період 

підготовлені  434 школи (81,12%), 

487 дошкільних закладів (93,83%), 

307 (88,21%) власних котелень. На 

проведення ремонтних робіт 

закладів освіти області витрачено 

35,6 млн. грн.  бюджетних та 

залучено 12,95 млн. грн. 

позабюджетних коштів.

До ДФРР надано проект щодо 

модернізації матеріально-технічної 

бази професійно-технічних 

навальних закладів аграрного 

профілю. Наразі проходить 

доопрацювання проекту спільно з 

Міністерством освіти і науки 

України.

Розпочато реорганізацію 

професійно-технічних навчальних 

закладів у м. Слов’янську шляхом 

приєднання 3 закладів до 

Слов’янського багатопрофільного 

регіонального центру професійної 

освіти ім. П.Ф. Кривоноса. 

Проводиться реорганізація 

Гранітненського професійного 

ліцею шляхом приєднання до 

Маріупольського професійного 

аграрного ліцею.

Проводилася робота щодо 

впорядкування мережі навчальних 

закладів, унаслідок якої до початку 

нового навчального року 

ліквідовано 6 навчальних закладів, 

реорганізовано 15 закладів, у тому 

числі з пониженням ступеня.

Протягом 2015-2016 навчального 

року підвезення 5306 дітей та 

педпрацівників здійснювалося 132 

шкільними автобусами та 8 

орендованими, крім того, задіяні 

рейсові автобуси та залізниця. На 

закупівлю шкільних автобусів для 

учнів загальноосвітніх шкіл 

області за умови співфінансування 

з місцевими бюджетами 70/30 були 

розподілені кошти державної 

субвенції в сумі 22,8 млн. грн. 

Станом на 01.08.2016 придбано 4 

шкільні автобуси, до кінця серпня 

буде придбано ще 2, по 8 тривають 

тендерні процедури.

Загальна кількість персональних 

комп’ютерів, якими обладнані 

навчальні заклади області, 

становить 9922. Середньообласний 

показник кількості учнів на 1 

комп’ютер - 24 (у містах - 30, 

районах – 18), 90% 

загальноосвітніх закладів  

підключені до мережі Інтернет. У 

вересні заплановано поставку 865 

комп’ютерів згідно з угодою (у 

формі обміну) між Урядом України 

та Урядом Китайської Народної 

Республіки.

На кінець 2015-2016 навчального 

року в загальноосвітніх навчальних 

закладах за дистанційно-

екстернатною формою навчалося 

близько 1800 учнів, які мешкають 

на тимчасово окупованій території 

Донецької та Луганської областей. 

Документи державного зразка 

(атестатів) отримали 656 учнів з 

тимчасово окупованих територій 

Донецької та Луганської областей, 

свідоцтв – 588 осіб. 

У 2016-2017 навчальному році за 

регіональним проектом 

"Дистанційна освіта" будуть 

працювати 5 шкіл у містах Бахмут, 

Краматорськ, Покровськ, 

Маріуполь, Слов’янськ.

На території Донецької області, 

підконтрольній українській владі, 

функціонує 601 дошкільний 

навчальний заклад. У цих закладах 

здобувають дошкільну освіту 55,1 

тис. дітей, із них  3,1 тис. дітей із 

числа сімей ВПО.  На 100 місцях 

по області виховується 96 дітей (у 

містах - 100, у сільській місцевості 

– 75). У містах існує 

перевантаження дошкільних 

навчальних закладів. Найвищі 

показники у мм. Покровськ (130 

дітей), Краматорськ (123 дитини), 

Слов'янськ (120 дітей), Добропілля 

(116 дітей). Черга до дошкільних 

навчальних закладів існує у містах 

Вугледарі (75 дітей), Мирнограді 

(110 дітей), Добропіллі (55 дітей), 

Покровському (258 дітей), 

Краматорську (196 дітей), 

Волноваському  районі (50 дітей).

На сьогодні в дошкільних 

навчальних закладах області 

створено додатково 335 місць. По 

завершенню капітального ремонту 

найближчим часом планується 

відкриття ДНЗ Мангушської 

селищної ради «Аліса» 

Мангушського району на 220 

місць. За спільним проектом з 

ЮНІСЕФ до кінця року планується 

додатково відкрити 17 груп на 390 

місць у містах Бахмут, 

Новогродівка, Покровськ, 

Святогірськ, Волноваському, 

Добропільському, Мангушському 

та Слов’янському районах.

Сучасна структура ВНЗ ІІІ-ІV 

12. 

Модернізація 

системи освіти

Рівень охоплення 

дітей дошкільної 

освітою, %

85



тих, що діють з 

початку 

виконання 

завдання

тих, що 

затверджені у 

звітному періоді

з початку 

реалізації 

програми 

(проекту)

за звітний 

період

з початку 

реалізації 

програми 

(проекту)

за звітний 

період

найменування 

індикатора, 

одиниця виміру

прогнозован

е значення 

індикатора 

(2017 рік)

фактичне 

значення 

(січень-

червень 

2016 рік)

відхилен

ня (+/-)

Проблемні 

питання, їх 

вплив на 

виконання (з 

поясненням 

причини їх 

виникнення та 

зазначенням 

механізму 

вирішення)

Дата 

початку/ 

завершен

ня 

Індикатори результативності виконання завдання

Стан виконання завдання (з 

порівняльною оцінкою фактично 

виконаного і запланованого)

назва, дата та номер рішення про 

реалізацію програми (проекту) 

регіонального розвитку, що 

реалізується в рамках заходу

обсяг фінансування, 

передбачений 

програмою (проектом) 

регіонального 

розвитку, що 

реалізується в рамках 

заходу

фактично 

профінансований обсяг 

коштів за програмою 

(проектом) 

регіонального розвитку, 

що реалізується з рамках 

заходу

Найменування 

завдання 

Стратегії

Найменування заходу з 

виконання завдання 

Стратегії

12.1.1. Відкриття на 

базі Слов`янського 

дошкільного дитячого  

будинку  №2 

"Топольок" Донецької 

обласної ради - 

Донецького обласного 

методичного 

корекційно-

реабілітаційного 

центру психологічної 

служби системи освіти.

2016-

2017 

роки

Програма 

економічного і 

соціального 

розвитку 

Донецької області 

на 2016 рік. 

(розпорядження 

від 01.04.2016 

№249 (із змінами)

12.1.2. Забезпечення 

формування системи 

навчальних закладів 

для надання 

високоякісних освітніх 

послуг з 

використанням 

наявних ресурсів 

шляхом виконання 

регіональних планів 

створення освітніх 

округів та модернізації 

мережі 

загальноосвітніх, 

професійно-технічних 

навчальних закладів, у 

тому числі шкіл-

інтернатів

січень 

2016-

серпень 

2017 

років

Постанова КМУ  

"Про 

затвердження 

Положення "Про 

освітній округ"" 

№777 від 

27.08.2009

Постанова КМУ  

"Про 

затвердження 

Положення "Про 

освітній округ"" 

№777 від 

27.08.2010

На виконання рішення обласної 

ради від 24 вересня 2014 року № 

6/32-750 «Про ліквідацію 

Слов’янського дошкільного 

дитячого будинку №2 «Топольок» 

Донецької обласної ради» 

проводиться ліквідація зазначеного 

закладу. Після її завершення на 

базі будівлі вищезазначеного 

закладу буде відкрито обласний 

навчально-реабілітаційний центр 

для дітей з обмеженими 

розумовими та фізичними 

можливостями.

У 2015-2016 навчальному році на 

території, підконтрольній 

українській владі, функціонувало 

585 загальноосвітніх навчальних 

закладів усіх типів і форм 

власності. Загальний контингент 

учнів складає 148,7 тис., із них 8,7 

тис. – діти з родин ВПО. 

Проведено роботу щодо створення 

освітніх округів та визначення 

опорних шкіл, їх філій у містах і 

районах області, об'єднаних 

територіальних громадах. У 2016 

році створено 3 опорні заклади, які 

визначені за результатами 

конкурсу проектів і отримали 10,6 

млн. фінансової підтримки на 

реалізацію проектів. Протягом 

2016-2017 років заплановано 

створення 21 опорної школи, 

передбачено фінансування 

проектів загальною вартістю 479,3 

млн. грн. з обласного бюджету, без 

урахування позабюджетних коштів 

та коштів міст та районів.

У 2016 році затверджено перелік 

інфраструктурних проектів, які 

планується реалізувати за рахунок 

бюджетних та позабюджетних 

коштів. До переліку входять 110 

інвестиційних об’єктів галузі 

«Освіта» на загальну суму 728,5 

млн. грн.

