
ЗВІТ
з оцінки результативності реалізації Д ерж авної стратегії регіонального 

розвитку України за 2015 рік 
Д онецької обласної держ авної адміністрації

Найменування завдання 
Стратегії

Найменування індикатора, 
одиниця виміру

Базове 
значення 

індикатора 
(2014 рік)

Прогнозоване 
значення 

індикатора 
(2017 рік)

Фактичне 
значення 

індикатора 
(2015 рік)

Стан виконання індикатора Проблемні питання, їх 
вплив на досягнення 

прогнозного значення 
індикатора

1. Розвиток 
інфраструктури міст, 
поліпшення транспортної 
доступності в межах 
регіону

Щільність автомобільних 
доріг загального 

користування з твердим 
покриттям державного та 
місцевого значення вищої 
категорії (І 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, Програма 
розвитку автомобільних доріг 
загального користування 
Донецької області на період 
2016 -  2025 роки планується 
проведення реконструкції та 
будівництв автодоріг

Проведення 
антитерористичної 

операції на території 
області зумовило зниження 

ділової активності 
підприємств, інвестиційної 
привабливості регіону, що 

призвело до погіршення 
економічної ситуації. 
Також існує проблема 

неспівставності показників 
через те що у 2014 році 

розрахунок проводився по 
всії території області, а з 

2015 року тільки на 
підконтрольній території. 
На даний час, Державний 

комітет статистики при 
розрахунку показників на 

душу населення 
використовує чисельність 
населення всієї території 

області

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»

0 140 0 Залучення слухачів буде 
здійснюватись з 2016 року.
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3. Підвищення рівня 
інноваційної та 
інвестиційної 
спроможності регіонів

Обсяг прямих іноземних 
інвестицій у розрахунку на 
одну особу , доларів США

708,0 600,0 428 У 2015 році очікується 
зниження показника у 
порівнянні з 2014 роком на 
91,1 дол.США. У зв'язку з 
проведенням
антитерористичної операції на 
території област протягом року 
спостерігається стійка 
тенденція щодо зменшення 
іноземного акціонерного 
капіталу в економіці області

4. Розвиток 
підприємницького 
середовища та конкуренції 
на регіональних товарних 
ринках

Кількість малих 
підприємств у розрахунку 

на 10 тис. наявного 
населення, од.

24 22 22 (очік.) В області проводяться активні 
заходи щодо залучення 
населення до підприємницької 
діяльності

Кількість середніх 
підприємств у розрахунку 

на 10 тис.наявного 
населення, од.

2 2 2 (очік.)

5. Раціональне 
використання природно- 
ресурсного потенціалу, 
збереження культурної 
спадщини та найцінніших 
природних територій

Площа земель природно- 
заповідного фонду, тис. га

92,9 97,0 92,9 У 2015 році площа природно- 
заповідного фонду залишиласт 
на рівні 2014 року. В рамках 
реалізації Програми розвитку 
туризму в Донецькій області на 
2016-2018 роки планується 
збільшення земель природно- 
заповідного фонду на 4,1 тис.га
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5. Диверсифікація джерел 
енергопостачання та 
підвищення рівня 
енергоефективності

Використання паливно- 
енергетичних ресурсів, 
млн.т умовного палива

20,9 20,0 18,5 У 2015 році використання 
паливно-енергетичних ресурсів 
зменшилась на 2,4 млн.т у.п., 
до 2017 року планується 
зростання на 1,5 млн.грн за 
рахунок збільшення обсягів 
промислового виробництва

6. Відновлення безпеки 
життєдіяльності та 
економічна реабілітація 
Донецької областей

Валовий регіональний 
продукт (у фактичних цінах) 
у розрахунку на одну особу, 

грн.

28240,8
(очік.)

32653,4 27561,1
(очік.)

У 2015 році очікується 
зниження валового 
регіонального продукту на 
одну особу на 5092,3 грн., що 
зумовлено проведенням АТО 
на території області

7. Захист національних 
інтересів та недопущення 
порушення 
конституційних прав 
громадян України на 
тимчасово окупованій 
території

Кількість скоєних злочинів 
на 10 тис. населення

X 72 72 Кількість скоєних злочинів на 
10 тис. населення у 2017 році 
планується на рівні 2015 року, 
використання цього показника 
за 2014 рік недоцільно через 
неспівставність.

8. Створення умов для 
продуктивної праці 
населення

Рівень безробіття (за 
методологією МОП), 

відсотки

11,0 10,3 11,3 (очік.) У 2015 році очікується 
зростання рівня безробіття на 
0,3% в порівнянні з 2014 
роком, що зумовлено складною 
ситуацією на ринку праці, 
через проведення АТО на 
території області.
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9. Створення умов для 
розв’язання нагальних 
проблем переселенців

Кількість працевлаштованих 
безробітних з числа 

внутрішнь опереміщених 
осіб, осіб

X 1400 1362 Протягом 2015 року було 
працевлаштовано 1362 особи з 
числа ВПО, що на 8,3% більше 
від запланованого на 2015 рік. 
У 2016-2017 роках 
прогнозується підвищення 
рівня працевлаштування цієї 
категорії громадян.

10. Підвищення стандартів 
життя в сільській 
місцевост

Рівень охоплення одиноких 
громадян похилого віку, 

інвалідів соціальними 
послугами, %

100 100 100 В області функціонують 11 
територіальних центрів 
соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг), 
якими протягом 2015 року було 
обслугованоі 19,9 тис. 
одиноких громадян похилого 
віку, інвалідів, ветеранів війни 
та праці.

11. 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, шляхом створення 
додаткових місць у закладах 
дошкільної освіти

12. Створення умов для 
формування здорового 
населення

Забезпеченість населення 
лікарями всіх 

спеціальностей (на 10 тис. 
наявного населення на 

кінець року), лікаря;

38,4 38,5 данні відсутні Рівень смертності у 2015 році 
значно знизився в порівнянні із 
2014 роком та менше 
прогнозного на 2017 рік, через 
неспівставність показників. 
При розрахунку цього 
показника Держкомстатом
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Рівень смертності на 1 тис. 
населення, проміле

16,5 15,8 9,3 використовується чисельність
населення всієї області, проте 
кількість померлих на території 
області, непідконтрольній 
українській владі фіксується 
лише частково

13. Соціокультурний 
розвиток

Кількість інтернет-центрів, 
од.

50 60 50 На території підконтрольній 
українській владі фунціонує 50 
інтернет-центрів при 
бібліотеках, мережа, яких 
планується до розширення.

14. Надання якісних 
житлово-комунальних 
послуг, забезпечення 
житлом

Рівень обладнання загальної 
площі житлового фонду 
водопроводом у міській 

місцевості, %

77,6 78,4 77,6 У 2015 році проводився 
поточний ремонт та заміна 
водопровідних труб, основні 
завдання з розширення 
обладнання житлового фонду 
водопроводом не 
здійснювались через 
відсутність коштів

Перший заступник голови Донецької облдержадміністрації



ЗВІТ
з виконання завдань Державної стратегії регіонального розвитку України

за 2015 рік
відповідальним за які визначено Донецьку обласну державну адміністрацію

Д ата П роектне т а  ф інансове забезпечення виконання завдання

Найменування
завдання
С тратегії

Найменування заходу з 
виконання завдання Стратегії

початку/
заверш ен

ня

назва, дата т а  номер рішення 
про реалізацію  програми 
(проекту) регіонального 

розвитку, щ о  реалізується в 
рам ках заходу

обсяг фінансування, 
передбачений програмою 
(проектом) регіонального 
розвитку, щ о реалізується 

в рам ках заходу

фактично проівнансований 
обсяг кош тів за  

програмою  (проектом) 
регіонального розвитку, 
що реалізується з рамках 

заходу

Індикатори результативності виконання 
завдання

Стан виконання завдання (з 
порівняльною оцінкою фактично 

виконаного і запланованого)

Проблемні питання, їх 
вплив на виконання (з 

поясненням причини їх  
виникнення та  

зазначенням механізму

тих, щ о дію ть 
з  початку 
виконання 
завдання

тих, що 
затверджені у 

звітном у 
періоді

з  початку 
реалізації 
програми 
(проекту)

за  звітний 
період

з початку 
реалізації 
програми 
(проекту)

за  звітний 
період

найменуван
ня

індикатора,
од.виміру

прогнозова 
не 

значення 
(2017 рік)

фактичне 
значення 
(2015 рік)

відхил
ення

(+/-)

вирішення)

І.
Удосконалення
механізму
планування
регіонального
розвитку

Забезпечення розроблення та 
затвердження плану заходів з 
реалізації регіональної 
стратегії розвитку Донецької 
області на 2015-2017 роки

2015 рік П останова 
КМ У від 

11.11.2015 
№ 932

План заходів з  реалізації у  2015-2017 
роках Стратегії розвитку Доецької 
області на період до  2020 року 
затверджено розпорядженням голови 
ОДА, керівника військово-цивільної 
адміністрації від 30 жовтня 2015 року 
№ 588

Розроблення інвестиційних 
програм (проектів) 
регіонального розвитку на 
основі плану заходів з 
реалізації регіональної 
стратегії розвитку на 2015- 
2017 роки

2015-
2016
роки

План заходів з 
реалізаії у 
2015-2017 

роках 
С тратегії 
розвитку 

Д онецької 
області на 

період до  2020 
року

260184,2 260184,2 Кількість
проектів,

од.

100 112 12

II.
Забезпечення 
стабільного і 
передбачувано 
го
фінансування
регіонального
розвитку

Подання для конкурсного 
відбору М інрегіону проектів 
регіонального розвитку, які 
можуть реалізовуватися за  
рахунок кош тів секторальної 
бюджетної підтримки ЄС, 
розроблених відповідно до 
завдань Стратегії, зокрема 
програм  регіонального 
розвитку, схвалених 
постановою КМ У від 7 
жовтня 2015 р. №  821

2015-
2017
роки

П роекти
регіонального

розвитку

Кількість 
проектних 

ідей, од.

буде
визначено

після
виходу

постанови
КМ У

39 Д о М інрегіону у грудні 2015 року 
подано перелік проектних ідей 
регіонального розвитку. Проекти 
заплановано подавати до М інрегіону у 
2016 році.

