
ЗВІТ 

з виконання завдань Державної стратегії регіонального розвитку України за І півріччя 2017 року 

відповідальним за які визначено Донецьку обласну державну адміністрацію 

               Найменува

ння 

завдання 

Стратегії 

Найменування 

заходу з виконання 

завдання Стратегії 

Дата 

почат

ку/ 

завер

шенн

я  

Проектне та фінансове забезпечення виконання завдання 

Індикатори результативності 

виконання завдання 

Стан виконання 

завдання (з 

порівняльною оцінкою 

фактично виконаного і 

запланованого) 

Проблемні 

питання, 

їх вплив 

на 

виконання 

(з 

пояснення

м причини 

їх 

виникненн

я та 

зазначення

м 

механізму 

вирішення

) 

назва, дата та номер рішення 

про реалізацію програми 

(проекту) регіонального 

розвитку, що реалізується в 

рамках заходу 

обсяг фінансування, 

передбачений 

програмою 

(проектом) 

регіонального 

розвитку 

фактично 

профінансований 

обсяг коштів за 

програмою 

(проектом) 

регіонального 

розвитку 

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 

найменува

ння 

індикатора

, од.виміру 

прогнозоване 

значення 

індикатора 

(2017 рік) 

фактичне 

значення 

(І півріччя 

2017 року) 

відхиле

ння (+/-

) 
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ІІ. 

Забезпеченн

я 

стабільного і 

передбачува

ного 

фінансуванн

я 

регіональног

о 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 регіональ-

ного розвитку, 

схвалених 

постановою КМУ від 

07.10. 2015 р. №821 

2015-

2017 

роки 

        Кількість 

проектни

х ідей, од. 

- - - Станом на 01.07.2017 

конкурсний відбір 

проектів, які можуть 

реалізовуватися за 

рахунок коштів 

секторальної бюджетної 

підтримки ЄС не 

оголошено. 

Було проаналізовано 

проекти, запропоновані 

на регіональному рівні 

до конкурсного 

відору   на відповідність 

прийнятій протягом 

першого півріччя 2017 

року нормативній базі 

  

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

1. Розвиток 

інфраструк

тури міст 

1.1. Створення 

містобудівного 

кадастру Донецької 

області 

2016-

2017 

роки 

  Програма 

економічного 

і соціального 

розвитку 

Донецької 

області на 

2017 рік 

(розпорядже

10000,0 6113,8 4305,9 0,0 Щільність 

автомо-

більних 

доріг 

загаль-

ного 

користу-

вання з 

46,5 Показн

ик у 

2016 

році не 

обліко

вувавс

я 

 Закуплено та встановлено 

облад-нання і програмне 

забезпечення. 3 сервери 

працюють у віртуальному 

режимі. Прорводяться 

тендерні закупівлі 

програмного забезпечення 

для геоінформаційних 
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ння голови 

ОДА, 

керівника 

ВЦА від 

23.02.2017 

№172 (із 

змінами)) 

  

твердим 

покриття

м 

державног

о та 

місцевого 

значення 

вищої 

категорії 

(I та II 

категорії), 

кілометра 

доріг на 

 1 тис. кв. 

км 

систем (17од.), серверного 

програмного забезпечення 

(13 од.),  

1.2. Розроблення 

проектів транспор-

тної та іншої 

інфраструктури, які 

відповідають 

пріоритетам та 

інтересам окремих 

міст відповідно до 

стратегій їх розвитку 

     

 

1.2.1. Розбудова та 

відновлення 

дорожньої 

інфраструктури 

області 

2017 

рік 

977 646,3 

 

316 356,0 

 

316 356,0 316 356,0 Проведено ремонт 4 

ділянок траси Н-15 

Запоріжжя-Донецьк, 3 

ділянки траси Т-05-14 

Добропілля – Красний 

Лиман, ділянки С051016 

Торське-Кремінне. 

1.2.2. Удосконалення 

системи 

пасажироперевезень 

електротранспортом 

2015-

2017 

роки 

100045,6 477050,0 23248,1 6736,5 Прибдано 4 тролейбуси 

у м. Маріуполь 

1.3. Розвиток мережі 

автомобільних доріг 

загального 

користування 

місцевого значення, 

об’їзних доріг у 

населених пунктах, 

покращення транс-

портної доступності 

сільських населених 

пунктів 

2017 

рік 

198 33,8 48 813,0 48 813,0 48 813,0 Відремонтовано 

середнім поточним 

ремонтом 1,7 км 

автомобільних доріг 

загального 

користування місцевого 

значення за рахунок 

державного бюджету 
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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 

(розпорядж

ення від 

30.10.2015 

року №588 

(із 

змінами)) 

 

198,0 99,0 0,0 0,0 Кількість 

слухачів 

з різних 

категорій 

населен-

ня 

(сільська 

місцевіст

ь) до 

участі у 

проекті 

"Консуль

тативна 

підтрим-

ка з 

питань 

розробки 

бізнес-

планів, 

створен-

ня та 

розвитку 

сільськог

осподарс

ьких 

обслугов

уючих 

кооперат

ивів", 

осіб 

140 0 -140 Не виконувалось Відсутні

сть 

фінансу

вання 

3. 

Підвищен

ня рівня 

інновацій

ної та 

інвестицій

ної 

спроможн

ості 

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 

(розпоряджен

ня голови 

ОДА, 

керівника 

обласної ВЦА 

від 01.04.2016 

№249 (із 

змінами) 

427,9 427,9 283,4 - Обсяг 

прямих 

інозем

них 

інвести

цій у 

розрах

унку 

на 

одну 

особу , 

доларі

в США 

912,0 354,7 

(стано

м на 

01.04.2

017) 

- З метою сприяння 

розвитку міжнарод-ного 

співробітництва  у І 

півріччі 2017 року 

облдержадміністрацією 

прийнято 63 делегації,  в 

тому числі: 24 делегації з 

23 країн світу та 39 

делегацій міжнародних 

урядових/неурядових 

організацій. В рамках цих 

візитів відбулися 7 прес-

конференцій. Здійснено 1 

візит за кордон. 
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4. Розвиток 

підприємниц

ького 

середовища 

та 

конкуренції 

на 

регіональних 

товарних 

ринках 

4.1. Спрощення 

процедури та 

збільшення обсягів 

надання державної 

фінансової під-

тримки суб’єктам 

малого підприєм-

ництва, у тому числі 

мікрокредитів для 

започаткування та 

провадження 

підприємницької 

діяльності 

2017-

2018 

роки 

Регіональна 

програма 

розвитку 

малого і 

середнього 

підприємни

цтва в 

Донецькій 

області на 

2017-2018 

роки 

(розпорядж

ення голови 

ОДА, 

керівника 

обласної 

ВЦА від 

27.03.2017 

№266 (із 

змінами) 

  581000,0  50,6 50,6 Кількість 

малих 

підприєм

ств у 

розрахун

ку на 10 

тис. 

наявного 

населенн

я, од. 