Станом на 15.08.2016 до роботи в 

осінньо-зимовий період 

підготовлені  434 школи (81,12%), 

487 дошкільних закладів (93,83%), 

307 (88,21%) власних котелень. На 

проведення ремонтних робіт 

закладів освіти області витрачено 

35,6 млн. грн.  бюджетних та 

залучено 12,95 млн. грн. 

позабюджетних коштів.

До ДФРР надано проект щодо 

модернізації матеріально-технічної 

бази професійно-технічних 

навальних закладів аграрного 

профілю. Наразі проходить 

доопрацювання проекту спільно з 

Міністерством освіти і науки 

України.

Розпочато реорганізацію 

професійно-технічних навчальних 

закладів у м. Слов’янську шляхом 

приєднання 3 закладів до 

Слов’янського багатопрофільного 

регіонального центру професійної 

освіти ім. П.Ф. Кривоноса. 

Проводиться реорганізація 

Гранітненського професійного 

ліцею шляхом приєднання до 

Маріупольського професійного 

аграрного ліцею.

Проводилася робота щодо 

впорядкування мережі навчальних 

закладів, унаслідок якої до початку 

нового навчального року 

ліквідовано 6 навчальних закладів, 

реорганізовано 15 закладів, у тому 

числі з пониженням ступеня.

Протягом 2015-2016 навчального 

року підвезення 5306 дітей та 

педпрацівників здійснювалося 132 

шкільними автобусами та 8 

орендованими, крім того, задіяні 

рейсові автобуси та залізниця. На 

закупівлю шкільних автобусів для 

учнів загальноосвітніх шкіл 

області за умови співфінансування 

з місцевими бюджетами 70/30 були 

розподілені кошти державної 

субвенції в сумі 22,8 млн. грн. 

Станом на 01.08.2016 придбано 4 

шкільні автобуси, до кінця серпня 

буде придбано ще 2, по 8 тривають 

тендерні процедури.

Загальна кількість персональних 

комп’ютерів, якими обладнані 

навчальні заклади області, 

становить 9922. Середньообласний 

показник кількості учнів на 1 

комп’ютер - 24 (у містах - 30, 

районах – 18), 90% 

загальноосвітніх закладів  

підключені до мережі Інтернет. У 

вересні заплановано поставку 865 

комп’ютерів згідно з угодою (у 

формі обміну) між Урядом України 

та Урядом Китайської Народної 

Республіки.

На кінець 2015-2016 навчального 

року в загальноосвітніх навчальних 

закладах за дистанційно-

екстернатною формою навчалося 

близько 1800 учнів, які мешкають 

на тимчасово окупованій території 

Донецької та Луганської областей. 

Документи державного зразка 

(атестатів) отримали 656 учнів з 

тимчасово окупованих територій 

Донецької та Луганської областей, 

свідоцтв – 588 осіб. 

У 2016-2017 навчальному році за 

регіональним проектом 

"Дистанційна освіта" будуть 

працювати 5 шкіл у містах Бахмут, 

Краматорськ, Покровськ, 

Маріуполь, Слов’янськ.

На території Донецької області, 

підконтрольній українській владі, 

функціонує 601 дошкільний 

навчальний заклад. У цих закладах 

здобувають дошкільну освіту 55,1 

тис. дітей, із них  3,1 тис. дітей із 

числа сімей ВПО.  На 100 місцях 

по області виховується 96 дітей (у 

містах - 100, у сільській місцевості 

– 75). У містах існує 

перевантаження дошкільних 

навчальних закладів. Найвищі 

показники у мм. Покровськ (130 

дітей), Краматорськ (123 дитини), 

Слов'янськ (120 дітей), Добропілля 

(116 дітей). Черга до дошкільних 

навчальних закладів існує у містах 

Вугледарі (75 дітей), Мирнограді 

(110 дітей), Добропіллі (55 дітей), 

Покровському (258 дітей), 

Краматорську (196 дітей), 

Волноваському  районі (50 дітей).

На сьогодні в дошкільних 

навчальних закладах області 

створено додатково 335 місць. По 

завершенню капітального ремонту 

найближчим часом планується 

відкриття ДНЗ Мангушської 

селищної ради «Аліса» 

Мангушського району на 220 

місць. За спільним проектом з 

ЮНІСЕФ до кінця року планується 

додатково відкрити 17 груп на 390 

місць у містах Бахмут, 

Новогродівка, Покровськ, 

Святогірськ, Волноваському, 

Добропільському, Мангушському 

та Слов’янському районах.
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12.1.3. Модернізація 

освітніх округів

2015-

2017 

роки



тих, що діють з 

початку 

виконання 

завдання

тих, що 

затверджені у 

звітному періоді

з початку 

реалізації 

програми 

(проекту)

за звітний 

період

з початку 

реалізації 

програми 

(проекту)

за звітний 

період

найменування 

індикатора, 

одиниця виміру

прогнозован

е значення 

індикатора 

(2017 рік)

фактичне 

значення 

(січень-

червень 

2016 рік)

відхилен

ня (+/-)

Проблемні 

питання, їх 

вплив на 

виконання (з 

поясненням 

причини їх 

виникнення та 

зазначенням 

механізму 

вирішення)

Дата 

початку/ 

завершен

ня 

Індикатори результативності виконання завдання

Стан виконання завдання (з 

порівняльною оцінкою фактично 

виконаного і запланованого)

назва, дата та номер рішення про 

реалізацію програми (проекту) 

регіонального розвитку, що 

реалізується в рамках заходу

обсяг фінансування, 

передбачений 

програмою (проектом) 

регіонального 

розвитку, що 

реалізується в рамках 

заходу

фактично 

профінансований обсяг 

коштів за програмою 

(проектом) 

регіонального розвитку, 

що реалізується з рамках 

заходу

Найменування 

завдання 

Стратегії

Найменування заходу з 

виконання завдання 

Стратегії

12.1.4. Укріплення 

матеріально-технічної 

бази закладів освіти

2015 рік Програма 

соціально-

економічного 

розвитку 

Донецької області 

на 2016 рік 

(розпорядження 

від 01.04.2016 № 

249)

12.1.5. Модернізація 

матеріально-технічної 

бази професійно-

технічних навчальних 

закладів  Донецької 

області 

2016 рік Модернізація 

матеріально-

технічної бази 

професійно-

технічних 

навчальних 

закладів  

Донецької області 

(ДФРР)
12.2. Забезпечення 

підвищення якості та 

рівного доступу 

населення до загальної 

середньої освіти, 

зокрема в сільській 

місцевості, шляхом 

оптимізації мережі 

навчальних закладів та 

покращення їх 

матеріально-технічної 

бази

 січень 

2013 року 

- 

постійно

Державна цільова 

соціальна 

обласна, районна 

програма 

"Шкільний 

автобус"

12.3. Створення на 

основі системи вищих 

навчальних закладів та 

науково-дослідних 

установ системи 

навчання (у тому числі 

дистанційного) для 

осіб, які не мають 

вищої освіти, 

короткострокових 

курсів з певної 

тематики з доступом 

до них широкого кола 

громадськості

2015-

2020 

роки

На виконання рішення обласної 

ради від 24 вересня 2014 року № 

6/32-750 «Про ліквідацію 

Слов’янського дошкільного 

дитячого будинку №2 «Топольок» 

Донецької обласної ради» 

проводиться ліквідація зазначеного 

закладу. Після її завершення на 

базі будівлі вищезазначеного 

закладу буде відкрито обласний 

навчально-реабілітаційний центр 

для дітей з обмеженими 

розумовими та фізичними 

можливостями.

У 2015-2016 навчальному році на 

території, підконтрольній 

українській владі, функціонувало 

585 загальноосвітніх навчальних 

закладів усіх типів і форм 

власності. Загальний контингент 

учнів складає 148,7 тис., із них 8,7 

тис. – діти з родин ВПО. 

Проведено роботу щодо створення 

освітніх округів та визначення 

опорних шкіл, їх філій у містах і 

районах області, об'єднаних 

територіальних громадах. У 2016 

році створено 3 опорні заклади, які 

визначені за результатами 

конкурсу проектів і отримали 10,6 

млн. фінансової підтримки на 

реалізацію проектів. Протягом 

2016-2017 років заплановано 

створення 21 опорної школи, 

передбачено фінансування 

проектів загальною вартістю 479,3 

млн. грн. з обласного бюджету, без 

урахування позабюджетних коштів 

та коштів міст та районів.

У 2016 році затверджено перелік 

інфраструктурних проектів, які 

планується реалізувати за рахунок 

бюджетних та позабюджетних 

коштів. До переліку входять 110 

інвестиційних об’єктів галузі 

«Освіта» на загальну суму 728,5 

млн. грн.