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

1. Розвиток 
інфраструктур 
и міст,

1.1. Створення 
містобудівного кадастру 
Донецької області

2016-
2017
роки

План заходів 
на 2015-2017 

роки 3

Щ ільність 
автомобільн 

их доріг

46,5 45,7 -0,8 Протягом 2015 року було 
профінансовано поточний дрібний 
ремонт автодоріг т а  експлуатаційне

поліпшення 
транспортної 
доступності в 
м еж ах регіону

1.2. Розроблення 
проектів транспортної та 
інш ої інфраструктури, які 
відповідаю ть пріоритетам та 
інтересам окремих міст 
відповідно до стратегій їх 
розвитку

реалізації 
С тратегії 
розвитку 

Д онецької 
області до 
202 0  року 

(розпорядженн

загального 
користуванн 
я з  твердим 
покриттям 

держ авного 
та  місцевого 

значення 
вищої

утримання доріг загального 
користування.

Також, за  рахунок обласних кош тів 
було розпочато капітальний ремонт 
моста обласного значення (траса 0528 
Красний Лиман - Кіровське), який було 
зруйновано внаслідок проведення 
бойових дій на території області

1.2.1. Розбудова та 
відновлення дорожньої 
інфраструктури області

2016-
2017
роки

30.10.2015
№ 588)

категорії (І 
т а  II 

категорії).
Було збільш ено контактну мережу 
електротранспорту V м. К раматорську
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рам ках заходу

обсяг фінансування, 
передбачений програмою 
(проектом) регіонального 
розвитку, щ о реалізується 

в рамках заходу

ф актично проівнансований 
обсяг кош тів за  

програмою  (проектом) 
регіонального розвитку, 
щ о реалізується з  рамках 

заходу

Індикатори результативності виконання 
завдання

С тан  виконання завдання (з 
порівняльною оцінкою фактично 

виконаного і запланованого)

П роблемні питання, їх 
вплив на виконання (з 

поясненням причини їх 
виникнення та  

зазначенням механізму

тих, що дію ть 
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

найменуван
ня

індикатора,
од.виміру

прогнозова 
не 

значення 
(2017 рік)

фактичне 
значення 

(2015 рік)

відхил
ення

(+/-)

вирішення)

І.
Удосконалення
механізму
планування
регіонального
розвитку

Забезпечення розроблення та  
затвердження плану заходів з 
реалізації регіональної 
стратегії розвитку Д онецької 
області на 2015-2017 роки

2015 рік П останова 
К М У від 

11.11.2015 
№ 932

План заход ів з  реалізації у  2015-2017 
роках С тратегії розвитку Доецької 
області на період д о  2020 року 
затверджено розпорядженням голови 
О ДА, керівника військово-цивільної 
адміністрації від 30  жовтня 2015 року 
№ 588

Розроблення інвестиційних 
програм (проектів) 
регіонального розвитку на 
основі плану заходів з 
реалізації регіональної 
стратегії розвитку на 2015- 
2017 роки

2015-
2 016
роки

План заходів з 
реалізаії у 
2015-2017 

роках 
С тратегії 
розвитку 

Донецької 
області на 

період до 2020 
року

260184,2 260184,2 Кількість
проектів,

од.

100 112

12
II.
Забезпечення 
стабільного і 
передбачувано 
го
фінансування
регіонального
розвитку

Подання для конкурсного 
відбору М інрегіону проектів 
регіонального розвитку, які 
можуть реалізовуватися за  
рахунок кош тів секторальної 
бюджетної підтримки ЄС, 
розроблених відповідно до 
завдань Стратегії, зокрем а 
програм регіонального 
розвитку, схвалених 
постановою К М У від 7 
жовтня 2015 р. №  821

2015-
2 017
роки

Проекти
регіонального

розвитку

Кількість 
проектних 

ідей, од.

буде
визначено

після
виходу

постанови
КМ У

39

0

Д о Мінрегіону у  грудні 2015 року 
подано перелік проектних ідей 
регіонального розвитку. Проекти 
заплановано подавати до  Мінрегіону у 
201 6  році.

Виконання завдань С тратегії відповідно до цілей держ авної регіональної політики на період до  2020 року:

1. Розвиток 
інфраструктур 
и міст,

1.1. Створення 
м істобудівного кадастру 
Донецької області

2016-
2017
роки

План заходів 
на 2015-2017 

роки 3

Щ ільність 
автомобільн 

их доріг

46,5 45,7 -0,8 П ротягом 2015 року було 
профінансовано поточний дрібний 
ремонт автодоріг та  експлуатаційне

поліпшення 
транспортної 
доступності в 
меж ах регіону

1.2. Розроблення 
проектів транспортної та 
іншої інфраструктури, які 
відповідаю ть пріоритетам та 
інтересам окремих міст 
відповідно до стратегій їх 
розвитку

реалізації 
С тратегії 
розвитку 

Донецької 
області до 
2020 року 

(розпорядженн

загального 
користуванн 
я з  твердим 
покриттям 

державного 
та  місцевого 

значення

утримання доріг загального 
користування.

Також, з а  рахунок обласних коштів 
було розпочато капітальний ремонт 
м оста обласного значення (траса 0528 
Красний Лиман - Кіровське), який було 
зруйновано внаслідок проведення 
бойових дій на території області

Було збільш ено контактну мережу 
електротранспорту у м. Краматорську

1.2.1. Розбудова та 
відновлення дорож ньої 
інфраструктури області

2016-
2017
роки

30.10.2015
№ 588)

категорії (І 
та  II 

категорії).



Найменування
завдання
Стратегії

Найменування заходу з 
виконання завдання Стратегії

заверш ен
ня

назва, дата т а  номер рішення 
про реалізацію  програми 
(проекту) регіонального 

розвитку, щ о реалізується в 
рам ках заходу

обсяг фінансування, 
передбачений програмою  
(проектом) регіонального 
розвитку, щ о  реалізується 

в рамках заходу

фактично проівнансований 
обсяг кош тів за  

програмою  (проектом) 
регіонального розвитку, 
що реалізується з  рамках 

заходу

Індикатори результативності виконання 
завдання

Стан виконання завдання (з 
порівняльною оцінкою фактично 

виконаного і запланованого)

П роблемні питання, їх 
вплив на виконання (з 

поясненням причини їх  
виникнення та  

зазначенням механізм у 
виріш ення)тих, що дію ть 

з  початку 
виконання 
завдання

тих, що 
затверджені у 

звітном у 
періоді

з  початку 
реалізації 
програми 
(проекту)

за  звітний 
період

з  початку 
реалізації 
програми 
(проекту)

за  звітний 
період

найменуван
ня

індикатора,
од.виміру

прогнозова 
не 

значення 
(2017  рік)

фактичне 
значення 
(2015 рік)

відхил
ення

(+/-)

1.2.2. Удосконалення 
системи пасажироперевезень 
електротранспорто м

2015-
2017
роки

100045,6 24426,1 19883,6 19883,6 кілометра 
дор іг на 1 
тис. кв. км

на 17,0 тис.м, що на 4,0 тис.м  більш е 
запланованого на рік.

1.3. Розвиток мережі 
автомобільних доріг 
загального користування 
місцевого значення, о б ’їзних 
дор іг  у населених пунктах, 
покращення транспортної 
доступності сільських 
населених пунктів

2015-
2017
роки

П рограм а 
економічного і 

соціального 
розвитку 

Д онецької 
області на 
2015 рік 

(розпорядженн 
Я від 

03.03 .2015 
№ 126)

217855,0 217855,0 194141,8 194141,8

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 заход ів з 
реалізаії у 
2015-2017 

роках 
С тратегії 
розвитку 

Донецької 
області на 

період до 2020 
року 

(розпорядженн 
я від 

30.10 .2015 
№ 588)

Залучення 
слухачів з 

різних 
категорій 
населення 
(сільська 

місцевість) 
до  участі у 

проекті 
«К онсультат 

ивна 
підтримка з 

питань 
розробки 

бізнес- 
планів, 

створення 
та  розвитку 
сільськогос 
подарських 
обслуговую  

чих 
кооперативі 

в»

140 0 -140 У 2015 році захід  не виконувався. Він  
запропонований до реалізації у 2016- 
201 7  роках і на даний час 
М іністерством регіонального розвитку, 
будівництва та  житлово-комунального 
господарства України вирішується 
питання щ одо його 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

2016-
2017
роки

П рограм а 
економічного і 

соціального 
розвитку 

Донецької 
області на 
2015 рік. 

(розпорядженн 
Я  від 

30.03 .2015 
№ 126)

300,0 300,0 300,0 300,0 О бсяг 
прямих 

іноземних 
інвестицій у  
розрахунку 

на одну 
о с о б у , 
доларів 

С Ш А

708 428 -280 У 2015 році в рамках проведення 
щ орічного форуму "Відкритий 
Д онбасс" було прийнято 62  іноземні 
делегації.



Найменування
завдання
С тратегії

Найменування заходу з 
виконання завдання Стратегії

заверш ен
ня

назва, дата  т а  номер рішення 
про реалізацію  програми 
(проекту) регіонального 

розвитку, щ о реалізується в 
рам ках заходу

обсяг ф інансування, 
передбачений програмою 
(проектом) регіонального 
розвитку, що реалізується 

в рамках заходу

фактично проівнансований 
обсяг кош тів за  

програмою  (проектом) 
регіонального розвитку, 
що реалізується з  рамках 

заходу

Індикатори результативності виконання 
завдання

Стан  виконання завдання (з 
порівняльною оцінкою фактично 

виконаного і запланованого)

Проблемні питання, їх 
вплив на виконання (з 

поясненням причини їх  
виникнення та 

зазначенням механізм у

тих, щ о дію ть 
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

найменуван
ня

індикатора,
од.виміру

прогнозова 
не 

значення 
(2017 рік)

фактичне 
значення 
(2015 рік)

відхил
ення
(+/-)

вирішення)

4. Розвиток
підприємницьк
ого
середовищ а та 
конкуренції на 
регіональних 
товарних 
ринках

4.1. Спрощення процедури та 
збільшення обсягів надання 
держ авної фінансової 
підтримки суб ’єктам малого 
підприємництва, у тому числі 
м ікро кредиті в для 
започаткування та 
провадження
підприємницької діяльності

2015-
2016
роки

Кількість
малих

підприємств

У
розрахунку 
на 10 тис. 
наявного 

населення, 
од.

22 22 (очік.) 0 О блдержадміністрацією розроблено 
Порядок часткового відш кодування з 
обласного бю дж ету відсоткових ставок 
за  кредитами, залученими суб ’єктами 
малого і середнього підприємництва 
для реалізації інвестиційних проектів. 
(П роект регуляторного акту 
знаходиться на узгодженні в Д ержавній 
регуляторній службі України).