22 23  104,

5 

Затверджено Порядок 

використання коштів 

обласного бюджету, 

передбачених на 

часткову компенсацію 

відсоткових ставок за 

кредитами, що 

надаються на реалізацію 

проектів  суб’єктів 

малого і середнього 

підприємництва, та 

Порядок 

використання коштів 

обласного бюджету, 

передбачених на 

надання фінансової 

підтримки суб'єктам 

малого підприємництва 

на реалізацію проектів. 

5 субєктів 

підприємництва – 

переможців конкурсних 

віборів 2016 року 

отримали компенсацію 

відсоткових ставок за 

грудень 2016 року у 

розмірі 50,6 тис.грн. 

За результатами 

першого конкурсного 

відбору проектів 

переможцями стали 5 

проектів на отримання 

часткової компенсації 

відсоткових ставок за 

кредитами та 21 проект 

– на отримання 

фінансової підтримки. 

 

 

4.2. Проведення 

навчання з питань 

провадження 

підприємницької 

діяльності 

2015-

2016 

роки 

11579,8    Кількість 

середніх 

підприєм

ств у 

розрахун

ку на 10 

тис. 

2 1 50,0 Затверджено Порядок 

використання коштів 

обласного бюджету, 

передбачених на участь 

у програмах обміну 

міжнародним досвідом 

представників суб’єктів 
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наявного 

населенн

я, од. 

малого підприємництва.  

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 

 Програма 

економічного і 

соціального 

розвитку 

Донецької 

області на 

2016 рік 

(розпоряджен

ня голови 

ОДА, 

керівника 

обласної ВЦА 

від 01.04.2016 

№249 (із 

змінами)  

95300,0 74500,0 69300,0 9090,0 В області на ПрАТ 

«Екопрод» реалізується 

проект «Будівництво 

біогазового заводу 

потужністю 3 МВт». 

Об’єкт будівництва 

знаходиться в стадії 

введення в 

експлуатацію. 

5. 

Раціональне 

використанн

я природно-

ресурсного 

потенціалу, 

збереження  

культурної 

спадщини та 

найцінніших 

природних 

територій 

5.2. Збереження 

історико-культурних 

цінностей та 

природної спадщини, 

забезпечення в 

регіонах доступності 

до культурної та 

природної спадщини 

2016-

2018 

роки 

Програма 

розвитку 

туризму в 

Донецькій 

області на 

2016-2018 

роки від 

(розпорядж

ення голови 

ОДА, 

керівника 

ВЦА від 

05.10.2016 

№886)  

Програму 

охорони 

культурної 

спадщини в 

Донецькій 

області на 

2017-2019 

роки 

(розпорядж

енням 

голови 

ОДА, 

керівника 

ВЦА від 

19.06.2017 

№665) 

    Площа 

земель 

природ

но-

заповід

ного 

фонду, 

тис. га 

97,0 93,1 -3,9 Складено та звірено 

перелік пам’ятників 

Донецької області, 

проводиться робота з 

впорядкування 

пам’ятників. Рішенням 

Міністерства культури 

пам'ятці 

"Михайлівський млин" 

Покровського району 

надано статус "пам'ятка 

міцевого значення"; 

ведеться робота з 

ремонту пам'яток 

області; 

Частин

а 

об'єкті

в 

перебу

ває на 

тимчас

ово 

окупов

аній 

терито

рії. 

 

Слабка 

взаємо

дія  

органів 

викона

вчої 

влади 

та 

органів 

місцев

ого 

самовр

5.3. Створення умов 

для збереження в 

регіонах самобутньої 

народної культури, 

звичаїв, традицій, 

обрядів, у тому числі 

національних 

меншин 

Проведено 81 

культурно- мистецький 

захід, основні з них: 

культурно-мистецькі 

акції "Різдвяний 

передзвін" та 

"Мистецька палітра", 

урочисті заходи до: Дня 

Соборності України, 

Дня Конституції, Дня 
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Європи, історичний 

фестиваль «Дике поле. 

Шлях до Європи»,  цикл 

заходів, присвячених 90-

річчю від дня 

народження видатного 

українського діяча 

Олекси Тихого тощо. 

Видано науково-

популярний каталог 

виставки "Матеріальна і 

духовна культура 

населення Святих гір 

періоду середньовіччя". 

ядуван

ня 

щодо 

забезпе

чення 

розвит

ку 

туризм

у і 

рекреа

ції в 

області 

5.4. Застосування 

об’єктів культурної 

спадщини для 

провадження 

туристичної 

діяльності 

Музеями області 

проведено 502 екскурсії 

та організовано 19 

виставок , які відвідали 

15431 осіб 

5.5. Створення 

якісного туристи-

ного продукту на 

основі раціонального 

використання 

туристичних 

ресурсів, визначення 

зон пріоритетного 

розвитку туризму 

шляхом 

туристичного 

районування регіонів 

Здійснено аналіз стану 

туристичної галузі в 

області, визначено 

об’єкти туристичної 

галузі, що залишились на 

території 

непідконтрольній 

українській владі, та діючі 

туристичні маршрути на 

Донеччині 

5.6. Формування 

позитивного іміджу 

регіонів у сфері 

туризму на 

зовнішньому та 

внутрішньому 

туристичному ринку 

27-28 травня 2017 року 

проведено 

міжрегіональний 

історичний фестиваль 

"Дике поле. Шлях до 

європи" за участі гостей 

та майстрів з Потавської, 
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5.7. Створення 

загальнодержавної 

інформаційної 

мережі у сфері 

туризму та курортів, 

зокрема шляхом 

розвитку відповідної 

мережі 

інформаційних 

центрів у регіонах 

Черкаської та інших 

областей. Представлено 

Донеччину туристичну на 

туристичному ярмарку в 

м. Харків; проведено 

обласний захід до Дня 

Європи у м. Покровськ за 

участю 

6. 

Диверсифі

кація 

джерел 

енергопос

тачання та 

підвищен

ня рівня 

енергоефе

ктивності 

6.2. Створення 

системи 

стимулювання 

підвищення рівня 

енергоефективності 

2016-

2018 

роки 

 «Регіональна 

програма з 

відшкодуванн

я частини 

відсотків за 

кредитами, 

залученими на 

заходи з 

енергозбереже

ння та 

підвищення 

енергоефектив

ності для 

населення 

Донецької 

області на 

2016 – 2018 

роки» 

(розпоряджен

ня від 

30.05.2016 

№439) 

 1000,0 300,0 50,1 50,1 Використ

ання 

паливно-

енергетич

них 

ресурсів, 

млн.т 

умовного 

палива 

20,9 20,6 -0,3  За результатами 

впровадження 

енергозберігаючих 

заходів в області 

зекономлено 

природного газу – 5,671 

млн. куб. м., вугілля – 

17,270 тис.т, 

електроенергії 77,203 

млн. кВт. год, 

теплоенергії – 6,685 тис. 

Гкал. Вартість 

зекономлених ПЕР 

склала 160,09 млн.грн.  

 

  

7. 

Відновлення 

безпеки 

життєдіяльн

ості 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 

03.04.15

-

03.10.17 

Житло для 

переселенців. 

Держреєстраці

я 

мінекономроз

витку № 3237 

від 25.05.2015. 

Розпорядженн

я від 

08.12.2014 

№756 (із 

змінами) 

  801,17 

тис.євро 

 -  1243.5 

тис. грн. 