Станом на 15.08.2016 до роботи в 

осінньо-зимовий період 

підготовлені  434 школи (81,12%), 

487 дошкільних закладів (93,83%), 

307 (88,21%) власних котелень. На 

проведення ремонтних робіт 

закладів освіти області витрачено 

35,6 млн. грн.  бюджетних та 

залучено 12,95 млн. грн. 

позабюджетних коштів.

До ДФРР надано проект щодо 

модернізації матеріально-технічної 

бази професійно-технічних 

навальних закладів аграрного 

профілю. Наразі проходить 

доопрацювання проекту спільно з 

Міністерством освіти і науки 

України.

Розпочато реорганізацію 

професійно-технічних навчальних 

закладів у м. Слов’янську шляхом 

приєднання 3 закладів до 

Слов’янського багатопрофільного 

регіонального центру професійної 

освіти ім. П.Ф. Кривоноса. 

Проводиться реорганізація 

Гранітненського професійного 

ліцею шляхом приєднання до 

Маріупольського професійного 

аграрного ліцею.

Проводилася робота щодо 

впорядкування мережі навчальних 

закладів, унаслідок якої до початку 

нового навчального року 

ліквідовано 6 навчальних закладів, 

реорганізовано 15 закладів, у тому 

числі з пониженням ступеня.

Протягом 2015-2016 навчального 

року підвезення 5306 дітей та 

педпрацівників здійснювалося 132 

шкільними автобусами та 8 

орендованими, крім того, задіяні 

рейсові автобуси та залізниця. На 

закупівлю шкільних автобусів для 

учнів загальноосвітніх шкіл 

області за умови співфінансування 

з місцевими бюджетами 70/30 були 

розподілені кошти державної 

субвенції в сумі 22,8 млн. грн. 

Станом на 01.08.2016 придбано 4 

шкільні автобуси, до кінця серпня 

буде придбано ще 2, по 8 тривають 

тендерні процедури.

Загальна кількість персональних 

комп’ютерів, якими обладнані 

навчальні заклади області, 

становить 9922. Середньообласний 

показник кількості учнів на 1 

комп’ютер - 24 (у містах - 30, 

районах – 18), 90% 

загальноосвітніх закладів  

підключені до мережі Інтернет. У 

вересні заплановано поставку 865 

комп’ютерів згідно з угодою (у 

формі обміну) між Урядом України 

та Урядом Китайської Народної 

Республіки.

На кінець 2015-2016 навчального 

року в загальноосвітніх навчальних 

закладах за дистанційно-

екстернатною формою навчалося 

близько 1800 учнів, які мешкають 

на тимчасово окупованій території 

Донецької та Луганської областей. 

Документи державного зразка 

(атестатів) отримали 656 учнів з 

тимчасово окупованих територій 

Донецької та Луганської областей, 

свідоцтв – 588 осіб. 

У 2016-2017 навчальному році за 

регіональним проектом 

"Дистанційна освіта" будуть 

працювати 5 шкіл у містах Бахмут, 

Краматорськ, Покровськ, 

Маріуполь, Слов’янськ.

На території Донецької області, 

підконтрольній українській владі, 

функціонує 601 дошкільний 

навчальний заклад. У цих закладах 

здобувають дошкільну освіту 55,1 

тис. дітей, із них  3,1 тис. дітей із 

числа сімей ВПО.  На 100 місцях 

по області виховується 96 дітей (у 

містах - 100, у сільській місцевості 

– 75). У містах існує 

перевантаження дошкільних 

навчальних закладів. Найвищі 

показники у мм. Покровськ (130 

дітей), Краматорськ (123 дитини), 

Слов'янськ (120 дітей), Добропілля 

(116 дітей). Черга до дошкільних 

навчальних закладів існує у містах 

Вугледарі (75 дітей), Мирнограді 

(110 дітей), Добропіллі (55 дітей), 

Покровському (258 дітей), 

Краматорську (196 дітей), 

Волноваському  районі (50 дітей).

На сьогодні в дошкільних 

навчальних закладах області 

створено додатково 335 місць. По 

завершенню капітального ремонту 

найближчим часом планується 

відкриття ДНЗ Мангушської 

селищної ради «Аліса» 

Мангушського району на 220 

місць. За спільним проектом з 

ЮНІСЕФ до кінця року планується 

додатково відкрити 17 груп на 390 

місць у містах Бахмут, 

Новогродівка, Покровськ, 

Святогірськ, Волноваському, 

Добропільському, Мангушському 

та Слов’янському районах.
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індикатора 

(2017 рік)

фактичне 

значення 

(січень-

червень 

2016 рік)

відхилен

ня (+/-)

Проблемні 

питання, їх 

вплив на 

виконання (з 

поясненням 

причини їх 

виникнення та 

зазначенням 

механізму 

вирішення)

Дата 

початку/ 

завершен

ня 

Індикатори результативності виконання завдання

Стан виконання завдання (з 

порівняльною оцінкою фактично 

виконаного і запланованого)

назва, дата та номер рішення про 

реалізацію програми (проекту) 

регіонального розвитку, що 

реалізується в рамках заходу

обсяг фінансування, 

передбачений 

програмою (проектом) 

регіонального 

розвитку, що 

реалізується в рамках 

заходу

фактично 

профінансований обсяг 

коштів за програмою 

(проектом) 

регіонального розвитку, 

що реалізується з рамках 

заходу

Найменування 

завдання 

Стратегії

Найменування заходу з 

виконання завдання 

Стратегії

12.4. Розбудова мережі 

дошкільних 

навчальних закладів, 

підвищення рівня 

охоплення дітей 

відповідного віку 

дошкільною освітою

2015-

2017 

роки

Державна цільова 

соціальна 

обласна, районна 

програма 

"Шкільний 

автобус"

12.5. Забезпечення 

доступності 

дошкільної освіти, 

зокрема в сільській 

місцевості, шляхом 

будівництва нових 

дитячих садків

Постійно

12.6. Підвищення 

якості та рівня 

конкурентоспроможно

сті вищої освіти, 

забезпечення 

функціонування 

системи ступеневої 

(аграрної, технічної, 

морської, гуманітарної 

тощо) освіти шляхом 

утворення в регіонах 

науково-освітніх 

центрів

2015-

2020 

роки

12.7. Завершення 

формування єдиного 

інформаційного 

освітнього середовища

січень 

2016-

серпень 

2017 р.

Постанова КМУ 

від 13.07.2011 № 

752 "Про 

створення ІСУО з 

питань освіти"
12.8. Забезпечення 

навчально-виховного 

процесу засобами 

інформаційно-

комунікаційних 

технологій

Постійно Програма "Освіта 

Донеччини. 2012-

2016 рр."

На виконання рішення обласної 

ради від 24 вересня 2014 року № 

6/32-750 «Про ліквідацію 

Слов’янського дошкільного 

дитячого будинку №2 «Топольок» 

Донецької обласної ради» 

проводиться ліквідація зазначеного 

закладу. Після її завершення на 

базі будівлі вищезазначеного 

закладу буде відкрито обласний 

навчально-реабілітаційний центр 

для дітей з обмеженими 

розумовими та фізичними 

можливостями.

У 2015-2016 навчальному році на 

території, підконтрольній 

українській владі, функціонувало 

585 загальноосвітніх навчальних 

закладів усіх типів і форм 

власності. Загальний контингент 

учнів складає 148,7 тис., із них 8,7 

тис. – діти з родин ВПО. 

Проведено роботу щодо створення 

освітніх округів та визначення 

опорних шкіл, їх філій у містах і 

районах області, об'єднаних 

територіальних громадах. У 2016 

році створено 3 опорні заклади, які 

визначені за результатами 

конкурсу проектів і отримали 10,6 

млн. фінансової підтримки на 

реалізацію проектів. Протягом 

2016-2017 років заплановано 

створення 21 опорної школи, 

передбачено фінансування 

проектів загальною вартістю 479,3 

млн. грн. з обласного бюджету, без 

урахування позабюджетних коштів 

та коштів міст та районів.

У 2016 році затверджено перелік 

інфраструктурних проектів, які 

планується реалізувати за рахунок 

бюджетних та позабюджетних 

коштів. До переліку входять 110 

інвестиційних об’єктів галузі 

«Освіта» на загальну суму 728,5 

млн. грн.

Станом на 15.08.2016 до роботи в 

осінньо-зимовий період 

підготовлені  434 школи (81,12%), 

487 дошкільних закладів (93,83%), 

307 (88,21%) власних котелень. На 

проведення ремонтних робіт 

закладів освіти області витрачено 

35,6 млн. грн.  бюджетних та 

залучено 12,95 млн. грн. 

