
ЗВІТ 

з виконання завдань Державної стратегії регіонального розвитку України за 2017 рік 

відповідальним за які визначено Донецьку обласну державну адміністрацію 

               Найменув

ання 

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 

звітни

й 

період 

з початку 

реалізації 

програми 

(проекту) 

за 

звітни

й 

період 

наймену-

вання 

індика-

тора, 

од.виміру 

прогнозо

ване 

значення 

індикато-

ра (2017 

рік) 

фактичне 

значення 

(2017 рік) 

відхилен

ня (+/-) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

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. 

- 33 +33 У вересні 2017 року до 

участі у конкурсному 

відборі до Мінрегіону 

подано 33 проекта (на 

суму 384,09 млн. грн.), 

у т.ч. за напрямками:   

- сільський розвиток 

– 26 проектів 

(245,3 млн. грн.),  

- загальноукраїнська 

солідарність – 3 проекти 

(96 млн. грн.),  

- інноваційна еконо-

міка та інвестиції – 2 

проекти (15,5 млн. грн.),  

- розвиток туризму – 

1 проект (13,2 млн  грн.),  

- розвиток людсь-

кого потенціалу – 1 

проект (14,09 млн. грн.) 

 

 

 

 

   

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

ння голови 

ОДА, 

керівника 

ВЦА від 

23.02.2017 

№172 (із 

змінами)) 

  

10000,0 9980,3 9980,3 5736,1 Щільність 

автомо-

більних 

доріг 

загаль-

ного 

користу-

вання з 

твердим 

покриття

м 

державног

о та 

місцевого 

значення 

вищої 

категорії 

(I та II 

категорії), 

кілометра 

доріг на 

 1 тис. кв. 

км 

46,5 Показн

ик у 

2017 

році не 

обліко

вувавс

я 

 Закуплено та встановлено 

обладнання і програмне 

забезпечення. 6 серверів 

працюють у віртуальному 

режимі.  

 

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 

215 730,5 

 

27 453,99 

 

95 776,14 18 498,11 Відбудовано з відкрит-

тям руху два зруйно-

ваних у результаті 

бойових дій моста, а 

саме: міст на авто-

мобільній дорозі 

державного значення 

Красний Лиман – 

Артемівськ – Горлівка, 

км 28+044; міст на 

автомобільній дорозі 

державного значення 

Київ – Харків – 

Довжанський, км 675-

378. Проведений капі-

тальний ремонт мосту 

на автомобільній доро-

зі державного значення 

Красний Лиман – 

Артемівськ – Горлівка, 

км 12+488 

1.2.2. Удоскона-

лення системи 

пасажиропереве-

зень електро-

транспортом 

2015-

2017 

роки 

116157,3 98869,8 114829,9 98318,3 Прибдано 20 

тролейбусів у містах 

Маріуполь та 

Краматорськ, 15 

трамваїв у м. Маріуполь 
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1.3. Розвиток 

мережі 

автомобільних 

доріг загального 

користування 

місцевого зна-

чення, об’їзних 

доріг у населених 

пунктах, покра-

щення транспорт-

ної доступності 

сільських 

населених пунктів 

2017 

рік 

5141417,8 1632230,0 519 319,8 447153,9 Будівництво, 

реконструкція, 

капітальний та середній 

поточний ремонти 

автомобільних доріг 

загального 

користування 

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 
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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 

2017 рік 

(розпоряджен

ня голови 

ОДА, 

керівника 

обласної ВЦА 

від 23.02.2017 

№172 (із 

змінами) 

1161,1 

(на 2017 

рік) 

1161,1 

(на 2017 

рік) 

908,7 

 

 

908,7 

 

 

Обсяг 

прямих 

інозем

них 

інвести

цій у 

розрах

унку 

на 

одну 

особу , 

доларі

в США 

600,0 313,7 

(станом 

на 

01.10. 

2017) 

- Проведено Міжнарод-

ний економічний форум 

«Discover Dn.Ua», за 

результатами якого 

створено промоційний 

відеоролик. 