- Валовий 

регіональ

ний 

продукт 

(у 

фактични

х цінах) у 

розрахун

ку на 

одну 

особу, 

грн. 

32653,4 35531,0 2877,6 Розпочато  

реконструкцію будівель 

гуртожитків  по вул. 

Світлодарській 28-а, та 

вул. Вокзальна 8 у м. 

Слов’янську. Роботи 

тривають. 
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29.05.15

-

29.08.17 

Модернізація 

тягової 

підстанції 

електротрансп

орту 

м. Краматоськ

а. 

Держреєстраці

я 

мінекономроз

витку №3261 

від 09.07.2015.  

розпорядженн

я від 

08.12.2014 

№756 (із 

змінами) 

  985,66 

тис.євро 

 -  621,23 

тис.євро 

- 

 

      Розроблено детальні 

технічні вимоги щодо 

плану вико-нання 

проекту, матеріалів та 

послуг. Розроблено 

План інформування 

громадськості та 

розповсюдження 

інформації. Частково 

проведені інформа-ційні 

заходи на початку 

реалізації проекту. 

Частково проведено 

процедуру закупівлі 

обладнання тягової 

підстанції.  

  

17.04

.15-

17.09

.17 

Забезпечення 

житловими 

умовами 

найбільш 

вразливих 

ВПО та 

жителів, які 

опинились під 

впливом 

конфлікту. 

Держреєстраці

я 

мінекономроз

витку  №3262 

від 10.07.2015. 

Розпорядженн

я від 

08.12.2014 

№756 (із 

змінами). 

  2024,09 

тис.євро 

 -  597,12 

тис. євро 

-     Проект реалізується за 3 

напрямками. Для 

забезпечення житлом 

ВПО у м. Крама-торськ  

тривають роботи з 

реконст-рукції 2 

гуртожитків: по 

вул.Уральська,5, вул. 

Назаренко,3.   Триває 

тендер по закупівлі 

робіт з реконструкції 

гуртожитку по 

вул. Рибінській,160, По 

заходу з реконструкції 

станції обробки, дезін-

фекції стічних вод 

здійснюються роботи з 

реконст-рукції 

каналізаційної насосної 

станції. Для надання 

допомоги ВПО у 

професійному навчанні, 

пошуку роботи послуг з 

перепідготовки та 

підвищення кваліфі-

кації ВПО. Проведено 

тренінги, форум та 

ярмарку вакансій. 
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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 

підприємниць

кої діяльності 

і зайнятості". 

Держреєстраці

я 

мінекономроз

витку №3310 

від 13.10.2015.  

Розпорядженн

я від 

08.12.2014 

№756 (із 

змінами) 

  5000,0 

тис. дол. 

США 

(по 

компоне

нтам 

1,2,3) 

 -  5000,0 

тис. дол. 

США 

(по 

компоне

нтам 

1,2,3) 

- 

 

      регіональної і місце-вої 

влади проведено 6 

тренінгів, в яких взяли 

участь 164 учасники та 

отримали нові знання і 

навички у сфері 

місцевого економічного 

роз-витку і створення 

сприятливих умов для 

розвитку приват-ного 

сектору і МСБ. 

Проведено міжна-родну 

бізнес-конференцію 

«Формування нової 

економіки Донбасу: 

орієнтованої на експорт 

та дружньої до МСБ». 

Завершено виконання 

Програми підтримки 

розвитку бізнес-

інфраструктури. При 

цьому 703 представ-

ники цільових груп 

проекту взяли участь у 

навчальних заходах, 600 

підприємців отримали 

доступ до облаштованих 

робочих місць 

  

30.04.15

-

29.04.16 

Підтримка 

стабілізації 

громад на 

Донбасі. 

Держреєстр

ація 

мінекономр

озвитку 

№3315 від 

26.10.2015.  

Розпорядже

ння голови 

облдержадм

іністрації 

від 

08.12.2014 

№ 756 (із 

  1400,0 

тис.дол. 

США 

(на 

Лунансь

ку і 

Донецьк

у 

області) 

 -  15491,85 

тис. грн. 

- 

 

      Кількість мікрогрантів по 

самозайнятості та курсах 

професійної підготовки – 

273 од.  

Вартість обладнання, 

наданого для бенефіціарів 

(гранти по самозанятості) 

–  5 394 тис. грн.  

Вартість профе-сійного 

навчання для бенефіціарів 

(гранти) – 432,9 тис.грн. 

Кількість відібраних 

громад у Донецькій 

області – 5. 

Кількість об’єктів 

соціальної інфра-

структури, яких виконані 
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змінами). ремонтні роботи – 11. 

Вартість фактично 

проведених ремонтних 

робіт на об’єктах 

соціальної 

інфраструктури –         8 

720,9 тис. грн. 

Фактичний розмір грантів 

для 5 ініціа-тивних груп 

для проведення заходів 

соціального згурту-вання 

– 943, 5 тис.грн. 

8. Захист 

національни

х інтересів 

та 

недопущенн

я порушення 

конституцій

них прав 

громадян 

України на  

тимчасово 

окупованій 

території  

8.1. Придбання 

спеціальних засобів 

індивідуального 

захисту та активної 

оборони, оптичних 

пристроїв, 

спецтехніки, засобів 

радіозв'язку 

2015 

рік - 

до 

закінч

ення 

АТО 

        15000,0 0,0 Кількість 

скоєних 

злочинів 

на 10 тис. 

населенн

я 

72,0 30,0 -42,0 Протягом І півріччя 2017 

року в області 

зареєстровано 13,5 тис. 

кримінальних 

правопорушень (на 3,0 

тис. правопорушень, або 

на 22,2%, менше, ніж у 

відповідному періоді 2016 

року). Питома вага 

розкритих правопорушень 

складає 37,2% . 

  

8.2. Придбання 

спеціального 

автотранспорту 

(легкові та 

бронемашини) 

2015 рік 

- до 

закінче

ння 

АТО 

        15000,0 0,0 

9. Створення 

умов для 

продуктивно

ї праці 

населення 

9.1. Створення 

сприятливих умов 

щодо підвищення 

рівня зайнятості та 

зниження рівня 

безробіття з ураху-

ванням ситуації на 

регіональному ринку 

праці  

2016-

2017 

роки 

Програма 

зайнясті 

населення 

Донецької 

області на 

період до 2017 

року (рішення 

облради від  

04.04.2013 

№6/20-490) 

          Рівень 

безробітт

я (за 

методоло

гією 

МОП), 

відсотки 

  

10,3 15,2  

(січ.-

березе

нь 

2017 

року) 

4,9 Протягом січня-червня 

2017 року 

працевлаштовано 

17,1 тис.осіб.  

 

  

9.1.1. Забезпечити 

сприяння 

працевлаштуванню 

на вільні та 

новостворені робочі 

місця особам, які 

звертаються до 

служби зайнятості, в 

першу чергу, в 

рахунок квоти,  

2016-

2017 

роки 

                 З початку 2017 року за 

направленням державної 

служби зайнятості 

працевла-штовано 14,8 

тис.осіб  
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громадянам з числа 

внутрішньо 

переміщених осіб 

працездатного віку, 

осіб, звільнених з 

військової служби 

після участі в АТО 

9.1.2. Забезпечити 

організацію та 

проведення гро-

мадських та інших 

робіт тимчасового 

характеру з 

урахуванням потреб 

громади 

2016-

2017 

роки 

  11984,5 4898,8 8578,5 2924,5        У громадських роботах 

прийняли участь 11,7 

тис. осіб, що на 0,4% 

більше запланованого 

на рік. 