позабюджетних коштів.

До ДФРР надано проект щодо 

модернізації матеріально-технічної 

бази професійно-технічних 

навальних закладів аграрного 

профілю. Наразі проходить 

доопрацювання проекту спільно з 

Міністерством освіти і науки 

України.

Розпочато реорганізацію 

професійно-технічних навчальних 

закладів у м. Слов’янську шляхом 

приєднання 3 закладів до 

Слов’янського багатопрофільного 

регіонального центру професійної 

освіти ім. П.Ф. Кривоноса. 

Проводиться реорганізація 

Гранітненського професійного 

ліцею шляхом приєднання до 

Маріупольського професійного 

аграрного ліцею.

Проводилася робота щодо 

впорядкування мережі навчальних 

закладів, унаслідок якої до початку 

нового навчального року 

ліквідовано 6 навчальних закладів, 

реорганізовано 15 закладів, у тому 

числі з пониженням ступеня.

Протягом 2015-2016 навчального 

року підвезення 5306 дітей та 

педпрацівників здійснювалося 132 

шкільними автобусами та 8 

орендованими, крім того, задіяні 

рейсові автобуси та залізниця. На 

закупівлю шкільних автобусів для 

учнів загальноосвітніх шкіл 

області за умови співфінансування 

з місцевими бюджетами 70/30 були 

розподілені кошти державної 

субвенції в сумі 22,8 млн. грн. 

Станом на 01.08.2016 придбано 4 

шкільні автобуси, до кінця серпня 

буде придбано ще 2, по 8 тривають 

тендерні процедури.

Загальна кількість персональних 

комп’ютерів, якими обладнані 

навчальні заклади області, 

становить 9922. Середньообласний 

показник кількості учнів на 1 

комп’ютер - 24 (у містах - 30, 

районах – 18), 90% 

загальноосвітніх закладів  

підключені до мережі Інтернет. У 

вересні заплановано поставку 865 

комп’ютерів згідно з угодою (у 

формі обміну) між Урядом України 

та Урядом Китайської Народної 

Республіки.

На кінець 2015-2016 навчального 

року в загальноосвітніх навчальних 

закладах за дистанційно-

екстернатною формою навчалося 

близько 1800 учнів, які мешкають 

на тимчасово окупованій території 

Донецької та Луганської областей. 

Документи державного зразка 

(атестатів) отримали 656 учнів з 

тимчасово окупованих територій 

Донецької та Луганської областей, 

свідоцтв – 588 осіб. 

У 2016-2017 навчальному році за 

регіональним проектом 

"Дистанційна освіта" будуть 

працювати 5 шкіл у містах Бахмут, 

Краматорськ, Покровськ, 

Маріуполь, Слов’янськ.

На території Донецької області, 

підконтрольній українській владі, 

функціонує 601 дошкільний 

навчальний заклад. У цих закладах 

здобувають дошкільну освіту 55,1 

тис. дітей, із них  3,1 тис. дітей із 

числа сімей ВПО.  На 100 місцях 

по області виховується 96 дітей (у 

містах - 100, у сільській місцевості 

– 75). У містах існує 

перевантаження дошкільних 

навчальних закладів. Найвищі 

показники у мм. Покровськ (130 

дітей), Краматорськ (123 дитини), 

Слов'янськ (120 дітей), Добропілля 

(116 дітей). Черга до дошкільних 

навчальних закладів існує у містах 

Вугледарі (75 дітей), Мирнограді 

(110 дітей), Добропіллі (55 дітей), 

Покровському (258 дітей), 

Краматорську (196 дітей), 

Волноваському  районі (50 дітей).

На сьогодні в дошкільних 

навчальних закладах області 

створено додатково 335 місць. По 

завершенню капітального ремонту 

найближчим часом планується 

відкриття ДНЗ Мангушської 

селищної ради «Аліса» 

Мангушського району на 220 

місць. За спільним проектом з 

ЮНІСЕФ до кінця року планується 

додатково відкрити 17 груп на 390 

місць у містах Бахмут, 

Новогродівка, Покровськ, 

Святогірськ, Волноваському, 

Добропільському, Мангушському 

та Слов’янському районах.

Сучасна структура ВНЗ ІІІ-ІV 

12. 

Модернізація 

системи освіти

Рівень охоплення 

дітей дошкільної 

освітою, %

85



тих, що діють з 

початку 

виконання 

завдання

тих, що 

затверджені у 

звітному періоді

з початку 

реалізації 

програми 

(проекту)

за звітний 

період

з початку 

реалізації 

програми 

(проекту)

за звітний 

період

найменування 

індикатора, 

одиниця виміру

прогнозован

е значення 

індикатора 

(2017 рік)

фактичне 

значення 

(січень-

червень 

2016 рік)

відхилен

ня (+/-)

Проблемні 

питання, їх 

вплив на 

виконання (з 

поясненням 

причини їх 

виникнення та 

зазначенням 

механізму 

вирішення)

Дата 

початку/ 

завершен

ня 

Індикатори результативності виконання завдання

Стан виконання завдання (з 

порівняльною оцінкою фактично 

виконаного і запланованого)

назва, дата та номер рішення про 

реалізацію програми (проекту) 

регіонального розвитку, що 

реалізується в рамках заходу

обсяг фінансування, 

передбачений 

програмою (проектом) 

регіонального 

розвитку, що 

реалізується в рамках 

заходу

фактично 

профінансований обсяг 

коштів за програмою 

(проектом) 

регіонального розвитку, 

що реалізується з рамках 

заходу

Найменування 

завдання 

Стратегії

Найменування заходу з 

виконання завдання 

Стратегії

12.9. Удосконалення 

системи позашкільної 

освіти та створення 

умов для діяльності 

позашкільних 

навчальних закладів як 

координаційних 

центрів виховної та 

організаційно-

методичної роботи в 

мікрорайоні, районі, 

місті, області

2016-

2017 

роки

Договір про 

співпрацю між 

обласними 

позашкільними 

закладами та об 

єднаними 

громадами

12.10. Оптимізація 

мережі закладів 

професійно-технічної 

освіти шляхом їх 

укрупнення, 

об'єднання, з 

урахуванням 

необхідності 

модернізації мережі та 

відповідно до потреб 

регіону

2016-

2018 

роки

Програма 

розвитку 

професійно-

технічної освіти 

області на 2016-

2018 роки 

13.1. Формування 

мережі амбулаторій, 

наближених до місць 

проживання населення, 

у сільській місцевості 

та містах (відповідно 

до нормативу 

забезпеченості)

2016-

2020 

роки

7400,0 1348,0

13.2. Забезпечення 

закладів охорони 

здоров’я, які надають 

первинну медичну 

допомогу, відповідним 

обладнанням, 

транспортними 

засобами та кадрами

2016-

2020 

роки

100000,0 0,0

Кадрова 

проблема: 

зберігається 

стійка 

тенденція до 

зменшення 

кількості 

медичних 

працівників та 

збільшення 

серед них осіб 

пенсійного 

віку, загальний 

дефіцит 

складає понад 

2,7 тис. 

лікарів.

Незадовільна 

матеріально-

технічна база 

закладів 

охорони 

здоров’я: 50% 

наявного 

обладнання 

має знос 90% 

та потребує 

заміни. 

Недостатнє 

фінансування, 

в т.ч. 

державних і 

обласних 

програм. 

Відсутній 

взаємозв`язок 

між 

механізмом 

фінансування 

галузі та 

якістю і 

обсягами 

медичної 

допомоги.

На виконання рішення обласної 

ради від 24 вересня 2014 року № 

6/32-750 «Про ліквідацію 

Слов’янського дошкільного 

дитячого будинку №2 «Топольок» 

Донецької обласної ради» 

проводиться ліквідація зазначеного 

закладу. Після її завершення на 

базі будівлі вищезазначеного 

закладу буде відкрито обласний 

навчально-реабілітаційний центр 

для дітей з обмеженими 

розумовими та фізичними 

можливостями.

У 2015-2016 навчальному році на 

території, підконтрольній 

українській владі, функціонувало 

585 загальноосвітніх навчальних 

закладів усіх типів і форм 

власності. Загальний контингент 

учнів складає 148,7 тис., із них 8,7 

тис. – діти з родин ВПО. 