О сновною м етою  запропонованого 
проекту є здешевлення кредитних

4.2. Проведення навчання з 
питань провадження 
підприємницької діяльності

2015-
2016
роки

Регіональна 
програма 
розвитку 
м алого і 

середнього 
підприємництв 
а в Донецькій 

області на 
2015-2016 

роки 
(розпорядженн 

я № 2 7 0  від 
11.06.2015 

"П ро 
Регіональну 

програму 
розвитку 
м алого і 

середнього 
підприємництв 
а в Донецькій 

області на 
2015-2016 

роки")

)

100,0 100,0 95,0 95,0 Кількість
середніх

підприємств

У
розрахунку 
на 10 тис. 
наявного 

населення, 
од.

2 2 (очік.) 0 ресурсів, залучених су б ’єктами малого 
і середнього підприємництва. 
Реалізація механізм у відшкодування 
відсотків сприятиме відновленню 
бізнесу на території області, розвитку 
су б ’єктів малого і середнього 
підприємництва (як юридичних осіб та 
і фізичних осіб-підприємців), реалізації 
інвестиційних проектів, направлених на 
розвиток альтернативної енергетики, 
впровадження енергозберігаючих, 
екологічно чистих та  перспективних 
технологій, розвиток виробництва, 
будівництва, реалізацію  пріоритетних 
напрямів соціально -  економічного 
розвитку області.

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-
2 017
роки

Будівництво 
б іогазового 

заводу 
потужністю 3 

М В т

34556,00 34556,00



Найменування
завдання
С тратегії

Найменування заходу з 
виконання завдання Стратегії

nwiaiRy/
заверш ен

ня

назва, дата та  номер рішення 
про реалізацію  програми 
(проекту) регіонального 

розвитку, щ о реалізується в 
рамках заходу

обсяг фінансування, 
передбачений програмою 
(проектом) регіонального 
розвитку, щ о реалізується 

в рамках заходу

фактично проівнансований 
обсяг кош тів за  

програмою  (проектом) 
регіонального розвитку, 
щ о реалізується з  рамках 

заходу

Індикатори результативності виконання 
завдання

С тан  виконання завдання (з 
порівняльною оцінкою фактично 

виконаного і запланованого)

Проблемні питання, їх  
вплив на виконання (з 

поясненням причини їх 
виникнення та  

зазначенням м еханізм у 
вирішення)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

найменуван
ня

індикатора,
од.виміру

прогнозова 
не 

значення 
(2017 рік)

фактичне 
значення 

(2015 рік)

відхил
ення

(+/-)

5. Раціональне
використання
природно-
ресурсного
потенціалу,
збереження
культурної
спадщини та
найцінніших
природних
територій

5.1. Підвищення рівня 
обізнаності населення щ одо 
цінностей територій та 
о б ’єктів природно- 
заповідного фонду і 
залучення населення до 
управління ними

201 6  рік 1785 0 0 Площа 
земель 

природно- 
заповідного 
фонду, тис. 

га

97,0 92,9 -4,1 Виконання заход ів передбачено 
П рограм ою  розвитку туризму в 
Д онецькій області на 2016-2018 роки

5.2. Збереження історико- 
культурних цінностей та  
природної спадщини, 
забезпечення в регіонах 
доступності до  культурної та 
природної спадщини

5.3. Створення ум ов для 
збереження в регіонах 
самобутньої народної 
культури, звичаїв, традицій, 
обрядів, у том у числі 
національних меншин

5.4. Застосування о б ’єктів 
культурної спадщини для 
провадження туристичної 
діяльності

5 .5. Створення якісного 
туристичного продукту на 
основі раціонального 
використання туристичних 
ресурсів, визначення зон 
пріоритетного розвитку 
туризму ш ляхом 
туристичного районування 
регіонів

5.6. Формування позитивного 
іміджу регіонів у  сфері 
туризму на зовніш ньому та  
внутрішньому туристичному 
ринку

5.7. Створення 
загальнодержавної 
інформаційної мережі у сфері 
туризму та  курортів, зокрема 
шляхом розвитку відповідної 
мережі інформаційних 
центрів у  регіонах

2016-
2018
роки

П рограма 
розвитку 

туризму в 
Донецькій 
області на 
2016-2018 

роки



Найменування
завдання
Стратегії

Найменування заходу з  
виконання завдання Стратегії

заверш ен
ня

пш вл, да  га та  номер рішення 
про реалізацію програми 
(проекту) регіонального 

розвитку, що реалізується в 
рамках заходу

оЬсяг фінансування, 
передбачений програмою  
(проектом) регіонального 
розвитку, щ о реалізується 

в рамках заходу

фактично проівнансований 
обсяг кош тів за  

програмою  (проектом) 
регіонального розвитку, 
щ о реалізується з  рамках 

заходу

Індикатори результативності виконання 
завдання

С тан  виконання завдання (з 
порівняльною оцінкою фактично 

виконаного і запланованого)

Проблемні питання, їх 
вплив на виконання (з 

поясненням причини їх 
виникнення та  

зазначенням механізм у 
вирішення)тих, щ о дію ть 

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

найменуван
ня

індикатора,
од.виміру

прогнозова 
не 

значення 
(2017 рік)

фактичне 
значення 

(2015 рік)

відхил
ення

(+/-)

6.
Диверсифікаці 
я джерел 
енергопостача 
ння та 
підвищення 
рівня
енергоефектив
ності

6.1. Зниження рівня 
енергоємності виробництва 
одиниці продукції, 
виконаних робіт, наданих 
послуг

2016 рік План заходів 
на 2015-2017 

роки 3 
реалізації 
С тратегії 
розвитку 

Донецької 
області на 

період до  2020 
року 

(розпорядженн 
я від 

30.10.2015 
№ 588)

43587,4 2107,4 1671,1 1671,1 Використан 
ня паливно- 
енергетични 
х  ресурсів, 

млн.т 
умовного 

палива

20,0 18,5 -1,5 За  результатами впровадження 
енергозберігаю чих заходів Програми 
енергоефективності Д онецької області 
на 2010-2015 роки за  2015 рік економія 
паливно-енергетичних ресурсів склала 
757,5 тис. т  у. п., у  т.ч. природного газу 
-  533 ,50  млн. куб. м, вугілля -  94,76 
тис. т, електроенергії -  124,28 млн. кВт. 
год., теплоенергії -  193,50 тис. Гкал. 
В артість зекономлених ПЕР склала 
4265 ,36  млн. грн.

П ротягом 2015 року була розроблена 
проектно-кош торисна документація для 
виконання робіт з  термомодернізації 4 
лікувальних закладів області. 
Проведення роб іт заплановано на 2016 
рік.

З а  інформацією, отриманою від 
керівників міст, районів області та 
головних розпорядників коштів 
обласного бю дж ету у 2015 році на 
об'єктах соціальної сфери не 
впроваджувались заходи щодо 
заміщ ення природного газу 
енергоресурсами, отриманими з 
відновлю ваних джерел енергії та 
альтернативних видів палива.

У зв'язку із  складною 
суспільно-політичною 
ситуацією та 
проведенням активної 
фази АТО  в області, збір 
та  підготовка інформації, 
а також  виконання ряду 
заходів, передбачених 
П рограмою
енергоефективності, у 
теперішній час значно 
ускладнені

6.3. Зменшення втрат 
паливно-енергетичних 
ресурсів шляхом здійснення 
організаційних, технічних, 
технологічних та  інших 
заходів, зокрем а оновлення 
основних фондів, 
модернізація виробничих 
потужностей, запровадження 
енергоефективних технологій

2010-
2015
роки

П рограм а 
енергоефектив 

ності 
Донецької 
області на 
2010-2015 

роки (рішення 
обласної ради 
від 03.09 .2010 

№ 5/30-929)

217355332,2 3922004,7 8114753,4 376962,2

6.4. Оптимізація структури 
регіонального енергетичного 
балансу шляхом заміщення 
природного газу 
енергоресурсами, 
отриманими з  відновлюваних 
джерел енергії та  
альтернативних видів палива, 
насамперед на о б ’єктах 
соціальної сфери

2010-
2015
роки

П рограми 
енергоефектив 

ності 
Донецької 
області на 
2010-2015 

роки 
(розпоряджен 

ня від 
30.10.2015 

№ 588)

7. Відновлення 
безпеки 
життєдіяльнос 
ті та
економічна
реабілітація
Донецької
областей

7.1. Розроблення із 
залученням міжнародної 
допомоги програм щ одо 
відновлення мирного життя, 
стабілізації ситуації та 
розвитку економіки в 
Донецькій області

03.04.15-
03.10 .16

Житло для 
переселенців. 

Держреєстраці 
я

Мінекономроз 
витку № 3237 

від 25.05.2015. 
(розпорядженн
я голови О ДА 
від 08.12.2014 

№ 756  (зі 
змінами))

721059,0 євро 297,9  тис. 
грн.

297,9  тис. 
грн.

Валовий 
регіональни 
й продукт (у 
фактичних 

цінах) у 
розрахунку 

на одну 
особу, грн.

32653,4 У  2015 році було розроблено проектно- 
кош торисну документацію  по 
реконструкції гуртожитків по вул. 
С вердлова 8 т а  вул. Чубаря 28-а у м. 
Словянську, яку направлено для 
проходження експертизи до філії ДП 
«У  крД ержБудЕкспертиза»



Найменування
завдання
С тратегії

Найменування заходу з 
виконання завдання Стратегії

завершен
ня

ди.и І а  пимср рішення 
про реалізацію  програми 
(проекту) регіонального 

розвитку, щ о реалізується в 
рам ках заходу

оосяг фінансування, 
передбачений програмою  
(проектом ) регіонального 
розвитку, щ о реалізується 

в рамках заходу

фактично проівнансований 
обсяг кош тів за 

програмою (проектом) 
регіонального розвитку, 
що реалізується з  рамках 

заходу

Індикатори результативності виконання 
завдання

С тан  виконання завдання (з 
порівняльною оцінкою фактично 

виконаного і запланованого)

П роблемні питання, їх 
вплив на виконання (з 

поясненням причини їх 
виникнення та  

зазначенням механізм у 
виріш ення)тих, що дію ть 

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

найменуван
ня

індикатора, 
од. виміру

прогнозова 
не 

значення 
(2017 рік)

фактичне 
значення 
(2015 рік)

відхил
ення
(+/-)

29.05.15-
29.05.16

М одернізація
тягової

підстанції
електротрансп

орту
м.К раматоська

Держреєстраці
я

М інекономроз 
витку № 3261 

від  09.07 .2015. 
(розпорядженн 
я голови ОДА 
від 08.12 .2014 

№ 7 5 6  (із 
змінами))

9 85662,72
євро

0,00  грн. 0 ,00  грн. У звітному періоді проведено 
залучення експертів/консультантів та  
укладення договорів про надання 
послуг. Розроблено детальні технічні 
вимоги щ одо плану виконання проекту, 
м атеріалів та  послуг.