  

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-

2017 

роки 

  8648,1 4976,9 6360,9 2775,6        Працевлаштовано з 

компенсацією витрат 

роботодавцю у розмірі 

єдиного внеску на 

загальнообов'язкове 

державне соціальне 

страхування за 

відповідну особу 473 

особи, що складає 61,4% 

від запланованого на рік. 

  

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-

2017 

роки 

                 В області впрова-джено 

нові форми роботи у 

режимі онлайн: 

відеорезюме; онлайн – 

співбесіда. Складено 1847 

відеорезюме (63% осіб 

працевлаштовано) та 

проведено 558 онлайн-

співбесід. Протягом 

звітного періоду з 330 

створених відео-вакансій 

майже 82% 

укомплектовано за 

сприянням служби 

зайнятості 
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9.2. Підвищення рівня 

обізнаності населення 

з питань організації та 

провадження 

підприємницької 

діяльності 

2016-

2017 

роки 

Програма 

зайнясті 

населення 

Донецької 

області на 

період до 

2017 року 

(рішення 

облради від  

04.04.2013 

№6/20-490) 

Регіональна 

програма 

розвитку 

малого і 

середнього 

підприємни

цтва в 

Донецькій 

області на 

2017-2018 

роки 

(розпорядж

ення голови 

ОДА, 

керівника 

обласної 

ВЦА від 

27.03.2017 

№266)  

3861,7 1665,7 2652,6 458,2        Протягом І півріччя 

2017 року 17 осіб 

отримали допомогу по 

безробіттю одноразово 

для організації 

підприємницької 

діяльності, у тому числі 

2 особи з числа ВПО, 15 

осіб - учасників АТО. В 

навчальних закладах 

області проходили 

навчання основам 

ведення бізнесу 24 

особи, у тому числі 21 – 

учасники АТО.  

  

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-планів) 

2016-

2017 

роки 

 

З метою популя-ризації 

позитивного досвіду 

успішних підприємців 

службою зайнятості 

підтримується 

актуальність банку 

бізнес-ідей. 

Поповнюється збірник 

ідей для мікро-бізнесу 

за сферами діяльності, 

до якого увійшли самі 

успішні та перспективні 

бізнес-ідеї  

  

9.3. Сприяння змен-

шенню дисбалансу 

між попитом та 

пропозицією робочої 

сили на ринку праці 

шляхом професійної 

орієнтації, підготов-

ки, перепідготовки 

та підвищення 

кваліфікації безро-

бітних відповідно до 

потреб регіонального 

2016 

-

2017

роки 

Програма 

зайнятості 

населення 

Донецької 

області на 

період до 

2017 року 

(рішення 

облради від  

04.04.2013 

№6/20-490) 

                  Протягом І півріччя 

2017 року 

профорієнтаційними 

послугами охоплено 

понад 71,0 тис.осіб 

(надано 222,9 тис. 

послуг), у тому числі 

30,4 тис. осіб - з числа 

зареєстрованих 

безробітних (надано 

17,9 тис. послуг). 

Чисельність 
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ринку праці зареєстрованих 

безробітних, які 

проходили професійне 

навчання складає 6,4 

тис. осіб, рівень 

працевлаштування після 

навчання склав 81,0%. 

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-

2017 

роки 

                  
Протягом 2016 року 

профорієнтаційними 

послугами охоплено 

майже 1,7 тис. Учнів 

загальноосвітніх шкіл, з 

яких більше 5,4 тис. 

отримали індивідуальні 

профе-сійні 

консультації з 

використанням 

діагностичних методик 

  

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-

2017 

роки 

Програма 

зайнятості 

населення 

Донецької 

області на 

період до 2017 

року (рішення 

облради від  

04.04.2013 

№6/20-490) 

Регіональна 

програма 

розвитку 

малого і 

середнього 

підприємни

цтва в 

Донецькій 

області на 

2017-2018 

роки 

(розпорядже

ння голови 

ОДА, 

керівника 

обласної 

ВЦА від 

27.03.2017 

№266) 

19876,2 10183,8 11161,9 4673,2         Чисельність 

зареєстрованих 

безробітних, які 

проходили професійне 

навчання у січні-червні 

2017 року склала 6384 

особи, з них на 

замовлення 

роботодавців - 6125 

осіб. Рівень 

працевлаштування склав 

68,4%. 
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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-

2017 

роки 

Програма 

зайнятості 

населення 

Донецької 

області на 

період до 2017 

року (рішення 

облради від  

04.04.2013 

№6/20-490) 

  1312,3 774,8 360,2 58,2         Протягом І півріччя 

2017 року було видано 

18 ваучерів, з них 3 

ваучера для ВПО. 

Завдання виконано на 

16,4%. 

  

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 

  

                Середня заробітна плата в 

регіоні збільшилась за 

січень-червень 2017 року 

до відповідного періоду 

2016 року зросла на 26,2% 

і склала 7248 грн. 

Заборгованість із 

заробітної плати в області 

протягом І півріччя 2017 

року зросла на 196,4  млн. 

грн., або на 74,6 % і, 

станом на 01.07.17, склала 

459,7 млн. грн. Основна 

причина – зростання 

заборгованості на 

підприємствах вугільної 

галузі.  

  

9.5. Розвиток у 

регіонах соціального 

діалогу та 

колективно-

договірного 

регулювання 

трудових відносин 

Пості

йно 

                 У І півріччі 2017 року 

створено і працювало 17 

тристоронніх соціально-

економічних рад, а також 

укладено 14 

територіальних угод між 

місцевими органами 

самоврядування, 

координаційними радами 

профспілок та 

організаціями 

роботодавців.  

  

10. 

Створення 

умов для 

розв’язання 

нагальних 

10.1. Підтримка в 

актуальному стані 

державного реєстру 

переселенців із зон 

тимчасово 

2015-

2017 

роки 

Постанова 

Кабінету 

Міністрів 

України від 

01.10.2014 

          Кількість 

працевла

штованих 

безробітн

их з 

1500 868 -632 Станом на 01.07.2017 

року, органами 

соціального захисту 

населення області взято 

на облік 517,9 тис. осіб   
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проблем 

переселенців 

окупованих 

територій і з 

території Донецької 

та Луганської 

областей 

№509 "Про 

облік 

внутрішньо 

переміщених 

осіб" 

числа 

внутрішн

ь 

опереміщ

ених осіб, 

(осіб) 

(447,8 тис. сімей), які 

переміщуються з 

тимчасово окупованої 

території України та 

районів проведення 

антитерористичної 

операції, у тому числі: 

132,3 тис. осіб 

працездатного віку; 68,8 

тис. дітей; 17,1 тис. 

інвалідів; 299,7 тис. 

пенсіонерів. 