Проведено роботу щодо створення 

освітніх округів та визначення 

опорних шкіл, їх філій у містах і 

районах області, об'єднаних 

територіальних громадах. У 2016 

році створено 3 опорні заклади, які 

визначені за результатами 

конкурсу проектів і отримали 10,6 

млн. фінансової підтримки на 

реалізацію проектів. Протягом 

2016-2017 років заплановано 

створення 21 опорної школи, 

передбачено фінансування 

проектів загальною вартістю 479,3 

млн. грн. з обласного бюджету, без 

урахування позабюджетних коштів 

та коштів міст та районів.

У 2016 році затверджено перелік 

інфраструктурних проектів, які 

планується реалізувати за рахунок 

бюджетних та позабюджетних 

коштів. До переліку входять 110 

інвестиційних об’єктів галузі 

«Освіта» на загальну суму 728,5 

млн. грн.

Станом на 15.08.2016 до роботи в 

осінньо-зимовий період 

підготовлені  434 школи (81,12%), 

487 дошкільних закладів (93,83%), 

307 (88,21%) власних котелень. На 

проведення ремонтних робіт 

закладів освіти області витрачено 

35,6 млн. грн.  бюджетних та 

залучено 12,95 млн. грн. 

позабюджетних коштів.

До ДФРР надано проект щодо 

модернізації матеріально-технічної 

бази професійно-технічних 

навальних закладів аграрного 

профілю. Наразі проходить 

доопрацювання проекту спільно з 

Міністерством освіти і науки 

України.

Розпочато реорганізацію 

професійно-технічних навчальних 

закладів у м. Слов’янську шляхом 

приєднання 3 закладів до 

Слов’янського багатопрофільного 

регіонального центру професійної 

освіти ім. П.Ф. Кривоноса. 

Проводиться реорганізація 

Гранітненського професійного 

ліцею шляхом приєднання до 

Маріупольського професійного 

аграрного ліцею.

Проводилася робота щодо 

впорядкування мережі навчальних 

закладів, унаслідок якої до початку 

нового навчального року 

ліквідовано 6 навчальних закладів, 

реорганізовано 15 закладів, у тому 

числі з пониженням ступеня.

Протягом 2015-2016 навчального 

року підвезення 5306 дітей та 

педпрацівників здійснювалося 132 

шкільними автобусами та 8 

орендованими, крім того, задіяні 

рейсові автобуси та залізниця. На 

закупівлю шкільних автобусів для 

учнів загальноосвітніх шкіл 

області за умови співфінансування 

з місцевими бюджетами 70/30 були 

розподілені кошти державної 

субвенції в сумі 22,8 млн. грн. 

Станом на 01.08.2016 придбано 4 

шкільні автобуси, до кінця серпня 

буде придбано ще 2, по 8 тривають 

тендерні процедури.

Загальна кількість персональних 

комп’ютерів, якими обладнані 

навчальні заклади області, 

становить 9922. Середньообласний 

показник кількості учнів на 1 

комп’ютер - 24 (у містах - 30, 

районах – 18), 90% 

загальноосвітніх закладів  

підключені до мережі Інтернет. У 

вересні заплановано поставку 865 

комп’ютерів згідно з угодою (у 

формі обміну) між Урядом України 

та Урядом Китайської Народної 

Республіки.

На кінець 2015-2016 навчального 

року в загальноосвітніх навчальних 

закладах за дистанційно-

екстернатною формою навчалося 

близько 1800 учнів, які мешкають 

на тимчасово окупованій території 

Донецької та Луганської областей. 

Документи державного зразка 

(атестатів) отримали 656 учнів з 

тимчасово окупованих територій 

Донецької та Луганської областей, 

свідоцтв – 588 осіб. 

У 2016-2017 навчальному році за 

регіональним проектом 

"Дистанційна освіта" будуть 

працювати 5 шкіл у містах Бахмут, 

Краматорськ, Покровськ, 

Маріуполь, Слов’янськ.

На території Донецької області, 

підконтрольній українській владі, 

функціонує 601 дошкільний 

навчальний заклад. У цих закладах 

здобувають дошкільну освіту 55,1 

тис. дітей, із них  3,1 тис. дітей із 

числа сімей ВПО.  На 100 місцях 

по області виховується 96 дітей (у 

містах - 100, у сільській місцевості 

– 75). У містах існує 

перевантаження дошкільних 

навчальних закладів. Найвищі 

показники у мм. Покровськ (130 

дітей), Краматорськ (123 дитини), 

Слов'янськ (120 дітей), Добропілля 

(116 дітей). Черга до дошкільних 

навчальних закладів існує у містах 

Вугледарі (75 дітей), Мирнограді 

(110 дітей), Добропіллі (55 дітей), 

Покровському (258 дітей), 

Краматорську (196 дітей), 

Волноваському  районі (50 дітей).

На сьогодні в дошкільних 

навчальних закладах області 

створено додатково 335 місць. По 

завершенню капітального ремонту 

найближчим часом планується 

відкриття ДНЗ Мангушської 

селищної ради «Аліса» 

Мангушського району на 220 

місць. За спільним проектом з 

ЮНІСЕФ до кінця року планується 

додатково відкрити 17 груп на 390 

місць у містах Бахмут, 

Новогродівка, Покровськ, 

Святогірськ, Волноваському, 

Добропільському, Мангушському 

та Слов’янському районах.

Сучасна структура ВНЗ ІІІ-ІV 13. Створення 

умов для 

формування 

здорового 

населення

Забезпеченість 

населення 

лікарями всіх 

спеціальностей 

(на 10 тис. 

наявного 

населення на 

кінець року), 

лікаря;

12. 

Модернізація 

системи освіти

Рівень охоплення 

дітей дошкільної 

освітою, %

85

Програма 

економічного і 

соціального 

розвитку 

Донецької області 

(розпорядження 

від 01.04.2016 

№249)

39,4 дані 

відсутні

Функціонують 33 центри 

первинної медико-санітарної 

допомоги. Протягом січня-червня 

2016 року відкрито 2 лікарські 

амбулаторії у складі ЦПМСД у 

м.Слов’янськ та м.Покровськ. 

Забезпеченість лікарняними 

ліжками становить 65,1 на 10 тис. 

населення. Показник роботи ліжка 

становить 157,1 ліжко-днів при 

нормативному показнику – 170. В 

стаціонарах організовано 202 

палати на 574 ліжка з 

покращеними умовами 

перебування для лікування 

ветеранів ВВВ. 

Проте 14 амбулаторій не 

укомплектовані лікарями, 55 

ФАПів і ФП – молодшими 

медичними фахівцями; 

укомплектованість штатних посад 

лікарів складає 64,9%. Курси 

спеціалізації і удосконалення 

закінчили 675 лікарів та 1416 

молодших медичних спеціалістів. 

Одним з важливих напрямів 

діяльності галузі є охорона 

материнства і дитинства. 

Показники малюкової смертності в 

останні роки мають непостійних 

характер. Малюкова смертність 

становить –12,4, материнська 

–30,6.

У звітному періоді 

профілактичними оглядами 

охоплено 49,3% підлеглих 

контингентів з метою реалізації 

профілактичної спрямованості в 

діяльності закладів охорони 

здоров’я. Розширено доступ 

населення області до 

добровільного консультування і 

тестування на ВІЛ. Для стабілізації 

епідситуації з туберкульозу усі 

категорії хворих на амбулаторному 

етапі на 100% були забезпечені 

безкоштовним рентгенологічним і 

на 63,9% бактеріоскопічним 

обстеженням. У звітному періоді 

охоплено профоглядами 47,1% 

жінок, цитологічним обстеженням 

– 21,6%. Показник виявляємості 

онкопатології на профоглядах 

складає 28,8%. 