Проведено розробку та затвердженно 
план виконання проекту та 
кош торисної документації (роботи з 
реконструкції станції обробки стічних 
вод, дезінфекція стічних вод, ремонт 
каналізаційної насосної станції)

17.04.15-
17.10.16

Забезпечення 
житловими 

умовами 
найбільш 
вразливих 

ВП О  та  
жителів, які 

опинились під 
впливом 

конфлікту. 
Держреєстраці 

я
мінекономрозв 

итку № 3262 
від 10.07.2015. 
(розпорядженн 
я голови ОДА 
від  08.12 .2014 

№ 756  (зі 
змінами))

1819093,41
євро

128,3 тис. 
грн.

128,3 тис. 
грн.



Найменування
завдання
С тратегії

Найменування заходу з 
виконання завдання Стратегії

заверш ен
ня

назва, дата та  номер рішення 
про реалізацію  програми 
(проекту) регіонального 

розвитку, щ о реалізується в 
рамках заходу

обсяг ф інансування, 
передбачений програмою 
(проектом ) регіонального 
розвитку, щ о  реалізується 

в  рам ках заходу

фактично проівнансований 
обсяг кош тів за  

програмою  (проектом) 
регіонального розвитку, 
що реалізується з рамках 

заходу

Індикатори результативності виконання 
завдання

Стан виконання завдання (з 
порівняльною оцінкою фактично 

виконаного і запланованого)

Проблемні питання, їх  
вплив на виконання (з 

поясненням причини їх 
виникнення та  

зазначенням м еханізм у 
вирішення)тих, що дію ть 

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

найменуван
ня

індикатора, 
од. виміру

прогнозова 
не 

значення 
(2017  рік)

фактичне 
значення 
(2015 рік)

відхил
ення
(+/-)

30.04.15-
29.02 .16

Економічне і 
соціальне 

відновлення 
Донбасу 

компонент 3 
"Зміцнення 

спроможності 
м ісцевих 

органів влади 
щодо 

створення 
сприятливого 
середовищ а 

для реалізації 
можливостей 
підприємниць 

кої діяльності і 
зайнятості". 

Держреєстраці 
я

М інекономроз 
витку № 3310 

від 13.10.2015. 
(розпорядженн 
я голови ОДА 
від 08.12 .2014 

№ 756  (із 
змінами))

5000000,0  
дол. С Ш А  (по 
компонентам

1,2,3)

С ум а 
витрачених 
кош тів буде 

визначена 
після 

реалізації 
проекту

Виделені 300 грантів для 
самозайнятості та  курсів професійної 
підготовки; 30 грантів для 
професійного навчання. На 9  об'єктах 
соціальної інфрастркутури виконані 
ремонтні роботи на суму 5500 тис. грн.

30.04.15-
29.04.16

П ідтримка 
стабілізації 
гром ад на 
Донбасі. 

Держреєстраці 
я

мінекономрозв 
итку № 3315 

від  26.10.2015. 
Розпорядженн 

я голови 
облдержадміні 

страції від 
08 .12 .2014 №  

756 (із 
змінами)

1400000,0 
дол. С Ш А  (на 

Л уганську і 
Донецьку 
області)

10951,3 тис. 
грн.

10951,3 тис. 
грн.

8. Захист
національних
інтересів та
недопущення
порушення
конституцій™
х прав

8.1. Придбання спеціальних 
засобів індивідуального 
захисту та активної оборони, 
оптичних пристроїв, 
спецгехніки, засобів 
радіозв'язку

2015 рік -
ДО 

закінченн 
я АТО

Кількість 
скоєних 

злочинів на 
10 тис. 

населення

72,0 72,0 0,0 П ротогом року спеціальні засоби 
індивідуального захисту та  активної 
оборони, оптичні пристрої, 
спецгехніка, засоби радіозв’язку, 
спеціальний автотранспорт для захисту 
національних інтересів було надано 
С БУ , Націонільною поліцією.



Найменування
завдання
С тратегії

Найменування заходу з 
виконання завдання Стратегії

заверш ен
ня

«и ш  1 а пимі,[) рішення 
про реалізацію  програми 
(проекту) регіонального 

розвитку, щ о реалізується в 
рамках заходу

оосяг фінансування, 
передбачений програмою 
(проектом ) регіонального 
розвитку, щ о реалізується 

в рамках заходу

фактично проівнансований 
обсяг кош тів за  

програмою  (проектом) 
регіонального розвитку, 
що реалізується з  рамках 

заходу

Індикатори результативності виконання 
завдання

Стан виконання завдання (з 
порівняльною оцінкою фактично 

виконаного і запланованого)

Проблемні питання, їх  
вплив на виконання (з 

поясненням причини їх 
виникнення та  

зазначенням м еханізм у

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

найменуван
ня

індикатора, 
од. виміру

прогнозова 
не 

значення 
(2 0 1 7  рік)

фактичне 
значення 

(2015 рік)

відхил
ення
(+/-)

виріш ення)

громадян 
України на 
тимчасово 
окупованій 
території

8.2. Придбання спеціального 
автотранспорту (легкові та 
бронемашини)

2015 рік - 
до  

закінченн 
я АТО

9. Створення 
ум ов для 
продуктивної 
праці 
населення

9.1. Створення сприятливих 
ум ов щ одо підвищення рівня 
зайнятості та зниження рівня 
безробіття з  урахуванням 
ситуації на регіональному 
ринку праці

2015-
2017
роки

Програма 
зайнятості 
населення 
Донецької 
області на 

період до 2017 
року (рішення 

облради від 
04.04.2013 
№ 6/20-490)

Рівень
безробіття

(за
методологіє 

ю МОП), 
відсотки

10,3 11,3
(очік.)

-1,0 Кількість працевлаштованих осіб 
протягом 2015 року становила 23 ,7  тис. 
осіб, що через складну економічну 
ситуацію в регіоні на 28 ,2%  менше 
запланованого.

До громадських робіт у  звітному 
періоді було залучено 9,3 тис. осіб, що 
на 35 ,5%  більш е запланованого 
показника. П рацевлаш товано з 
компенсацією роботодавцю  витрат у 
розмірі С В  на загальнообов'язкове 
держ авне соціальне страхування 664 
особи.

Протягом 2015 року 457 осіб 
отримали допомогу по безробіттю  
одноразово для організації 
підприємницької діяльності, у тому 
числі 89 осіб  з  числа ВП О . У 
навчальних закладах області проходили 
навчання основам ведення бізнесу 468

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 
внутріш ньо переміщених 
осіб працездатного віку, осіб, 
звільнених 3 військової 
служби після участі в АТО

2015-
2017
роки

9 .1 .2 . Забезпечити 
організацію  та  проведення 
громадських та  інших робіт 
тимчасового характеру з 
урахуванням потреб громади

2015-
2017
роки

14 4 8 ,9 1448 ,9 1692,3 1692,3 осіб, у  том у числі 92 - ВП О , 5 -  
учасників АТО. Крім того , безробітні 
отримують професії, що сприяють 
започаткуванню власної справи. 3 
метою  популяризації позитивного 
досвіду успішних підприємців 
запроваджено формування банку бізнес 
ідей. С ф ормовано збірник ідей для 
мікро-бізнесу за  сферами діяльності, до 
якого увійшли найбільш успішні та 
перспективні бізнес-ідеї. 
Профорієнтаційними послугами було 
охоплено понад 130 тис.осіб, 3 них 
майже 63 тис. безробітні особи. 
Проводилась профорієнтаційна робота 
з  учнівською молоддю: більш е 24,6 тис. 
осіб, що навчаються у навчальних 
закладах різних типів, отримали 
профорієнтаційні послуги.
Протягом 2015 року чисельність 
зареєстрованих безробітних, які 
проходили професійне навчання 
складає 6909 осіб, з них на замовлення 
роботодавців - 6647 осіб. Рівень 
працевлаштування після навчання 
лооівню є 92.9% .

9 .1 .3 . Сприяти 
працевлаштуванню 
безробітних відповідно до ст. 
26 , 27 Закону України «П ро 
зайнятість населення» з 
компенсацією витрат 
роботодавцю  у розмірі 
єдиного внеску на 
загальнообов'язкове 
держ авне соціальне 
страхування за  відповідну 
особу

2015-
2017
роки

3 9 1 0 ,5 3 9 1 0 ,5 33 8 4 ,2 3 3 8 4 ,2

9.2. Підвищення рівня 
обізнаності населення з 
питань організації та 
провадження
підприємницької діяльності

2015-
2016
роки

Регіональна 
програма 
розвитку 
малого і 

середнього 
підприємництв

8744,1 8744,1 8161,0 8161,0



Найменування
завдання
С тратегії

Найменування заходу з 
виконання завдання Стратегії

завершен
ня

назва, дата т а  номер рішення 
про реалізацію  програми 
(проекту) регіонального 

розвитку, щ о реалізується в 
рам ках заходу

обсяг фінансування, 
передбачений програмою 
(проектом ) регіонального 
розвитку, щ о реалізується 

в рамках заходу

фактично проівнансований 
обсяг коштів за  

програмою (проектом) 
регіонального розвитку, 
що реалізується з  рамках 

заходу

Індикатори результативності виконання 
завдання

Стан виконання завдання (з 
порівняльною оцінкою фактично 

виконаного і запланованого)

П роблемні питання, їх  
вплив на ви кон ан н я(з 

поясненням причини їх  
виникнення та  

зазначенням механізм у 
виріш ення)тих, що діють 

з  початку 
виконання 
завдання

тих, що 
затверджені у 

звітном у 
періоді

з  початку 
реалізації 
програми 
(проекту)

за  звітний 
період

з початку 
реалізації 
програми 
(проекту)

за  звітний 
період

найменуван
ня

індикатора,
од.виміру

прогнозова 
не 

значення 
(2017  рік)

фактичне 
значення 

(2015 рік)

відхил
ення
(+/-)

9.2 .1 . Сприяти розвитку 
підприє мниць кого 
потенціалу та  активізації 
бізнес-мислення, підвищення 
мотивації до  відкриття 
власної справи безробітними, 
в том у числі ВП О  та 
учасників АТО та  створенню 
інформаційно-мотиваційних 
матеріалів («Банку бізнес- 
ідей» та  каталогу кращих 
бізнес-планів)

2015-
2016
роки

а в Донецькій 
області на 
2015-2016 

роки; 
П рограма 
зайнясті 

населення 
Донецької 
області на 

період д о  2017 
року (рішення 

облради від 
04 .04 .2013 
№ 6/20-490)

Заборгованість із заробітної плати в 
області, на території підконтрольній 
українській владі у порівнянні з
01.01 .2015 зменш ена на 3,1 млн. грн., 
або на 0 ,9%  і станом на 01.01 .2016 
складала 360,6 млн. грн., на економічно 
активних підприємствах зменшені на 
2,9 млн. грн., або на 0,9%  і станом на
01.01 .2016  складали 329,4 млн. грн. 
Станом на 01.01 .2016 проведено 508 
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 заслухано звіти 1118 
керівників, попереджено 399 
керівників, розірвано контрактів -  з  4 
керівниками підприємств-боржників.