10.2. Сприяння у 

працевлаштуванні 

громадянам з числа 

внутрішньо 

переміщених осіб 

2016-

2017 

роки 

 Регіональна 

програма 

інтеграції, 

соціальної 

адаптації та 

захисту 

внутрішньоп

ереміщених 

осіб на 2017 

рік 

(розпорядже

ння голови 

ОДА, 

керівника 

ВЦА від 

15.03.2017 

№228) 

        Працевлаштовано з 

початку 2017 року – 868 

осіб, брали участь у 

громадських роботах та 

роботах тимчасового 

характеру – 67 осіб, 

проходили 

профнавчання – 606 осіб   

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-

2017 

роки 

23831,1 10486,9 15566,7 7976,6 Працевлаштовано з 

компенсацією витрат 

роботодавцю на оплату 

праці на умовах 

строкових трудових 

договорів 302 особи, що 

на 24,9% менше 

запланованого на рік 

  

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 каліфі-

кації таких осіб 

2016-

2017 

роки 

48,0 48,0 0,0 0,0 Протягом І півріччя 

2017 року  звернень від 

роботодавців щодо 

компенсації витрат на 

перепідготовку та 

підвищення кваліфікації 

не було. 
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10.2.3. Компенсувати 

зареєстрованому 

безробітному з числа 

внутрішньо 

переміщених осіб 

фактичних транс-

портних витрат на 

переїзд до іншої 

адміністративно-

територіальної 

одиниці місця 

працевлаштування 

2016-

2017 

роки 

60,0 60,0 0,0 0,0 Осіб з числа ВПО, 

бажаючих переїзжати в 

іншу місцевість, не 

було. 

  

10.2.4. Компенсувати 

зареєстрованому 

безробітному з числа 

внутрішньо перемі-

щених осіб витрат 

для проходження за 

направленням 

територіальних 

органів центрального 

органу виконавчої 

влади, що реалізує 

державну політику у 

сфері зайнятості 

населення та трудо-

вої міграції, 

попереднього медич-

ного та наркологіч-

ного огляду 

відповідно до 

законодавства, якщо 

це необхідно для 

працевлаштування 

2016-

2017 

роки 

62,9 2,9 2,3 0,2 Протягом І півріччя 

2017 року 1 особі 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. 

  

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 

економічно

го і 

соціального 

розвитку 

Донецької 

області на 

2017 рік 

(розпорядж

ення голови 

ОДА, 

  27588,1 

тис.грн. з 

місцевих 

бюджетів 

  23908 

тис.грн. з 

місцевих 

бюджетів 

Рівень 

охопленн

я 

одиноких  

громадян 

похилого 

віку, 

інвалідів 

соціальни

ми 

послугам

100 96 -4 Забезпечено 

функціонування 13 

територіальних центрів 

соціального 

обслуговування 

(надання соціальних 

послуг), які розташовані 

у сiльськiй місцевості 

(на підконтрольній 

українській владі 

території), якими   
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керівника 

ВЦА від 

23.02.2017 

№172 (із 

змінами)) 

и, % протягом І півріччя 2017 

року надані послуги 

13,9 тис. одиноким 

громадянам похи-лого 

віку, інвалідам, 

ветеранам війни та 

праці.  

12. 

Модернізаці

я системи 

освіти 

12.1.1. Відкриття на 

базі Слов`янського 

дошкільного 

дитячого будинку 

№2 "Топольок" 

Донецької обласної 

ради - Донецького 

обласного методич-

ного корекційно-

реабілітаційного 

центру психологіч-

ної служби системи 

освіти 

2016-

2017 

роки 

  Програма 

економічно

го і 

соціального 

розвитку 

Донецької 

області на 

2017 рік 

(розпорядж

ення голови 

ОДА, 

керівника 

ВЦА від 

23.02.2017 

№172 (із 

змінами)) 

        Рівень 

охопленн

я дітей 

дошкільн

ої 

освітою, 

% 

  

85,0 

  

99,0 14,0 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» 

проведено ліквідацію 

зазначеного закладу, після 

чого на базі будівлі буде 

відкрито облас-ний 

навчально-

реабілітаційний центр для 

дітей з обмеженими 

розумо-вими та 

фізичними можливостями 

Через 

відсутні

сть у 

деяких 

ПТНЗ 

відповід

них 

правовс

тановлю

ючих 

докумен

тів 

(володін

ня 

нерухом

им 

майном 

та 

земельн

ими 

ділянка

ми)  

питання 

щодо 

передачі  

мережі 

закладів 

ПТНЗ із 
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12.1.2. Забезпечення 

формування системи 

навчальних закладів 

для надання високо-

якісних освітніх 

послуг з використа-

нням наявних 

ресурсів шляхом 

виконання регіональ-

них планів створення 

освітніх округів та 

модернізації мережі 

загальноосвітніх, 

професійно-

технічних 

навчальних закладів, 

у тому числі шкіл-

інтернатів 

січень 

2016-

серпень 

2017 

років 

            
У 2016-2017 навчаль-

ному році на території, 

підконтрольній 

українській владі, 

функціонунує 559 

загальноосвітніх 

навчальних закладів усіх 

типів і форм власності. 

Загальний контингент 

учнів - 152,8 тисяч. 

Прове-дено роботу щодо 

створення освітніх округів 

та визначення опорних 

шкіл, їх філій у містах і 

районах області, 

об'єднаних 

територіальних громадах 

державн

ої 

форми 

власнос

ті в 

комунал

ьну 

власніст

ь 

області 

знаходи

ться в 

роботі. 

12.1.3. Модернізація 

освітніх округів 

2015-

2017 

роки 

Постанова 

КМУ "Про 

затвердження 

Положення 

"Про освітній 

округ"" №777 

від 27.08.2010 

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

У 2016 році створено 3 

опорні заклади. Протягом 

2016-2017 років 

заплановано створення 21 

опорної школи 

Проект щодо модернізації 

матеріально-технічної 

бази професійно-

технічних навчальних 

закладів аграрного 

профілю не пройшов 

конкурсний відбір до 

ДФРР 
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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 - 

постійн

о 

 Програми 

економічно

го і 

соціального 

розвитку 

міст і 

районів 

області  

                Здійснено впорядку-вання 

мережі загально-освітніх 

навчальних закладів через 

реорганізацію 8 закладів 

шляхом пониження 

ступеня (м.Бахмут – 4 од., 

Нікольський район – 2, 

Костянтинівський район – 

1, Мар’їнсь-кий – 1). 

Протягом І півріччя 2016-

2017 навчаль-ного року 

підвезення 7202 (100%) 

дітей та 579 (51%) 

педпрацівників 

здійснювалося 141 

власними шкільними 

автобусами та 14 

орендованими, крім того, 

задіяні рейсові автобуси 

та залізниця. За І півріччя 

2017 року було здійснено 

закупівлю 9 шкільних 

автобусів за рахунок 

коштів державної 

субвенції (7,7 млн. грн.) та 

коштів місцевих 

бюджетів (6,4 млн. грн.) 