тих, що діють з 

початку 

виконання 

завдання

тих, що 

затверджені у 

звітному періоді

з початку 

реалізації 

програми 

(проекту)

за звітний 

період

з початку 

реалізації 

програми 

(проекту)

за звітний 

період

найменування 

індикатора, 

одиниця виміру

прогнозован

е значення 

індикатора 

(2017 рік)

фактичне 

значення 

(січень-

червень 

2016 рік)

відхилен

ня (+/-)

Проблемні 

питання, їх 

вплив на 

виконання (з 

поясненням 

причини їх 

виникнення та 

зазначенням 

механізму 

вирішення)

Дата 

початку/ 

завершен

ня 

Індикатори результативності виконання завдання

Стан виконання завдання (з 

порівняльною оцінкою фактично 

виконаного і запланованого)

назва, дата та номер рішення про 

реалізацію програми (проекту) 

регіонального розвитку, що 

реалізується в рамках заходу

обсяг фінансування, 

передбачений 

програмою (проектом) 

регіонального 

розвитку, що 

реалізується в рамках 

заходу

фактично 

профінансований обсяг 

коштів за програмою 

(проектом) 

регіонального розвитку, 

що реалізується з рамках 

заходу

Найменування 

завдання 

Стратегії

Найменування заходу з 

виконання завдання 

Стратегії

13.3. Підвищення 

якості надання 

первинної медичної 

допомоги

2016-

2020 

роки

916,4 0,0 15,8 8,9 -6,9

13.4. Розширення 

мережі амбулаторій — 

структурних або 

відокремлених 

структурних 

підрозділів центрів 

первинної медичної 

(медико-санітарної) 

допомоги

2012-

2020 

роки

Державна цільова 

програма 

розвитку 

українського села 

на 2012-2015 

роки

13.5. Профілактика та 

забезпечення раннього 

виявлення 

захворювань, 

насамперед серед 

населення, що мешкає 

в сільській місцевості  

2015-

2020 

роки

Державна цільова 

програма 

розвитку 

українського села 

на 2012-2015 

роки

7387,6 1348,0

13.6. Підвищення рівня 

ефективності 

використання ресурсів, 

якості та доступності 

вторинної та третинної 

медичної допомоги

2015-

2020 

роки

Державні цільові 

програми

247982,0 58580,4

13.7. Приведення 

ліжкового фонду 

закладів охорони 

здоров’я у 

відповідність з 

потребами населення 

регіону

2012-

2016  

роки

пп "ііі" п.23 

зобов’язань 

Уряду, 

передбачених 

Меморандумом 

про економічну 

та фінансову 

Кадрова 

проблема: 

зберігається 

стійка 

тенденція до 

зменшення 

кількості 

медичних 

працівників та 

збільшення 

серед них осіб 

пенсійного 

віку, загальний 

дефіцит 

складає понад 

2,7 тис. 

лікарів.

Незадовільна 

матеріально-

технічна база 

закладів 

охорони 

здоров’я: 50% 

наявного 

обладнання 

має знос 90% 

та потребує 

заміни. 

Недостатнє 

фінансування, 

в т.ч. 

державних і 

обласних 

програм. 

Відсутній 

взаємозв`язок 

між 

механізмом 

фінансування 

галузі та 

якістю і 

обсягами 

медичної 

допомоги.

13. Створення 

умов для 

формування 

здорового 

населення

Рівень смертності 

на 1 тис. 

населення, 

проміле

Програма 

економічного і 

соціального 

розвитку 

Донецької області 

(розпорядження 

від 01.04.2016 

№249)

Функціонують 33 центри 

первинної медико-санітарної 

допомоги. Протягом січня-червня 

2016 року відкрито 2 лікарські 

амбулаторії у складі ЦПМСД у 

м.Слов’янськ та м.Покровськ. 

Забезпеченість лікарняними 

ліжками становить 65,1 на 10 тис. 

населення. Показник роботи ліжка 

становить 157,1 ліжко-днів при 

нормативному показнику – 170. В 

стаціонарах організовано 202 

палати на 574 ліжка з 

покращеними умовами 

перебування для лікування 

ветеранів ВВВ. 

Проте 14 амбулаторій не 

укомплектовані лікарями, 55 

ФАПів і ФП – молодшими 

медичними фахівцями; 

укомплектованість штатних посад 

лікарів складає 64,9%. Курси 

спеціалізації і удосконалення 

закінчили 675 лікарів та 1416 

молодших медичних спеціалістів. 

Одним з важливих напрямів 

діяльності галузі є охорона 

материнства і дитинства. 

Показники малюкової смертності в 

останні роки мають непостійних 

характер. Малюкова смертність 

становить –12,4, материнська 

–30,6.

У звітному періоді 

профілактичними оглядами 

охоплено 49,3% підлеглих 

контингентів з метою реалізації 

профілактичної спрямованості в 

діяльності закладів охорони 

здоров’я. Розширено доступ 

населення області до 

добровільного консультування і 

тестування на ВІЛ. Для стабілізації 

епідситуації з туберкульозу усі 

категорії хворих на амбулаторному 

етапі на 100% були забезпечені 

безкоштовним рентгенологічним і 

на 63,9% бактеріоскопічним 

обстеженням. У звітному періоді 

охоплено профоглядами 47,1% 

жінок, цитологічним обстеженням 

– 21,6%. Показник виявляємості 

онкопатології на профоглядах 

складає 28,8%. 



тих, що діють з 

початку 

виконання 

завдання

тих, що 

затверджені у 

звітному періоді

з початку 

реалізації 

програми 

(проекту)

за звітний 

період

з початку 

реалізації 

програми 

(проекту)

за звітний 

період

найменування 

індикатора, 

одиниця виміру

прогнозован

е значення 

індикатора 

(2017 рік)

фактичне 

значення 

(січень-

червень 

2016 рік)

відхилен

ня (+/-)

Проблемні 

питання, їх 

вплив на 

виконання (з 

поясненням 

причини їх 

виникнення та 

зазначенням 

механізму 

вирішення)

Дата 

початку/ 

завершен

ня 

Індикатори результативності виконання завдання

Стан виконання завдання (з 

порівняльною оцінкою фактично 

виконаного і запланованого)

назва, дата та номер рішення про 

реалізацію програми (проекту) 

регіонального розвитку, що 

реалізується в рамках заходу

обсяг фінансування, 

передбачений 

програмою (проектом) 

регіонального 

розвитку, що 

реалізується в рамках 

заходу

фактично 

профінансований обсяг 

коштів за програмою 

(проектом) 

регіонального розвитку, 

що реалізується з рамках 

заходу

Найменування 

завдання 

Стратегії

Найменування заходу з 

виконання завдання 

Стратегії

13.8. Забезпечення 

створення та 

функціонування 

перинатальних центрів 

другого рівня 

перинатальної 

допомоги згідно із 

затвердженими 

регіональними 

планами розвитку 

сфери надання 

перинатальної 

допомоги

2013-

2016 

роки

Заход 

здійснювався 

шляхом 

фінансування за 

рахунок 

обласного 

бюджету.

14.1. Формування 

базової мережі 

закладів культури в 

усіх регіонах

2015-

2017 

роки

14.2. Розвиток та 

збереження існуючої 

мережі закладів 

культури, мистецтва та 

музейної справи
14.3. Забезпечення 

належного 

функціонування 

сільських закладів 

культури, надання 

культурних послуг 

мешканцям сіл та 

малих міст
14.4. Модернізація 

мережі бібліотек 

шляхом її 

інформатизації та 

формування єдиної 

електронної бібліотеки

2015-

2017 

роки

 Ініціатива 

«Партнерство 

Відкритий уряд» 

програма 

бібліоміст

Незадовільний 

матеріально-

технічний стан 

закладів 

культури і 

мистецтва;    

Значних 

масштабів 

набуло 

руйнування 

пам’яток 

історії та 

культури; 

Проблеми із 

збереженням 

та 

поповненням 

музейних та 

бібліотечних 

фондів;

Кадрова 

проблема: 

зберігається 

стійка 

тенденція до 

зменшення 

кількості 

медичних 

працівників та 

збільшення 

серед них осіб 

пенсійного 

віку, загальний 

дефіцит 

складає понад 

2,7 тис. 

лікарів.

Незадовільна 

матеріально-

технічна база 

закладів 

охорони 

здоров’я: 50% 

наявного 

обладнання 

має знос 90% 

та потребує 

заміни. 

Недостатнє 

фінансування, 

в т.ч. 

державних і 

обласних 

програм. 

Відсутній 

взаємозв`язок 

між 

механізмом 

фінансування 

галузі та 

якістю і 

обсягами 

медичної 

допомоги.

13. Створення 

умов для 

формування 

здорового 

населення

14. 

Соціокультурни

й розвиток

ЗУ "Про 

бібліотеки і 

бібліотечну 

справу",       ЗУ 

"Про культуру" 

Кількість 

інтернет-центрів, 

од.

60 50 -10

Функціонують 33 центри 

первинної медико-санітарної 

допомоги. Протягом січня-червня 

2016 року відкрито 2 лікарські 

амбулаторії у складі ЦПМСД у 

м.Слов’янськ та м.Покровськ. 

Забезпеченість лікарняними 

ліжками становить 65,1 на 10 тис. 

населення. Показник роботи ліжка 

становить 157,1 ліжко-днів при 

нормативному показнику – 170. В 

стаціонарах організовано 202 

палати на 574 ліжка з 

покращеними умовами 

перебування для лікування 

ветеранів ВВВ. 

Проте 14 амбулаторій не 

укомплектовані лікарями, 55 

ФАПів і ФП – молодшими 

медичними фахівцями; 

укомплектованість штатних посад 

лікарів складає 64,9%. Курси 

спеціалізації і удосконалення 

закінчили 675 лікарів та 1416 

молодших медичних спеціалістів. 