9.3. Сприяння зменшенню 
дисбалансу м іж попитом та 
пропозицією робочої сили на 
ринку праці шляхом 
професійної орієнтації, 
підготовки, перепідготовки 
та  підвищення кваліфікації 
безробітних відповідно до 
потреб регіонального ринку 
праці

2015-
2017
роки

Програма 
зайнятості 
населення 
Донецької 
області на 

період до  2017 
року (рішення 

облради від 
04.04.2013 
№ 6/20-490)

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

2015-
2017
роки



Найменування
завдання
Стратегії

Найменування заходу з 
виконання завдання Стратегії

заверш ен
ня

ніива, дата та  номер рішення 
про реалізацію  програми 
(проекту) регіонального 

розвитку, щ о реалізується в 
рам ках заходу

обсяг фінансування, 
передбачений програмою 
(проектом ) регіонального 
розвитку, щ о реалізується 

в рамках заходу

фактично проівнансований 
обсяг кош тів за  

програмою  (проектом) 
регіонального розвитку, 
що реалізується з рамках 

заходу

Індикатори результативності виконання 
завдання

Стан виконання завдання (з 
порівняльною оцінкою фактично 

виконаного і запланованого)

Проблемні питання, їх 
вплив на виконання (з 

поясненням причини їх  
виникнення та  

зазначенням механізму

тих, щ о 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

найменуван
ня

індикатора,
од.виміру

прогнозова 
не 

значення 
(2017 рік)

фактичне 
значення 

(2015 рік)

відхил
ення
(+/-)

вирішення)

9 .3 .2 . Здійснення професійної 
підготовки, перепідготовки 
та  підвищення кваліфікації 
безробітних на замовлення 
роботодавц ів або для 
самозайнятості, з 
урахуванням потреб 
регіонального ринку праці, в 
том у числі за  укрупненими 
(інтегрованими) професіями

2015-
2017
роки

Регіональна 
програма 
розвитку 
м алого і 

середнього 
підприємницгв 
а в Донецькій 

області на 
2015-2016 

роки; 
П рограма 
зайнясті 

населення 
Донецької 
області на 

період до 2017 
року (рішення 

облради від 
04.04.2013 

№ 6/20-490)

6 6 7 8 ,5 6 6 7 8 ,5 3 6 9 4 ,7 3 6 9 4 ,7

9 .3 .3 . Сприяння реалізації 
статті ЗО Закону України 
«П ро  зайнятість населення» 
ш ляхом видачі ваучерів для 
осіб з  числа деяких категорій 
громадян, в том у числі для 
внутріш ньо переміщених 
осіб

2015-
2017
роки

П рограма 
зайнятості 
населення 
Д онецької 
області на 

період до 2017 
року (рішення 

облради від 
04.04 .2013 
№ 6/20-490)

10 1 0 ,8 1010 ,8 6 0 1 ,5 6 0 1 ,5

9 .4. Створення ум ов для 
підвищення рівня заробітної 
плати та  ліквідації 
заборгованості з  її виплати

2015-
2017
роки

П рограми 
економічного і 

соціального 
розвитку міст 

т а  районів 
Д онецької 
області на 
2015 рік

9.5. Розвиток у  регіонах 
соціального діалогу та 
колективно-договірного 
регулювання трудових 
відносин

Постійно Створення 
тристоронніх 

соціально- 
економічних 

рад, укладання 
територіальни 

х у г о д



Найменування
завдання
С тратегії

Найменування заходу з 
виконання завдання Стратегії

заверш ен
ня

полон, дата та  номер рішення 
про реалізацію  програми 
(проекту) регіонального 

розвитку, щ о реалізується в 
рамках заходу

обсяг ф інансування, 
передбачений програмою 
(проектом) регіонального 
розвитку, щ о реалізується 

в рамках заходу

фактично проівнансований 
обсяг кош тів за  

програмою  (проектом) 
регіонального розвитку, 
що реалізується з  рамках 

заходу

Індикатори результативності виконання 
завдання

Стан  виконання завдання (з 
порівняльною оцінкою фактично 

виконаного і запланованого)

Проблемні питання, їх 
вплив на виконання (з 

поясненням причини їх  
виникнення та 

зазначенням механізм у 
вирішення)тих, що діють 

з  початку 
виконання 
завдання

тих, що 
затверджені у 

звітном у 
періоді

з  початку 
реалізації 
програми 
(проекту)

за  звітний 
період

з  початку 
реалізації 
програми 
(проекту)

за  звітний 
період

найменуван
ня

індикатора,
од.виміру

прогнозова 
не 

значення 
(2017  рік)

фактичне 
значення 
(2015 рік)

відхил
ення

(+/-)

10. Створення
ум ов для
ро зв ’язання
нагальних
проблем
переселенців

10.1. П ідтримка в 
актуальному стані 
держ авного реєстру 
переселенців із зон 
тимчасово окупованих 
територій і з  території 
Д онецької та  Луганської 
областей

2015-
2017
роки

П останова 
К М У від 

01.10 .2014 
№ 509 "П ро 

облік 
внутрішньо 

переміщених 
осіб"

Кількість 
працевлаш т 

ованих 
безробітних 

з  числа 
внутрішнь 

опереміщен 
их осіб, осіб

1400 1362 -38 Станом на 01 .01 .2016 року органами 
соціального захисту області взято на 
облік 655,9  тис. осіб  (552,8  тис. сімей), 
які переміщуються з  тимчасово 
окупованої території України та 
районів проведення антитерористичної 
операції, у тому числі: 118,0 тис. осіб 
працездатного віку; 62,1 тис. дітей; 27,2 
тис. інвалідів; 448,6 тис. пенсіонерів. 
Застосування заходів активної 
підтримки безробітних, посилення 
адресності надання послуг особам  з 
числа ВП О , щ о дало змогу 
працевлаш тувати 1526 осіб, що на 8,3%  
більш е від запланованого на рік.

П рацевлаш товано 30 осіб або 100% 
від запланованого з  компенсацією 
витрат роботодавцю  на оплату праці на 
ум овах строкових трудових договорів.

Протягом 2015 року отримали 
допом огу по безробіттю  одноразово 
для організації підприємницької 
діяльності 89  осіб з  числа ВП О. У 
навчальних закладах області проходили 
навчання основам ведення бізнесу 92 
ВП О .

10.2. Сприяння у 
працевлаштуванні 
громадянам з  числа 
внутрішньо переміщених 
осіб

2015-
2016
роки

Регіональна 
програма 

інтеграції, 
соціальної 

адаптації та 
захисту 

внутрішньо- 
переміщених 
осіб  на 2015- 

2016  роки 
(розпорядженн 
я голови ОДА 
від 24.09.2015 

№ 498)

10.2.1. Сприяти 
працевлаштуванню 
безробітних відповідно до 
п.2 ст. 24' Закону України 
«П ро зайнятість населення» з 
компенсацією витрат 
роботодавцю  на оплату праці 
на ум овах строкових 
трудових договорів

2015-
2016
роки

3 8 ,3 3 8 ,3 3 5 ,6 3 5 ,6

10.2.2. Сприяти 
працевлаштуванню 
безробітних відповідно до 
п.2 ст. 24' Закону України 
«П ро зайнятість населення» з 
компенсацією витрат 
роботодавцю  на 
перепідготовку та 
підвищення кваліфікації 
таких осіб

2015-
2016
роки

6 ,0 6 ,0 0 0

10.2.3. Компенсувати 
зареєстрованому 
безробітному з  числа 
внутрішньо переміщених 
осіб фактичних транспортних 
витрат на переїзд до  іншої 
адміністративно- 
територіальної одиниці місця 
працевлаштування

2015-
2016
роки

4 ,0 4 ,0 0 0



Найменування
завдання
С тратегії

Найменування заходу з 
виконання завдання Стратегії

завершен
ня

псова, д а іа  т а  номер рішення 
про реалізацію  програми 
(проекту) регіонального 

розвитку, щ о реалізується в 
рам ках заходу

обсяг ф інансування, 
передбачений програмою 
(проектом) регіонального 
розвитку, щ о реалізується 

в рамках заходу

фактично проівнансований 
обсяг кош тів за  

програмою  (проектом) 
регіонального розвитку, 
що реалізується з  рамках 

заходу

Індикатори результативності виконання 
завдання

Стан виконання завдання (з 
порівняльною оцінкою фактично 

виконаного і запланованого)

Проблемні питання, їх 
вплив на виконання (з 

поясненням причини їх  
виникнення та  

зазначенням механізм у 
виріш ення)тих, що дію ть 

з  початку 
виконання 
завдання

тих, щ о 
затверджені у 

звітном у 
періоді

з  початку 
реалізації 
програми 
(проекту)

за  звітний 
період

з початку 
реалізації 
програми 
(проекту)

за  звітний 
період

найменуван
ня

індикатора,
од.виміру

прогнозова 
не 

значення 
(2017  рік)

фактичне 
значення 

(2015 рік)

відхил
ення
(+/-)

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, 
якщ о це необхідно для 
працевлаштування

2015-
2016
роки

6 ,0 6 ,0 1,2 1,2

11.
Підвищення 
стандартів 
життя в 
сільській 
місце вост

11.1. Розвиток системи 
надання соціальних послуг 
сільському населенню з 
урахуванням потреб осіб 
похилого віку, самотніх осіб 
та  осіб, що проживають одні, 
ветеранів війни т а  праці, 
інвалідів

2015-
2017
роки

П рограм а 
економічного і 

соціального 
розвитку 

Донецької 
області на 
2015 рік

32059,2 
тис.грн. 3 
місцевих 
бюдж етів

32059,2 
тис.грн. 3 
місцевих 
бю дж етів

Рівень
охоплення
одиноких
громадян
похилого

віку,
інвалідів

соціальними
послугами,

%

100 100 0 В області функціонують 11 
територіальних центрів соціального 
обслуговування (надання соціальних 
послуг), якими протягом 2015 року 
було обслугованоі 19,9 тис. одиноких 
громадян похилого віку, інвалідів, 
ветеранів війни та  праці.