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 

                    Станом на 01.01.2017 

року в загально-освітніх 

навчальних закладах за 

дистанційно-

екстернатною формою 

навчалося близько 2228 

учнів. У 2016-2017 

навчаль-ному році за 

регіональним проектом 

"Дистанційна освіта" 

працюватимуть 5 шкіл 
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12.4. Розбудова 

мережі дошкільних 

навчальних закладів, 

підвищення рівня 

охоплення дітей 

відповідного віку 

дошкільною освітою 

2015-

2017 

роки 

  Програми 

економічно

го і 

соціального 

розвитку 

міст і 

районів 

області  

                На території області, 

підконтрольній 

українській владі, 

функціонує 569 ДНЗ, у 

яких здобувають 

дошкільну освіту 55,7 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 І 

півріччі 2017 року у 

дошкільних навчальних 

закладах області створено 

85 додаткових місць у 

Покровську (20), 

Волноваському районі 

(20), Мар’їнському (30), 

Мангушському (15). 

12.5. Забезпечення 

доступності 

дошкільної освіти, 

зокрема в сільській 

місцевості, шляхом 

будівництва нових 

дитячих садків 

Пості

йно 

  

  

                

12.6. Підвищення 

якості та рівня 

конкурентоспромож

ності вищої освіти, 

забезпечення 

функціонування 

системи ступеневої 

(аграрної, технічної, 

морської, 

гуманітарної тощо) 

освіти шляхом 

утворення в регіонах 

науково-освітніх 

центрів 

2015-

2020 

роки 

  

  

                Станом на 01.01.2017 

року загальний 

контингент студентів у 

ВНЗ І-ІV рівнів 

акредитації становив 42,1 

тис. осіб, з них у ВНЗ ІІІ-

ІV рівнів акредитації – 

26,4 тис. осіб. За 

підсумками вступної  

кампанії 2016 року 

область посіла 10 місце 

серед  інших областей 

України за кількістю 

зарахованих абітурієнтів 

до ВНЗ. Згідно з 

постановою КМУ від 

13.07.2011 №752 "Про 

створення ІСУО з питань 

освіти" усі загальноосвітні 

навчальні заклади області 

підключені до 

електронної системи 

ІСУО 
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12.7. Завершення 

формування єдиного 

інформаційного 

освітнього 

середовища 

2016-

2017 

роки 

Постанова 

КМУ від 

13.07.2011 

№ 752 "Про 

створення 

ІСУО з питань 

освіти" 

                  Загальна кількість 

персональних 

комп’ютерів, якими 

обладнані навчальні 

заклади області, 

становить 11,8 тис.од. 

Середньообласний 

показник кількості учнів 

на 1 комп’ютер – 18 (у 

містах - 23, районах – 11, 

громадах - 13).  

12.8. Забезпечення 

навчально-виховного 

процесу засобами 

інформаційно-

комунікаційних 

технологій 

Пості

йно 

Освіта 

Донеччини. 

2012-2016 рр. 

(рішення 

обласної ради 

від 29.03.2012 

№6/10-253) 

                  

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 

позашкільним

и закладами та 

об'єднаними 

громадами 

                У системі освіти 

Донеччини на території, 

підконтрольній 

українській владі, працює 

79 позашкільних закладів, 

у яких займається 11,8 

тис. дітей шкільного віку 

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 

Освіта 

Донеччини. 

2012-2016 

рр. 

(рішення 

обласної 

ради від 

29.03.2012 

№6/10-253) 

                  Розпочато реоргані-зацію 

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 реоргані-

зація Гранітненського 

професійного ліцею 

шляхом приєднання до 

Маріупольського 

професійного аграрного 

ліцею 
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13. 

Створення 

умов для 

формуванн

я здорового 

населення 

13.1. Формування 

мережі амбулаторій, 

наближених до місць 

проживання 

населення, у 

сільській місцевості 

та містах (відповідно 

до нормативу 

забезпеченості) 

2016-

2020 

роки 

  Програма 

економічного і 

соціального 

розвитку 

Донецької 

області на 

2017 рік 

(розпоряджен

ня голови 

ОДА, 

керівника 

ВЦА від 

23.02.2017 

№172 (із 

змінами)) 

7400,0 1480,0 3305,0 1125,0 Забезп

еченіст

ь 

населе

ння 

лікаря

ми всіх 

спеціа

льност

ей (на 

10 тис. 

наявно

го 

населе

ння на 

кінець 

року), 

лікаря; 

39,4 36,4 -3 У І півріччі 2017 року 

відкрито 1 (один) центр 

первинної медико-

санітарної допомоги в 

Соледарській ОТГ. 

Функціонують 34 

центри первинної 

медико-санітарної 

допомоги. Відкрито 

лікарську амбулаторію в 

складі ЦПМСД в  

м. Краматорськ та 

Волноваському районі. 

Придбано медичне 

обладнання на суму 

5143,6 тис. грн., за 

кошти, відповідно до 

розпорядження голови 

ОДА від 06.07.2016 № 

548 зі змінами.  

Ліжковий фонд складає 

– 12754 ліжок.  

.  

Кадрова 

проблема

: 

зберігаєт

ься стійка 

тенденція 

до 

зменшен

ня 

кількості 

медичних 

працівни

ків та 

збільшен

ня серед 

них осіб 

пенсійног

о віку, 

загальни

й дефіцит 

складає 

понад 2,7 

тис. 

лікарів. 

Незадові

льна 

матеріаль

но-

технічна 

база 

закладів 

охорони 

здоров’я: 

50% 

наявного 

обладнан

ня має 

знос 90% 

та 

13.2. Забезпечення 

закладів охорони 

здоров’я, які 

надають первинну 

медичну допомогу, 

відповідним 

обладнанням, 

транспортними 

засобами та кадрами 

2016-

2020 

роки 

247982,0 89655,3 124424,6 0,6 

13.3. Підвищення 

якості надання 

первинної медичної 

допомоги 

2016-

2020 

роки 

916,4 94424,8 94425,4 0,6 Рівень 

смертно

сті на 1 

тис. 

населен

ня, 

проміле 

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 

Програма 

економічно

го і 

соціального 

розвитку 

Донецької 

області на 

2017 рік 

(розпорядж

ення голови 

ОДА, 

керівника 

ВЦА від 

23.02.2017 

№172 (із 

змінами)) 

        

13.5. Профілактика 

та забезпечення 

раннього виявлення 

захворювань, 

насамперед серед 

населення, що 

мешкає в сільській 

місцевості   

2015-

2020 

роки 

7400,0 1480,0 3305,0 1125,0 
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13.6. Підвищення 

рівня ефективності 

використання 

ресурсів, якості та 

доступності 

вторинної та 

третинної медичної 

допомоги 

2015-

2020 

роки 

247982,0 22995,0 113437,0 4549,4     

  

  

  

  

  

  

  

  

потребує 

заміни. 

Недостат

нє 

фінансув

ання, в 

т.ч. 

державни

х і 

обласних 

програм. 

Відсутній 

взаємозв`

язок між 

механізм

ом 

фінансув

ання 

галузі та 

якістю і 

обсягами 

медичної 

допомоги

. 

14. 

Соціокуль

турний 

розвиток 

14.1. Формування 

базової мережі 

закладів культури в 

усіх регіонах 

2015-

2017 

роки 

  

 План 

заходів з 

реалізації у 

2015-2017 

роках 

Стратегії 

розвитку 

Донецької 

області на 

період до 

2020 року 

(розпорядж

ення голови 

ОДА, 

керівника 

обласної 

ВЦА від 

30.10.2015

№588 (із 

змінами) 

         Кількість 

інтернет-

центрів, 

од. 