Одним з важливих напрямів 

діяльності галузі є охорона 

материнства і дитинства. 

Показники малюкової смертності в 

останні роки мають непостійних 

характер. Малюкова смертність 

становить –12,4, материнська 

–30,6.

У звітному періоді 

профілактичними оглядами 

охоплено 49,3% підлеглих 

контингентів з метою реалізації 

профілактичної спрямованості в 

діяльності закладів охорони 

здоров’я. Розширено доступ 

населення області до 

добровільного консультування і 

тестування на ВІЛ. Для стабілізації 

епідситуації з туберкульозу усі 

категорії хворих на амбулаторному 

етапі на 100% були забезпечені 

безкоштовним рентгенологічним і 

на 63,9% бактеріоскопічним 

обстеженням. У звітному періоді 

охоплено профоглядами 47,1% 

жінок, цитологічним обстеженням 

– 21,6%. Показник виявляємості 

онкопатології на профоглядах 

складає 28,8%. 



тих, що діють з 

початку 

виконання 

завдання

тих, що 

затверджені у 

звітному періоді

з початку 

реалізації 

програми 

(проекту)

за звітний 

період

з початку 

реалізації 

програми 

(проекту)

за звітний 

період

найменування 

індикатора, 

одиниця виміру

прогнозован

е значення 

індикатора 

(2017 рік)

фактичне 

значення 

(січень-

червень 

2016 рік)

відхилен

ня (+/-)

Проблемні 

питання, їх 

вплив на 

виконання (з 

поясненням 

причини їх 

виникнення та 

зазначенням 

механізму 

вирішення)

Дата 

початку/ 

завершен

ня 

Індикатори результативності виконання завдання

Стан виконання завдання (з 

порівняльною оцінкою фактично 

виконаного і запланованого)

назва, дата та номер рішення про 

реалізацію програми (проекту) 

регіонального розвитку, що 

реалізується в рамках заходу

обсяг фінансування, 

передбачений 

програмою (проектом) 

регіонального 

розвитку, що 

реалізується в рамках 

заходу

фактично 

профінансований обсяг 

коштів за програмою 

(проектом) 

регіонального розвитку, 

що реалізується з рамках 

заходу

Найменування 

завдання 

Стратегії

Найменування заходу з 

виконання завдання 

Стратегії

14.5. Використання 

ресурсу бібліотек для 

створення мережі 

розширених центрів 

надання культурних, 

освітніх та інших 

послуг (міні-кінотеатр, 

доступ до Інтернету, 

безоплатні друковані 

видання, семінари та 

навчання тощо), 

поширення в сільській 

місцевості та малих 

містах надання 

бібліотечних послуг з 

використанням 

Інтернету

2015-

2017 

роки

 Ініціатива 

«Партнерство 

Відкритий уряд» 

програма 

бібліоміст

15.1. Забезпечення 

сталого розвитку 

систем водопостачання 

та водовідведення

2011-

2020 

роки

Програма "Питна 

вода України"

352316,6 3780,0

2015 рік Програма 

енергоефективнос

ті Донецької 

області на 2010-

2015 роки

209586,1 4058,0

2016 рік Програма 

економічного і 

соціального 

розвитку 

Донецької області 

на 2016 рік 

(розпорядження 

від 01.04.2016 

№249)

15696,0 8118,0

2011-

2015 

роки

Програма 

поводження з 

відходами у 

Донецькій 

області на 2011-

2015 роки

Незадовільний 

матеріально-

технічний стан 

закладів 

культури і 

мистецтва;    

Значних 

масштабів 

набуло 

руйнування 

пам’яток 

історії та 

культури; 

Проблеми із 

збереженням 

та 

поповненням 

музейних та 

бібліотечних 

фондів;

Рівень 

обладнання 

загальної площі 

житлового фонду 

водопроводом у 

міській 

місцевості, %

78,4

14. 

Соціокультурни

й розвиток

15. Надання 

якісних 

житлово-

комунальних 

послуг, 

забезпечення 

житлом 15.2. Реконструкція та 

капітальний ремонт 

водопровідних, 

каналізаційних та 

теплових мереж

15.3. Упровадження 

сучасних методів та 

технологій у сфері 

поводження з 

побутовими відходами

Відсутність 

необхідних 

власних 

обігових 

коштів для 

фінансування 

робіт. 

Недостатність 

фінансування 

капітальниго 

ремонту 

житлового 

фонду через 

обмеженість 

коштів 

місцевих 

бюджетів. 

Необхідно 

підвищити 

рівень 

фінансування 

капітального 

ремонту 

житлового 

фонду з 

залученням 

коштів з 

бюджетів всіх 

рівнів.

Кількість 

інтернет-центрів, 

од.

60 50 -10

Протягом І півріччя 2016 року в 

рамках реалізації програми «Питна 

вода України» замінено 11,8 км 

водопровідних мереж.

На капітальний ремонт житлового 

фонду витрачено 12769,3 тис.грн., 

що складає 13% від запланованого 

(98543,2 тис.грн.). У цей період 

було капітально відремонтовано 

19,8 тис. кв.м твердих і м'яких 

покрівель, 2442 п.м. міжпанельних 

швів, 3,0 тис.кв.м. фасадів, 2,6 тис 

пог.м. внутрішньобудинкових 

інженерних комунікацій. Також 

виконано капітальний ремонт 79 

ліфтів на суму 1,4 млн.грн.

Переоснащено 89,4 км мереж 

зовнішнього освітлення, приведено 

до належного санітарного стану 

100 кладовищ, проведено 

поховання 30 безрідних осіб. 

Створено 3 га нових зелених зон, 

висаджено 7763 дерев, 2721 

чагарників, 35166 квітів. Видалено 

1074 аварійних дерев. 

Відремонтовано 37 дитячих та 6 

спортивних майданчиків, 

встановлено 64  дитячих та 20 

спортивних майданчиків. 

Розчищено 3370 км зливовї 

канализації, 174 колодязів, 

замінено 10 грат. Ліквідовано 

17441 м3 неорганізованих звалищ, 

придбано 364 контейнера, 

збудовано 1 контейнерний 

майданчик. Виконано поточний 

ремонт 94,76 тис.м2 доріг; 

капітальний ремонт 7,9 тис.м2 

доріг



тих, що діють з 

початку 

виконання 

завдання

тих, що 

затверджені у 

звітному періоді

з початку 

реалізації 

програми 

(проекту)

за звітний 

період

з початку 

реалізації 

програми 

(проекту)

за звітний 

період

найменування 

індикатора, 

одиниця виміру

прогнозован

е значення 

індикатора 

(2017 рік)

фактичне 

значення 

(січень-

червень 

2016 рік)

відхилен

ня (+/-)

Проблемні 

питання, їх 

вплив на 

виконання (з 

поясненням 

причини їх 

виникнення та 

зазначенням 

механізму 

вирішення)

Дата 

початку/ 

завершен

ня 

Індикатори результативності виконання завдання

Стан виконання завдання (з 

порівняльною оцінкою фактично 

виконаного і запланованого)

назва, дата та номер рішення про 

реалізацію програми (проекту) 

регіонального розвитку, що 

реалізується в рамках заходу

обсяг фінансування, 

передбачений 

програмою (проектом) 

регіонального 

розвитку, що 

реалізується в рамках 

заходу

фактично 

профінансований обсяг 

коштів за програмою 

(проектом) 

регіонального розвитку, 

що реалізується з рамках 

заходу

Найменування 

завдання 

Стратегії

Найменування заходу з 

виконання завдання 

Стратегії

2016 рік Програма 

поводження з 

відходами в 

Донецькій 

області на 2016-

2020 роки

20272,2 0,0

15.4. Реконструкція і 

капітальний ремонт 

житлових будинків із 

застосуванням 

енергозберігаючих 

технологій і 

обладнання, 

капітальний ремонт, 

модернізація та заміна 

ліфтів

2016 рік 98543,2 98543,2 12769,3 12769,3

2016 рік 810701,7 12450,6

Проведення 

моніторингу та оцінки 

результативності 

реалізації регіональної 

стратегій розвитку та 

плану заходів з її 

реалізації, 

оприлюднення, 

підготовка звітів про їх 

результати

2015-

2017 

роки

Постанова КМУ 

від 11.11.2015 № 

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"

III. 