12.
М одернізація 
системи освіти

12.1. Забезпечення 
формування системи 
навчальних закладів для 
надання високоякісних 
освітніх послуг 3 
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

План заход ів 
на 2015-2017 

роки з  
реалізації 
С тратегії 
розвитку 

Донецької 
області на 

період до  2020 
року 

(розпорядженн 
я від 

30.10 .2015 
№ 5 8 8 )

7836,8 2907,2 2417,2 2417,2 Рівень 
охоплення 

дітей 
дош кільної 
освітою , %

85,0 77,0 -8 У 2015 році було розпочато реалізацію  
проекту з  будівництва 
загальноосвітньої школи для навчання і 
виховання дітей-сиріт на основі 
дитячого оздоровчого комплексу 
"С м арагдове містечко" (м .С вятогірськ) 
В  області розвивається мережа груп 
спеціального та  санаторного 
призначення для дітей з  порушеннями 
розвитку мови, зору, слуху, опорно- 
рухового апарату, інтелекту. У 
дошкільних навчальних закладах 
функціонують 380 таких груп, і 
відвідую ть їх  5 ,8  тис. дітей, які 
о т о и м у ю т ь  кваліфіковану допомогу



Найменування
завдання
Стратегії

Найменування заходу з 
виконання завдання Стратегії

заверш ен
ня

«іоооо, д а і л іа  номер рішення 
про реалізацію  програми 
(проекту) регіонального 

розвитку, щ о реалізується в 
рам ках заходу

оЬсяг фінансування, 
передбачений програмою 
(проектом) регіонального 
розвитку, щ о реалізується 

в рамках заходу

фактично проівнансований 
обсяг кош тів за  

програмою  (проектом) 
регіонального розвитку, 
що реалізується з  рамках 

заходу

Індикатори результативності виконання 
завдання

Стан  виконання завдання (з 
порівняльною оцінкою фактично 

виконаного і запланованого)

Проблемні питання, їх 
вплив на виконання (з 

поясненням причини їх 
виникнення та  

зазначенням механізму 
вирішення)тих, щ о дію ть 

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

найменуван
ня

індикатора,
од.виміру

прогнозова 
не 

значення 
(2017 рік)

фактичне 
значення 
(2015 рік)

відхил
ення
(+/-)

12.1.1. Відкриття на базі 
С лов'янського дошкільного 
дитячого будинку № 2 
"Топольок" Донецької 
обласної ради - Донецького 
обласного методичного 
корекційно-реабілітаційного 
центру психологічної служби 
системи освіти

2016-
2 017
роки

вузьких спеціалістів: логопедів, 
сурдологів, тифлопедагогів, 
дефектологів.
В  рамках програми "О світа Донеччини. 
2012-2016 роки" протягом року була 
проведена робота із заміни віконних 
блоків - 820од., капітальний ремонт 
покрівлі - 2,3 тис.м2, зовніш ніх мереж - 
420м .п ., систем водопостачання та 
каналізації - 15од. , система опалення - 
5 од.,
У  2015-2016 навчальному році 
здійсню ється організоване підвезення 
дітей і педагогічних працівників у 6 
м істах і 12 районах області. У 
підвезенні дітей задіяні 173 автобуси. 
П отреба в ш кільних автобусах складає 
орієнтовно 80 од. Відповідно до 
розпорядження КМ У  від 16 грудня 
2015 року № 1340-р розподілено обсяг 
субвенції на придбання шкільних 
автобусів для перевезення дітей, які 
проживаю ть у сільській місцевості, за 
принципом «5 0 x 5 0 » . Так, автопарк 
шкільних автобусів має поповниться на 
24  од.
Для учнів, які меш каю ть на тимчасово 
окупованій території створено 
необхідні ум ови щ одо навчання за  
українськими навчальними програмами 
та  отримання документу державного 
зразка про певний освітній рівень 
відповідно до чинного законодавства за 
всіма формами навчання (дистанційна, 
екстернатна тощ о). За  оперативними 
даними, станом на 10.01.2016 року в 
загальноосвітніх навчальних закладах 
за  дистанційно-екстернатною ф ормою  
навчаю ться 1059 учнів.
В  області функціонує 596 дошкільних 
навчальних закладів, де здобуваю ть 
дош кільну освіту  54,5 тис. дітей, з  них 
3,2 тис. дітей із сімей внутрішньо 
переміщених осіб. У сім а формами 
дош кільної освіти охоплено 77%  дітей 
дош кільного віку та  100%  п ’ятирічок.

12.1.2. Забезпечення 
формування системи 
навчальних закладів для 
надання високоякісних 
освітн іх послуг 3 
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

12.1.3. Модернізація освітніх 
округів

2015-
2017
роки

12.1.4. Укріплення 
матеріально-технічної бази 
закладів освіти

2015 рік П рограм а 
«О світа  

Донеччини. 
2012-2016 

роки» 
(розпорядж ен 

ням голови 
О Д А , 

30 .03 .2015 
№ 126)

П рограма 
соціального і 
економічного 

розвитку 
Донецької 
області на 
2 015 рік 

(розпорядженн 
я голови ОДА 
від 30.03.2015 

№ 126)

10000,0 10000,0 8976,9 8976,9

12.1.5. Модернізація 
матеріально-технічної бази 
професі йно-технічних 
навчальних закладів 
Донецької області

2016 рік



Найменування
завдання
С тратегії

Найменування заходу з 
виконання завдання Стратегії

заверш ен
назва, дата  т а  номер рішення 

про реалізацію  програми 
(проекту) регіонального 

розвитку, щ о  реалізується в 
рам ках заходу

тих, що д ію ть 
з  початку 
виконання 
завдання

тих, що 
затверджені у 

звітном у 
періоді

обсяг фінансування, 
передбачений програмою 
(проектом) регіонального 
розвитку, щ о реалізується 

в рамках заходу

з  початку 
реалізації 
програми 
(проекту)

за  звітнии 
період

фактично проівнансований 
обсяг кош тів за  

програмою  (проектом) 
регіонального розвитку, 
щ о реалізується з  рамках 

заходу

з  початку 
реалізації 
програми 
(проекту)

за  звітнии 
період

Індикатори результативності виконання 
завдання

індикатора, 
од. виміру

значення 
(2017 рік)

фактичне 
значення 
(2015 рік)

В1ДХИЛ

ення
(+/-)

Стан виконання завдання (з 
порівняльною оцінкою фактично 

виконаного і запланованого)

12.2. Забезпечення 
підвищення якості та  рівного 
доступу населення до 
загальної середньої освіти, 
зокрем а в сільській 
місцевості, шляхом 
оптимізації мережі 
навчальних закладів та  
покращення їх  матеріально- 
технічної бази

січень Д ерж авна
2013 цільова

року - соціальна
постійно обласна,

районна
програма

"Ш кільний
автобус"

п р о д о в ж  ZU 1J рику віднивили LBUKJ 

діяльність по одному Д Н З у 
Волноваському та  Ясину ватському
районах. У сього по області додатково 
відкрито 185 місць.

12.3. Створення на основі 
системи вищих навчальних 
закладів т а  науково- 
дослідних установ системи 
навчання (у тому числі 
дистанційного) для осіб, які 
не маю ть вищої освіти, 
короткострокових курсів з 
певної тематики з  доступом 
д о  них ш ирокого кола 
громадськості

2015-
2020
роки

12.4. Розбудова мережі 
дош кільних навчальних 
закладів, підвищення рівня 
охоплення дітей відповідного 
віку дош кільною освітою

2015-
2 017
роки

Державна
цільова

соціальна
обласна,
районна

програма
"Ш кільний

автобус"

12.5. Забезпечення 
доступності дош кільної 
освіти, зокрема в сільській 
місцевості, шляхом 
будівництва нових дитячих 
садків

Постійно

12.6. Підвищення якості та  
рівня
конкурентоспроможності 
вищої освіти, забезпечення 
функціонування системи 
ступеневої (аграрної, 
технічної, морської, 
гуманітарної тощ о) освіти 
ш ляхом утворення в регіонах 
науково-освітніх центрів

2015-
2020
роки

Проблемні питання, їх 
вплив на виконання (з 

поясненням причини їх  
виникнення та 

зазначенням механізм у 
вирішення)



Найменування
завдання
С тратегії

Найменування заходу з 
виконання завдання Стратегії

заверш ен
ня

назва, дата т а  номер рішення 
про реалізацію  програми 
(проекту) регіонального 

розвитку, щ о реалізується в 
рам ках заходу

обсяг фінансування, 
передбачений програмою 
(проектом) регіонального 
розвитку, що реалізується 

в рамках заходу

фактично проівнансований 
обсяг кош тів за  

програмою  (проектом) 
регіонального розвитку, 
щ о реалізується з  рамках 

заходу

Індикатори результативності виконання 
завдання

С тан  виконання завдання (з 
порівняльною оцінкою фактично 

виконаного і запланованого)

Проблемні питання, їх  
вплив на виконання (з 

поясненням причини їх  
виникнення та  

зазначенням механізму 
вирішення)тих, що дію ть 

з  початку 
виконання 
завдання

тих, що 
затверджені у 

звітном у 
періоді

з  початку 
реалізації 
програми 
(проекту)

за  звітний 
період

з початку 
реалізації 
програми 
(проекту)

за  звітний 
період

найменуван
ня

індикатора,
од.виміру

прогнозова 
не 

значення 
(2017 рік)

фактичне 
значення 

(2015 рік)

відхил
ення
(+/-)

12.7. Завершення 
формування єдиного 
інформаційного освітнього 
середовищ а

січень 
2016- 

серпень 
2 01 7  р.