60 50 -10 Інформаційно-

просвітницьку 

діяльність в Донецькій 

області на території, 

підконтрольній 

українській владі 

здійснюють 920 закладів 

і установ, з них: 357 

закладів  культури 

клубного типу, 431 

бібліотеки, 64 музеї, 50 

шкіл естетичного 

виховання тощо. 

Незадові

льний 

матеріаль

но-

технічни

й стан 

закладів 

культури 

і 

мистецтв

а;    

Значних 

масштабі

в набуло 

руйнуван

ня 

пам’яток 

історії та 

культури;  

Проблем

и із 

14.2. Розвиток та 

збереження існуючої 

мережі закладів 

культури, мистецтва 

та музейної справи 

          У підпорядкуванні 

управління культури і 

туризму ОДА станом на 

01.07.2017 року 

знаходяться 9 установ: 3 

музичних коледжи, ОКП  

«Донецьккіновідеопрокат

», КЗ «Донецький 
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 академічний  обласний  

драматичний театр 

(м. Маріуполь)», КЗК 

«Донецький обласний 

художній музей» 

(с. Прелесне), КЗ 

«Державний історико –

архітектурний заповідник 

», КЗ «Донецький 

обласний краєзнавчий 

музей», Комунальна 

установа культури 

«Донецький обласний 

учбово-методичний 

центр культури» 

збережен

ням та 

поповнен

ням 

музейних 

та 

бібліотеч

них 

фондів. 

14.3. Забезпечення 

належного 

функціонування 

сільських закладів 

культури, надання 

культурних послуг 

мешканцям сіл та 

малих міст 

            Станом на 01.07.2017 

року мережа клубних 

закладів   у сільській 

місцевості дорівнює 289 

одиниць. 

Кількість дозвіллєвих 

об’єктів складає в 

сільській місцевості 

1849: з них: 

кіноконцертних залів 

246, танцювальних залів 

- 180, відеосалонів - 2 , 

приміщеннь для 

гурткової роботи  494, 

інші 718.  

14.4. Модернізація 

мережі бібліотек 

шляхом її 

інформатизації та 

формування єдиної 

електронної 

бібліотеки 

2015-

2017 

роки 

          Доступ до Інтернету та 

електронну пошту 

мають 159 бібліотек 

(36,9%), мають веб-

сайти - 13, ведуть блоги 

- 31, мають сторінки у 

соц.мережах - 88. Обсяг 

електронних 

бібліографічних баз 

даних  – 44, в них 1750,5 

тис. записів, з них 

електронних каталогів - 

12 в них записів - 468,7 

тис.  

Кількість користувачів 
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інтернет ресурсами - 

57,3 тис. абонентів. 

Кількість центрів 

інформації з питань 

місцевого 

самоврядування - 65. 

Проведено 3 вебінари, 

2591 захід з навчання 

користувачів інтернету. 

Всього у бібліотеках 

області на кінець 

звітного року 

зосереджено 720 

одиниць комп’ютерної 

техніки, з них 

підключено до 

Інтернету 624 од. 

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 

          З 431 бібліотеки, 

260 знаходиться у 

сільській місцевості, 

організовано 

335 пунктів 

бібліотечного 

обслуговування,  

Протягом звітного року 

бібліотеки у сільській 

місцевості 

обслуговували 

114,9 тис. користувачів, 

Кількість відвідувань 

сільських бібліотек 

складає на кінець 

звітного періоду - 

849,9 тис. разів, взяли 

участь у масових 

заходах, організованих 

сільськими 

бібліотеками, склали 

189,9 тис. осіб 

15. 

Надання 

якісних 

житлово-

комуналь

15.1. Забезпечення 

сталого розвитку 

систем 

водопостачання та 

водовідведення 

2017 

рік 

 Програма 

економічно

го і 

соціального 

розвитку 

352316,6     6160,1 Рівень 

обладн

ання 

загаль

ної 

78,4 71,0 -7,4 За перше півріччя 2017 

року придбано приладдя 

для будівництва 2 

насосних станцій, 

монтажу техніки та 

Відсутніст

ь 

необхідни

х власних 

обігових 
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них 

послуг, 

забезпече

ння 

житлом 

15.2. Реконструкція 

та капітальний 

ремонт 

водопровідних, 

каналізаційних та 

теплових мереж 

2016 

рік 

  Донецької 

області на 

2016 рік 

(розпорядж

ення від 

01.04.2016 

№249) 

244912,8 244912,8 42038,4 42038,4 площі 

житлов

ого 

фонду 

водопр

оводом 

у 

міській 

місцев

ості, % 

матеріали для 

прокладання 

водопроводу. 

Відремонтовано та 

замінено 1,233 км 

водопровідних мереж, 

крім того, було 

закуплено матеріали для 

водопроводів, 

каналізаційного 

колектору, 

каналізаційних мереж та 

каналізаційної насосної 

станції 

коштів 

для 

фінансува

ння робіт. 

Недостатн

ість 

фінансува

ння 

капітальн

иго 

ремонту 

житловог

о фонду 

через 

обмеженіс

ть коштів 

місцевих 

бюджетів. 

Необхідно 

підвищит

и рівень 

фінансува

ння 

капітальн

ого 

ремонту 

житловог

о фонду з 

залучення

м коштів з 

бюджетів 

всіх 

рівнів. 

15.3. Упровадження 

сучасних методів та 

технологій у сфері 

поводження з 

побутовими 

відходами 

2016 

рік 

  Програма 

поводження 

з відходами 

в Донецькій 

області на 

2016-2020 

роки 

(розпорядж

ення  від 

22.09.2016 

№836) 

202302,1 202302,1 55516,7 55516,7 

III. 

Вдосконале

ння 

процесу 

проведення 

моніторинг

у та оцінки 

регіонально

го розвитку 

Проведення 

моніторингу та 

оцінки результа-

тивності реалізації 

регіональної 

стратегій розвитку та 

плану заходів з її 

реалізації, 

оприлюднення, 

2015-

2017 

роки 

              

    

  Проведення моніторингу 

та оцінки 

результативності 

реалізації регіональної 

стратегій розвитку та 

плану заходів з її 

реалізації, оприлюднення, 

підготовка звітів про їх 

результати здійснбється у   
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підготовка звітів про 

їх результати 

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". Питання 

щодо порядку та 

методики обрахування 

індексу 

конкурентоспроможності 

регіону та індексу 

регіонального людського 

розвитку та розрахунку їх 

прогнозних значень 

опрацьовано, висновки 

надані керівництву 

області. 

Проведення моніто-

рингу 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 

             

  

 

  

  

 

 



ЗВІТ

Найменування завдання 

Стратегії

Найменування 

індикатора, одиниця 

виміру

Базове 

значення 

індикатора 

(2014 рік)

Прогнозован

е значення 

індикатора 

(2017 рік) 

Фактичне 

значення 

індикатора 

(І півріччя 

2017 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  - Щільність автомобільних доріг у 2015 

році в порівнянні з 2014 роком 

збільшилась на 0,1 км доріг на 1 тис.кв.км.