Вдосконалення 

процесу 

проведення 

моніторингу та 

оцінки 

регіонального 

розвитку

Рівень 

обладнання 

загальної площі 

житлового фонду 

водопроводом у 

міській 

місцевості, %

78,415. Надання 

якісних 

житлово-

комунальних 

послуг, 

забезпечення 

житлом

15.3. Упровадження 

сучасних методів та 

технологій у сфері 

поводження з 

побутовими відходами

15.5. Благоустрій 

територій населених 

пунктів

Відсутність 

необхідних 

власних 

обігових 

коштів для 

фінансування 

робіт. 

Недостатність 

фінансування 

капітальниго 

ремонту 

житлового 

фонду через 

обмеженість 

коштів 

місцевих 

бюджетів. 

Необхідно 

підвищити 

рівень 

фінансування 

капітального 

ремонту 

житлового 

фонду з 

залученням 

коштів з 

бюджетів всіх 

рівнів.

Проведення моніторингу та оцінки 

результативності реалізації 

регіональної стратегій розвитку та 

плану заходів з її реалізації, 

оприлюднення, підготовка звітів 

про їх результати здійснбється у 

відповідності із ПостановоюКМУ 

від 11.11.2015 №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". Розроблення та подання 

пропозицій щодо порядку та 

методики обрахування індексу 

конкурентоспроможності регіону 

та індексу регіонального 

людського розвитку та розрахунку 

їх прогнозних значень буде надано 

у строки вказані у Постанові КМУ 

від 07.10.2015 №821 "Деякі 

питання реалізації у 2015—2017 

роках  

Державної стратегії регіонального 

розвитку 

на період до 2020 року" ( ІІ півріччі 

2016 року)

Протягом І півріччя 2016 року в 

рамках реалізації програми «Питна 

вода України» замінено 11,8 км 

водопровідних мереж.

На капітальний ремонт житлового 

фонду витрачено 12769,3 тис.грн., 

що складає 13% від запланованого 

(98543,2 тис.грн.). У цей період 

було капітально відремонтовано 

19,8 тис. кв.м твердих і м'яких 

покрівель, 2442 п.м. міжпанельних 

швів, 3,0 тис.кв.м. фасадів, 2,6 тис 

пог.м. внутрішньобудинкових 

інженерних комунікацій. Також 

виконано капітальний ремонт 79 

ліфтів на суму 1,4 млн.грн.

Переоснащено 89,4 км мереж 

зовнішнього освітлення, приведено 

до належного санітарного стану 

100 кладовищ, проведено 

поховання 30 безрідних осіб. 

Створено 3 га нових зелених зон, 

висаджено 7763 дерев, 2721 

чагарників, 35166 квітів. Видалено 

1074 аварійних дерев. 

Відремонтовано 37 дитячих та 6 

спортивних майданчиків, 

встановлено 64  дитячих та 20 

спортивних майданчиків. 

Розчищено 3370 км зливовї 

канализації, 174 колодязів, 

замінено 10 грат. Ліквідовано 

17441 м3 неорганізованих звалищ, 

придбано 364 контейнера, 

збудовано 1 контейнерний 

майданчик. Виконано поточний 

ремонт 94,76 тис.м2 доріг; 

капітальний ремонт 7,9 тис.м2 

доріг

Програма 

економічного і 

соціального 

розвитку 

Донецької області 

на 2016 рік 

(розпорядження 

від 01.04.2016 

№249)



тих, що діють з 

початку 

виконання 

завдання

тих, що 

затверджені у 

звітному періоді

з початку 

реалізації 

програми 

(проекту)

за звітний 

період

з початку 

реалізації 

програми 

(проекту)

за звітний 

період

найменування 

індикатора, 

одиниця виміру

прогнозован

е значення 

індикатора 

(2017 рік)

фактичне 

значення 

(січень-

червень 

2016 рік)

відхилен

ня (+/-)

Проблемні 

питання, їх 

вплив на 

виконання (з 

поясненням 

причини їх 

виникнення та 

зазначенням 

механізму 

вирішення)

Дата 

початку/ 

завершен

ня 

Індикатори результативності виконання завдання

Стан виконання завдання (з 

порівняльною оцінкою фактично 

виконаного і запланованого)

назва, дата та номер рішення про 

реалізацію програми (проекту) 

регіонального розвитку, що 

реалізується в рамках заходу

обсяг фінансування, 

передбачений 

програмою (проектом) 

регіонального 

розвитку, що 

реалізується в рамках 

заходу

фактично 

профінансований обсяг 

коштів за програмою 

(проектом) 

регіонального розвитку, 

що реалізується з рамках 

заходу

Найменування 

завдання 

Стратегії

Найменування заходу з 

виконання завдання 

Стратегії

Розроблення та 

подання пропозицій 

щодо порядку та 

методики обрахування 

індексу 

конкурентоспроможно

сті регіону та індексу 

регіонального 

людського розвитку та 

розрахунку їх 

прогнозних значень на 

період до 2020 року 

2016 рік

Проведення 

моніторингу стану 

реалізації 

інвестиційних програм 

(проектів) 

регіонального 

розвитку, у тому числі 

у рамках державно-

приватного 

партнерства, та 

подання Мінрегіону 

звіту про його 

результати 

2016-

2017 

роки

III. 

Вдосконалення 

процесу 

проведення 

моніторингу та 

оцінки 

регіонального 

розвитку

Постановани 

КМУ від 

07.10.2015 №821

"Деякі питання 

реалізації у 

2015—2017 роках  

Державної 

стратегії 

регіонального 

розвитку 

на період до 2020 

року"

Проведення моніторингу та оцінки 

результативності реалізації 

регіональної стратегій розвитку та 

плану заходів з її реалізації, 

оприлюднення, підготовка звітів 

про їх результати здійснбється у 

відповідності із ПостановоюКМУ 

від 11.11.2015 №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". Розроблення та подання 

пропозицій щодо порядку та 

методики обрахування індексу 

конкурентоспроможності регіону 

та індексу регіонального 

людського розвитку та розрахунку 

їх прогнозних значень буде надано 

у строки вказані у Постанові КМУ 

від 07.10.2015 №821 "Деякі 

питання реалізації у 2015—2017 

роках  

Державної стратегії регіонального 

розвитку 

на період до 2020 року" ( ІІ півріччі 

2016 року)



тих, що діють з 

початку 

виконання 

завдання

тих, що 

затверджені у 

звітному періоді

з початку 

реалізації 

програми 

(проекту)

за звітний 

період

з початку 

реалізації 

програми 

(проекту)

за звітний 

період

найменування 

індикатора, 

одиниця виміру

прогнозован

е значення 

індикатора 

(2017 рік)

фактичне 

значення 

(січень-

червень 

2016 рік)

відхилен

ня (+/-)

Проблемні 

питання, їх 

вплив на 

виконання (з 

поясненням 

причини їх 

виникнення та 

зазначенням 

механізму 

вирішення)

Дата 

початку/ 

завершен

ня 

Індикатори результативності виконання завдання

Стан виконання завдання (з 

порівняльною оцінкою фактично 

виконаного і запланованого)

назва, дата та номер рішення про 

реалізацію програми (проекту) 

регіонального розвитку, що 

реалізується в рамках заходу

обсяг фінансування, 

передбачений 

програмою (проектом) 

регіонального 

розвитку, що 

реалізується в рамках 

заходу

фактично 

профінансований обсяг 

коштів за програмою 

(проектом) 

регіонального розвитку, 

що реалізується з рамках 

заходу

Найменування 

завдання 

Стратегії

Найменування заходу з 

виконання завдання 

Стратегії

IV. 

Інституційне 

забезпечення 

регіонального 

розвитку

Визначення 

структурного 

підрозділу, до 

повноважень якого 

належать питання 

економічного, 

інвестиційного та/або 

регіонального 

розвитку, відповідного 

за впровадження 

проектів державно-

приватного 

партнерства у регіоні, 

підготовку та 

реалізацію програм 

(проектів) 

регіонального 

розвитку, проведення 

навчальних семінарів 

для їх працівників та 

забезпечення 

здійснення ними 

інформаційно-

роз’яснювальної 

роботи з відповідних 

питань на 

регіональному рівні

2016 рік Постановани 

КМУ від 

07.10.2015 №821

"Деякі питання 

реалізації у 

2015—2017 роках  

Державної 

стратегії 

регіонального 

розвитку 

на період до 2020 

року"

В Донецькій області питаннями 

економічного, інвестиційного 

та/або регіонального розвитку,  

впровадження проектів державно-

приватного партнерства у регіоні, 

підготовку та реалізацію програм 

(проектів) регіонального розвитку, 

проведення навчальних семінарів, 

інформаційно-роз’яснювальної 

роботи з відповідних питань на 

регіональному рівні займаються 

департамент інвестиційно-

інноваційного розвитку та 

зовнішніх відносин та департамент 

економіки облдержадміністрації.