П останова 
К М У  від 

13.07.2011 №  
752 "П ро 

створення 
ІСУО  з  питань 

освіти"

12.8. Забезпечення навчально- 
виховного процесу засобами 
інформаційно- 
комунікаційних технологій

Постійно П рограма 
"О світа 

Донеччини. 
2012-2016 

роки" 
(розпоряджен 

ням голови 
О ДА, 

30.03 .2015 
№ 126)

12.9. Удосконалення системи 
позаш кільної освіти та  
створення ум ов для 
діяльності позашкільних 
навчальних закладів як 
координаційних центрів 
виховної т а  організаційно- 
методичної роботи в 
мікрорайоні, районі, місті, 
області

2016-
2017
роки

Д оговір про 
співпрацю між 

обласними 
позашкільним 
и закладами та 

об'єднаними 
громадами

12.10. Оптимізація мережі 
закладів професійно- 
технічної освіти  ш ляхом їх 
укрупнення, об'єднання, з 
урахуванням необхідності 
модернізації мережі та  
відповідно до потреб регіону

2016-
2018
роки

П рограм а 
розвитку 

професійно- 
технічної 

освіти  області 
на 2016-2018 

роки

13. Створення 
ум ов для 
формування 
здорового 
населення

13.1. Формування мережі 
амбулаторій, наближених до 
місць проживання населення, 
у сільській м ісцевості та  
м істах (відповідно до 
нормативу забезпеченості)

2016-
2020
роки

П рограма 
економічного і 

соціального 
розвитку 

Донецької 
області на 
2015 рік 

(розпорядженн 
я від 

03.03 .2015 
№ 126)

7400,0 1480,0 2180,0 2180,0 Забезпечені 
сть 

населення 
лікарями 

всіх 
спеці альнос 

тей (на 10 
тис. 

наявного 
населення 
на кінець 

року), 
лікаря;

38,5 данні
відсутні

Первинна медична допом ога надається 
у  33 Ц П М СД , які як юридичні 
установи, представлені мережею 
підпорядкованих підрозділів, а саме: 
245 лікарських амбулаторій загальної 
практики - сімейної медицини, 326 
Ф А П ів та  22 пункти невідкладної 
допомоги.
Вторинна та  спеціалізована медична 
допом ога забезпечується 96 медичними 
установами.
Протягом 2015 року було відкрито 5 
нових амбулаторії у  м істах Дружківка, 
Артемівськ, Димитрів, Красний Лиман, 
О лексацдрівськом районі. Також  було

Всі заклади охорони 
здоров’я III рівня 
медичної допомоги 
залишились на территорії 
непідко нтро ль ні й 
українській владі у 
зв'язку з  чим в області 
відсутня трирівнева 
система надання 
медичної допомоги та 
деякі види 
високоспеціалізованої 
допомоги. Для вирішення 
цього питання на базі 
комунальної установи

13.2. Забезпечення закладів 
охорони зд оров’я, які 
надають первинну медичну 
допомогу, відповідним 
обладнанням, транспортними 
засобам и т а  кадрами

2016-
2020
роки

247982,0 49596,0 84364,7 84364,7



Найменування
завдання
Стратегії

Найменування заходу з 
виконання завдання Стратегії

заверш ен
ня

д а ш  1 а  п о м е р  рішення 
про реалізацію  програми 
(проекту) регіонального 

розвитку, щ о реалізується в 
рам ках заходу

оосяг фінансування, 
передбачений програмою  
(проектом) регіонального 
розвитку, щ о реалізується 

в рамках заходу

фактично проівнансований 
обсяг кош тів за  

програм ою  (проектом) 
регіонального розвитку, 
щ о реалізується з  рамках 

заходу

Індикатори результативності виконання 
завдання

С тан  виконання завдання (з 
порівняльною оцінкою фактично 

виконаного і запланованого)

Проблемні питання, їх 
вплив на виконання (з 

поясненням причини їх 
виникнення та  

зазначенням м еханізму

тих, щ о 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

найменуван
ня

індикатора,
од.виміру

прогнозова 
не 

значення 
(2017 рік)

фактичне 
значення 
(2015 рік)

відхил
ення

(+/-)

вирішення)

13.3. П ідвищення якості 
надання первинної медичної 
допомоги

2016-
2020
роки

916,4 183,2 0 0 Рівень 
смертності 

на 1 тис. 
населення,

15,8 93 -6,5 відкрито І Іеринатальний центр 11 рівня 
на базі акуш ерсько-гінекологічної та  
нео наголо гічної служб ЦРЛ м. 
Красноармійськ.
П роведено аудит будівель закладів 
охорони зд оров’я обласного 
підпорядкування за  програмою 
термомодернізації. Розроблена 
проектно-кош торисна документація для 
проведення робіт з  термомодернізації в 
К ЗО З «П еринатальний центр м.

иоласний госпіталь 
ветеранів війни в м. 
С вятогірськ" створю ється 
лікувальний закладі III 
рівня

13.4. П рофілактика т а  
забезпечення раннього 
виявлення захворю вань, 
насамперед серед населення, 
що мешкає в сільській 
місцевості

2015-
2020
роки

7400,0 1480,0 2180,0 2180,0

13.5. П ідвищення рівня 
ефективності використання 
ресурсів, якості та  
доступності вторинної та 
третинної медичної 
допомоги

2015-
2020
роки

247,982 62 85954,6 85954,6 М аріуполь», обласний протипухлинний 
центр, інфекційна лікарня м. 
Костянтині в ка, обласний 
психіатричний диспансер.
Проведені ремонтно-реконструктивні 
роботи будівлі Краматорської станції

13.6. Приведення л іжкового 
фонду закладів охорони 
зд оров’я у ВІД П О ВІД Н ІСТ Ь 3  

потребами населення регіону

2012-
2016
роки

переливання крові, закінч єні 
реконструктивно-відновлю вальні 
роботи та  готується для вводу в 
експлуатацію  будівля обласної 
психіатричної лікарні для пацієнтів з 
туберкульозом на 40 ліжок.

13.7. Забезпечення створення 
та  функціонування 
перинатальних центрів 
другого рівня перинатальної 
допомоги згідно із 
затвердженими 
регіональними планами 
розвитку сфери надання 
перинатальної допом оги

2013-
2016
роки

Заход 
здійснювався 

шляхом 
фінансування 

за  рахунок 
обласного 
бюджету.

46700,0 9340,0 1313,0 1313,0 Відкрито кабінет комп’ютерної 
том ограф ії М Л №  2 м. Маріуполя, 
відділення реанімації т а  інтенсивної 
терапії в  ЦРЛ мм. Краматорськ, 
Артемівськ.

14.
Соціокультурн 
ий розвиток

14.1. Формування базової 
мережі закладів культури в 
регіоні

2015-
2017
роки

ЗУ "П ро 
бібліотеки і 
бібліотечну 

справу", 
ЗУ  "П ро 

культуру"

Кількість 
інтернет- 

центрів, од.

60 50 -10 У 2015 році проведено організаційну 
роботу по забезпеченню ефективної 
діяльності закладів культури області на 
території, підконтрольній українській 
владі т а  по відновленню 
функціонування переведених з 
тимчасово окупованої території КЗК 
«Д онецький обласний художній музей» 
та  ОКП «Донецьккіновідеопрокат». 
С таном  на 01 .01 .2016  року мережа 
клубних закладів складає 353 одиниці, 
в т.ч. в сільській м ісцевості 290 
одиниць, що на 22 ,5%  більш е ніж за 
2014 рік.
Загалом по області діє 2776 клубних 
формувань, в т.ч. для дітей - 1515 о д ,  
щ о на 21 ,5%  більш е ніж за  2014 рік, в 
яких займається 46,3 тис. учасників, в

Основні проблеми: 
незадовільний 
матеріально-технічний 
стан закладів культури і 
м істецгва; - значних 
масш табів набуло 
руйнування пам ’ яток 
історії т а  культури;

проблеми зі 
збереженням та 
поповненням музейних та 
бібліотечних фондів

14.2. Розвиток т а  збереження 
існую чої мережі закладів 
культури, мистецтва та  
музейної справи

2015-
2017
роки



Найменування
завдання
С тратегії

Найменування заходу з 
виконання завдання Стратегії

початку/
заверш ен

ня

назва, дата т а  номер рішення 
про реалізацію  програми 
(проекту) регіонального 

розвитку, щ о реалізується в 
рам ках заходу

обсяг фінансування, 
передбачений програмою  
(проектом ) регіонального 
розвитку, щ о реалізується 

в  рам ках заходу

фактично проівнансований 
обсяг кош тів за  

програмою  (проектом) 
регіонального розвитку, 
щ о реалізується з  рамках 

заходу

Індикатори результативності виконання 
завдання

С тан  виконання завдання (з 
порівняльною оцінкою фактично 

виконаного і запланованого)

Проблемні питання, їх 
вплив на виконання (з 

поясненням причини їх 
виникнення та  

зазначенням механізм у

тих, що дію ть 
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

найменуван
ня

індикатора,
од.виміру

прогнозова 
не 

значення 
(2017 рік)

фактичне 
значення 

(2015 рік)

відхил
ення
(+/-)

вирішення)

14.3. Забезпечення 
належного функціонування 
сільських закладів культури, 
надання культурних послуг 
мешканцям сіл  та  малих міст

2015-
2 017
роки

т.ч. діти - 24,5 тис. осіб. У  2015 році в 
області було проведено понад 30,0 тис. 
культурно-масових заходів, у  яких 
взяли участь більш е ніж 2,5 млн. осіб.

14.4. М одернізація мережі 
бібліотек ш ляхом її 
інформатизації та 
формування єдиної 
електронної бібліотеки

2015-
2017
роки

Ініціатива
«П артнерство

Відкритий
уряд»

програма
бібліоміст

Бібліотечні фонди області становлять 
8236,4  тис.прим і протягом року були 
поповнені на 353,1 тис.одиниць, у тому 
числі книг - 304,7 тис.од., періодичних 
видань - 43 ,6  тис.од., було організовано 
доставку близько 2 ,0  тонн літератури за  
програмою  «У країнська книга».

14.5. Використання ресурсу 
бібліотек для створення 
мережі розш ирених центрів 
надання культурних, освітніх 
та  інш их послуг (міні- 
кінотеатр, доступ до 
Інтернету, безоплатні 
друковані видання, семінари 
та  навчання тощ о), 
поширення в сільській 
м ісцевості та  малих м істах 
надання бібліотечних послуг 
з  використанням Інтернету

2015-
2017
роки

Ініціатива
«П артнерство

Відкритий
уряд»

програма
бібліоміст

Кількість комп ютерів у бібліотеках в 
порівняні з  2014 роком збільшилася на 
8 ,7% , кількість інгернет-центрів склала 
50 од. У  рамках партнерства між 
американським урядом та  українськими 
бібліотеками на базі Центральної 
бібліотеки м. С л о в’янськ відкрито 
інформаційно-культурний центр «В ікн о 
в  А мерику».