Показник не було внесено в план 

статистичних спостережень на 2017 

рік.

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

з оцінки результативності реалізації Державної стратегії регіонального розвитку України за І півріччя 2017 року

Донецької обласної державної адміністрації 



Найменування завдання 

Стратегії

Найменування 

індикатора, одиниця 

виміру

Базове 

значення 

індикатора 

(2014 рік)

Прогнозован

е значення 

індикатора 

(2017 рік) 

Фактичне 

значення 

індикатора 

(І півріччя 

2017 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)

3. Підвищення рівня 

інноваційної та 

інвестиційної спроможності 

регіонів

Обсяг прямих іноземних 

інвестицій у розрахунку 

на одну особу, доларів 

США

708,0 600,0 354,7 

(станом на 

01.04.17)

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 353,3 дол.США проти 

2014 року та на 235,3 до прогнозного 

значення

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 23,0 (2016 

рік)

Кількість середніх 

підприємств у 

розрахунку на 10 тис. 

наявного населення, од.

2,0 2,0 1,0 (2016 

рік)

5. Раціональне 

використання природно-

ресурсного потенціалу, 

збереження  культурної 

спадщини та найцінніших 

природних територій

Площа земель природно-

заповідного фонду, тис. 

га

92,9 97,0 93,1 За 2016 рік оголошені ботанічні заказники 

місцевого значення "Урочище Орлове" та 

"Ділянка Різниківська", що дозволило 

збільшити площу природно-заповідного 

фонду на 0,2 тис.га. У І півріччі 2017 року 

площа залишилась без змін.

Проведення бойових дій та втрата 

контролю на частині території 

області, розпаювання більшої 

частини земель та надання їх у 

приватну власність

6. Диверсифікація джерел 

енергопостачання та 

підвищення рівня 

енергоефективності

Використання паливно-

енергетичних ресурсів, 

млн.т умовного палива

20,9 20,0 20,6     (2016 

рік)

За результатами впровадження 

енергозберігаючих заходів в області за І 

півріччя 2017 року зекономлено паливно-

енергетичних  ресурсів 46,03 тис. т у. п.

-

4. Розвиток 

підприємницького 

середовища та конкуренції 

на регіональних товарних 

ринках

Кількість малих підприємств у розрахунку 

на 10 тис. наявного населення за  даними 

2016 року  скоротилось до 22 одиниць на 

10 тис. наявного населення і відповідає 

прогнозному показнику на 2017 рік, 

середніх підприємств менше на 1,0 рівня 

2014 року.

Суттєве змінення умов ведення 

бізнесу на територіях проведення 

антитерористичної операції, 

погіршення фінансової ситуації, 

втрата суб’єктами господарювання 

окремих ринків збуту продукції, 

ускладнили діяльність малого та 

середнього підприємництва



Найменування завдання 

Стратегії

Найменування 

індикатора, одиниця 

виміру

Базове 

значення 

індикатора 

(2014 рік)

Прогнозован

е значення 

індикатора 

(2017 рік) 

Фактичне 

значення 

індикатора 

(І півріччя 

2017 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)

7. Відновлення безпеки 

життєдіяльності та 

економічна реабілітація 

Донецької областей 

Валовий регіональний 

продукт (у фактичних 

цінах) у розрахунку на 

одну особу, грн.

26864,0 

(показник 

2015 року)

32653,4 27926,7 

(2016 рік)

У 2016 році очікується зростання ВРП на 

одну особу на 1062,7 грн., в порівнянні з 

2015 роком та зменшення прогнозного 

значення 2017 року на 2216,3 грн. до 

показника 2016 року.

Скорочення темпів виробництва 

продукції у 2017 році (за прогнозом) 

на 10%

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 30,0 Протягом І півріччя 2017 року в області 

зареєстровано 13,5 тис. кримінальних 

правопорушень. Рівень злочинності на 10 

тис. населення склав 30,0, що на 14,4% 

менше прогнозного показника на 2017 рік

-

9. Створення умов для 

продуктивної праці 

населення

Рівень безробіття (за 

методологією МОП), 

відсотки

11,0 10,3 15,2 (січень-

березень 

2017 року)

Рівень безробіття (за методологією МОП) 

у 2017 році за очікуваними даними складе 

10,3%, що на 0,7 в.п. менше значення 2014 

року та на 4,9 в.п. менше  значення І 

кварталу 2017 року

Проведення бойових дій на території 

області, значна кількість ВПО, які 

перебувають в активному пошуку 

роботи і проживають на території 

області, підконтрльній українській 

владі

10. Створення умов для 

розв’язання нагальних 

проблем  переселенців

Кількість 

працевлаштованих 

безробітних з числа 

внутрішньо переміщених 

осіб, осіб

х 1500,0 868,0 Працевлаштовано протягом І півріччя 

2017 року 868,0 осіб, що становить 57,9% 

прогнозного значення 2017 року

-

11. Підвищення стандартів 

життя в сільській місцевості

Рівень охоплення 

одиноких  громадян 

похилого віку, інвалідів 

соціальними послугами, 

%

100,0 100,0 100,0 Послугами територіальних центрів

соціального обслуговування (надання

соціальних послуг) охоплено 100%

громадян похилого віку, інвалідів

-



Найменування завдання 

Стратегії

Найменування 

індикатора, одиниця 

виміру

Базове 

значення 

індикатора 

(2014 рік)

Прогнозован

е значення 

індикатора 

(2017 рік) 

Фактичне 

значення 

індикатора 

(І півріччя 

2017 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)

12. Модернізація системи 

освіти

Рівень охоплення дітей 

дошкільної освітою, %

70,0 85,0 99,0 В області зростає рівень охоплення дітей 

всіма формами дошкільної освіти з 70% у 

2014 році до 99,0% у І півріччі 2017 року, 

шляхом створення додаткових місць у 

закладах дошкільної освіти

-

Забезпеченість населення 

лікарями всіх 

спеціальностей (на 10 

тис. наявного населення 

на кінець року), лікаря

38,4 39,4 36,4

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 періоду кількість 

інтернет-центрів залишиласть на рівні 

2014 року

Через обмежене фінансування 

проводилась робота спрямована на 

збереження існуючих закладів

15. Надання якісних 

житлово-комунальних 

послуг, забезпечення 

житлом

Рівень обладнання 

загальної площі 

житлового фонду 

водопроводом у міській 

місцевості, %

77,6 78,4 71,0 Рівень обладнання загальної площі

житлового фонду водопроводом у міській

місцевості зменшився на 6,6% до 2014

року та менше прогнозованого значення

на 7,4%

Недовиконання показника 

обумовлено критичним фінансовим 

станом підприємств водопровідно-

каналізаційного господарства та 

низьким рівнем фінансування

13. Створення умов для 

формування здорового 

населення

Протягом 2015-2016 років забезпеченість 

населення лікарями всіх спеціальностей 

скоротилась з 38,4 до 36,4 лікарів на 10 

тис.населення. За статистичними даними 

за 2016 рік рівень смертності на 1 тис. 

населення у порівнянні з 2014 роком 

скоротився на 6,9 проміле

-