15. Надання
якісних
житлово-
комунальних
послуг,
забезпечення
житлом

15.1. Забезпечення сталого 
розвитку систем 
водопостачання та  
водо відведе ння

2011-
2020
роки

П рограма 
"П итна вода 

України"

П рограма 
економічного і 

соціального 
розвитку 

Донецької 
області на 
2015 рік. 

(розпорядженн 
я голови ОДА 
від 30.03.2015 

№ 126)

767100,0 4425,0 4425,0 Рівень 
обладнання 

загальної 
площі 

житлового 
фонду 

водопровод 
ом  у  міській 
місцевості, 

%

78,4 77,6 -0,8 У результаті виконання заходів 
П рограми за  2015 рік створено 39 
о б ’єднання співвласників 
багатоквартирних будинків, що складає 
36 ,8%  від запланованих на рік. Всього з 
2005 року створено 1089 О СББ, 16 
служб єдиного замовника з 
експлуатації житлового фонду.
У ході виконання заходів регіональної 
програми «П итна вода України» за  
кош ти підприємств питного 
водопостачання та водовідведення було 
замінено 21 ,2  км водопровідних мереж,

Існує проблема щодо 
відновлення житлового 
фонду, який залишається 
пошкодженим/ 
зруйнованим внаслідок 
збройного конфлікту.
Так, станом на 01 .01 .2016 
зруйновано 7839 
житлових будинків (з них 
831 -  комунальної ф орм и 
власності, 24 Ж БК, 42 
ОСББ, 6942 приватних 
будинків) для їх



Найменування
завдання
С тратегії

Найменування заходу з 
виконання завдання Стратегії

заверш ен
ня

.ш іш , дц іа  і  а помер рішення 
про реалізацію  програми 
(проекту) регіонального 

розвитку, щ о реалізується в 
рам ках заходу

оосяг фінансування, 
передбачений програмою 
(проектом) регіонального 
розвитку, щ о реалізується 

в рамках заходу

фактично проівнансований 
обсяг кош тів за  

програмою  (проектом) 
регіонального розвитку, 
що реалізується з  рамках 

заходу

Індикатори результативності виконання 
завдання

С тан  виконання завдання (з 
порівняльною оцінкою фактично 

виконаного і запланованого)

Проблемні питання, їх 
вплив на виконання (з 

поясненням причини їх  
виникнення та 

зазначенням механізму 
вирішення)тих, що дію ть 

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

найменуван
ня

індикатора, 
од. виміру

прогнозова 
не 

значення 
(2017 рік)

фактичне 
значення 

(2015 рік)

відхил
ення
(+/-)

15.2. Реконструкція та 
капітальний ремонт 
водопровідних, 
каналізаційних та  теплових 
мереж

2015 рік П рограма 
енергоефектив 

ності 
Донецької 
області на 
2010-2015 

роки (рішення 
обласної ради 
від  0 3 .09 .2010 

№ 5/30-929)

72208,8 22266,1 2,6 км каналізаційних мереж та  було 
усунено 8,8 тис. поривів на водоводах. 
Фінансування з  держ авного бю дж ету не 
відбувалось.
За 2015 рік в рам ках «П рограм и 
енергоефективності Д онецької області 
на 2010-2015 роки » підприємствами 
теплоенергетики виконано 
реконструкцію 4 котелень 3 
впровадженням високоефективних 
котлів, реконструкцію теплових мереж 
з  використанням труб в  П П У ізоляції 
1,03 км.
Витрати на виконання заходів 
Програми поводження з  відходами в 
Донецькій області на 2011-2015 роки 
склали 11189,53 тис. грн., у том у числі 
на придбання 1150 од. контейнерів для 
сміття. Виконання програми складає 
55%. Але стратегічні завдання 
Програми (рекультивацію і закриття 
полігонів, будівництво заводів, 
регіональних полігонів і сортувальних 
станцій) майже не фінансувалися.
3 м етою  поліпшення ум ов проживання 
мешканців протягом 2015 року, було 
капітально відремонтовано 137,9 тис. 
кв. м твердих і м'яких покрівель, 20 
балконів, 19349,7 пог. м. 
внутрішньобудинкових інженерних 
комунікацій.
П ротягом 2015 року витрати на 
благоустрій території склали 269,6 
млн.грн. Було проведено 
реконструкцію 122,8 км мереж 
зовніш нього освітлення та  19,2 км 
капітального ремонту. В ідремонтовано 
443,8 тис.м2 вулиць і доріг. Проведено 
санітарне очищення територій 
населених пунктів та  ліквідовано 45,5 
тис. мЗ стихійних звалищ.

відновлення необхідно 
526,9  млн. грн.
На теперішній час ремонт 
пош кодженого/зруйнован 
ого  житлового фонду 
виконується лиш е за  
рахунок кош тів м ісцевих 
бюджетів, спонсорів та  
власних кош тів громадян. 
Так, повністю відновлено 
2073 житлових будинків 
на суму 62,3 млн. грн. 
Ш ляхи вирішення 
проблем щодо 
експлуатації ж итлового 
фонду:
1. П ідвищити рівень 
фінансування 
капітального ремонту 
житлового фонду області, 
о б ’єктів ліф тового 
господарства.
2. Розробити та 
проф інансу вати 
Загальнодержавну 
програму з капітального 
ремонту/ реконструкції 
житлового фонду 3 
проведенням заходів з  
термомодернізації 
житлових будинків.
3. Подати пропозиції 
уряду щ одо збільшення 
виділення кош тів 3 
держ авного бюджету для 
фінансування проектів з 
відновлення
пошкоджено го/зру йно ван 
ого  ж итлового фонду, в 
результаті проведення 
бойових дій в зоні АТО.

15.3. Упровадження сучасних 
методів та  технологій у  сфері 
поводження з  побутовими 
відходами

2011-
2015
роки

П рограма 
поводження 3 
відходами у 
Донецькій 
області на 
2011-2015 

роки (рішення 
облради від 
09.06.2011 
№ 6/4-86)

584821,6 93998,0 50170,1 11189,5

15.4. Реконструкція і 
капітальний ремонт 
житлових будинків із 
застосуванням 
енергозберігаючих 
технологій і обладнання, 
капітальний ремонт, 
модернізація та  зам іна ліфтів

2015 рік П рограма 
економічного і 

соціального 
розвитку 

Донецької 
області на 
2015 рік

101564,4 101564,4 93822,5 93822,5

15.5. Благоустрій територій 
населених пунктів

2015 рік П рограма 
економічного і 

соціального 
розвитку 

Д онецької 
області на 
2015 рік

8 4 2 8 8 8 ,8 2 6 9 5 6 5 ,8 8 4 2 8 8 8 ,8 2 6 9 5 6 5 ,8



Найменування
завдання
Стратегії

Найменування заходу з 
виконання завдання Стратегії

заверш ен
ня

п<и»<ц д а іа  т а  номер рішення 
про реалізацію  програми 
(проекту) регіонального 

розвитку, щ о реалізується в 
рам ках заходу

обсяг фінансування, 
передбачений програмою 
(проектом) регіонального 
розвитку, щ о реалізується 

в рамках заходу

фактично проівнансований 
обсяг кош тів за  

програмою  (проектом) 
регіонального розвитку, 
що реалізується з  рамках 

заходу

Індикатори результативності виконання 
завдання

Стан виконання завдання (з 
порівняльною оцінкою фактично 

виконаного і запланованого)

Проблемні питання, їх 
вплив на виконання (з 

поясненням причини їх  
виникнення та 

зазначенням механізму 
вирішення)тих, щ о дію ть 

з  початку 
виконання 
завдання

тих, що 
затверджені у 

звітном у 
періоді

з  початку 
реалізації 
програми 
(проекту)

за  звітний 
період

з початку 
реалізації 
програми 
(проекту)

за  звітний 
період

найменуван
ня

індикатора, 
од. виміру

прогнозова 
не 

значення 
(2017 рік)

фактичне 
значення 

(2015 рік)

відхил
ення
(+/.)

III.
Вдосконалення 
процесу 
проведення 
моніторингу та 
оцінки
регіонального
розвитку

Проведення моніторингу та 
оцінки результативності 
реалізації регіональної 
стратегій розвитку та  плану 
заходів з  її реалізації, 
оприлюднення, підготовка 
зв ітів про їх результати

2015-
2017
роки

П остановани 
К М У  від 

11.11.2015 
№ 932 
"П ро 

затвердження 
Порядку 

розроблення 
регіональних 

стратегій 
розвитку і 

планів заходів 
з  їх  реалізації, 

а  також 
проведення 

моніторингу 
та  оцінки 

результативно 
сті реалізації 
зазначених 

регіональних 
стратегій і 

планів 
заходів"

М оніторинг з виконання Плану заходів 
на 2015-2017 роки С тратегії розвитку 
Донецької області було проведено у 
строки, встановлені П остановою  К М У 
від 11.11.2015 року № 932

Розроблення та подання 
пропозицій щодо порядку та 
методики обрахування 
індексу
конкурентоспроможності 
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 том у числі у 
рамках державно-приватного 
партнерства, та подання 
М інрегіону звіту  про його 
результати

2016-
2017
роки



Найменування
завдання
С тратегії

Найменування заходу з 
виконання завдання Стратегії

заверш ен
ня

_____, .а помер рішення
про реалізацію  програми 
(проекту) регіонального 

розвитку, щ о реалізується в 
рам ках заходу

обсяг фінансування, 
передбачений програмою 
(проектом) регіонального 
розвитку, щ о  реалізується 

в рамках заходу

фактично проівнансований 
обсяг кош тів за  

програмою  (проектом) 
регіонального розвитку, 
що реалізується з  рамках 

заходу

Індикатори результативності виконання 
завдання

Стан виконання завдання (з 
порівняльною оцінкою фактично 

виконаного і запланованого)

Проблемні питання, їх 
вплив на виконання (з 

поясненням причини їх 
виникнення та 

зазначенням механізму 
вирішення)тих, щ о 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

найменуван
ня

індикатора, 
од. виміру

прогнозова 
не 

значення 
(2017 рік)

фактичне 
значення 
(2015 рік)

відхил
ення
(+/-)

IV.
Інституцій не 
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- 
р о з’яснювальної роботи 3 
відповідних питань на 
регіональному рівні

2016 рік

Перший заступник голови Донецької облдержадміністрації Є .С. Віліиський