Розроблено та розпо-

всюджено відеоролик та 

друковану промоційну 

продукцію, що 

презентує експортно-

інвестиційний потенціал 

регіону. 

Проведено дві виставки 

«Схід-Експо 2017»: в 

березні 2017 року в  м. 

Краматорськ, у вересні 

2017 року в м. Києві.  

Розроблена двомовна 

інтерактивна карта 

проектів відновлення та 

розбудови Донецької 

області, яка налічує 8194 

проектів, орієнтовна 

вартість яких більше 

10 млрд. дол. США. 

У ІІ півріччі 2017 року 

облдержадміністрацією 

прийнято 60 делегацій, в 

т. ч.: 22 делегації з 

16 країн світу та 

38 делегацій міжнародних 

урядових/неурядових 

організацій. В рамках цих 

візитів відбулися 4 прес-

конференції. Здійснено 12 

візитів 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) 

  290500,0 290500,0 31938,6 31938,6 Кількість 

малих 

підприєм

ств у 

розрахун

ку на 10 

тис. 

наявного 

населенн

я, од. 

22 23  1 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. 

Проведено – 5 

конкурсних відборів. 

Визнано переможцями - 

143 проекти. 

Отримали компенсацію 

відсоткових ставок за 

2017 рік – 10 проектів 

на суму 1760,2 тис.грн; 

часткову компенсацію 

за грудень 2016 року – 

5 проектів на суму 

50,6 тис. грн., фінансову 

підтримку - 97 проектів 

на суму 30,2 млн. грн. 

 

Кількість 

середніх 

підприєм

ств у 

розрахун

ку на 10 

тис. 

наявного 

населенн

я, од. 

2 1 -1 

4.2. Проведення 

навчання з питань 

провадження 

підприємницької 

діяльності 

2015-

2016 

роки 

153,6 153,6 153,6 153,6     Протягом 2017 року 

надавались консульта-

ційні послуги шляхом 

виїзних інформаційно-

консультаційних 

мобільних офісів 

ProZorro у містах 

області (69,0 тис. грн.), 

проводились цільові 

навчальні програми за 
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напрямками: 

інвестування, бізнес-

планування, аналіз 

господарської 

діяльності тощо  

(84,6 тис. грн) 

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 

2017 рік 

(розпоряджен

ня голови 

ОДА, 

керівника 

обласної ВЦА 

від 23.02.2017 

№172 (із 

змінами) 

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

«Екопрод» реалізувався 

проект «Будівництво 

біогазового заводу 

потужністю 3 МВт». 

Об’єкт будівництва 

введено 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 80,2 -16,8 Проінвентаризовано 

106 пам'яток археоло-

гії, у Великоновосіл-

ківському районі – 

20 об'єктів, у Волно-

ваському районі - 21, у 

Добропільському - 10, 

у Покровському - 2, у 

Слов'янському – 6, у 

Лиманській ОТГ – 47. 

Виявлено нові пам'ятки 

археології у районах: 

Великоновосілківський 

- 1 кочовище, 3 кургани; 

Добропільський – 

1 курган; Слов'янський - 

1 майстерня, 2 кургани. 

У Костантинівській 

міськраді - 1 

поселення, Лиманській 

міськраді - 5 поселень, 

Частина 

об'єктів 

перебу-

ває на 

тимчасо

во 

окупо-

ваній 

терито-

рії. 

 

Слабка 

взаємо-

дія 

органів 

виконав

чої 

влади та 

органів 

місцево

го 
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1 курган. Загалом - 15 

об'єктів 

самовря

дування 

щодо 

забезпе-

чення 

розвит-

ку 

туризму 

і рекреа-

ції в 

області 

5.3. Створення 

умов для 

збереження в 

регіонах 

самобутньої 

народної культури, 

звичаїв, традицій, 

обрядів, у тому 

числі національних 

меншин 

Кількість колективів 

художньої 

самодіяльної творчості 

– 2951 од., 

в колективах задіяно 

48269 учасників. З них, 

дитячих колективів 

художньої 

самодіяльної творчості 

- 1563 од., задіяно 27,0 

тис. дітей. Закладами 

культури області 

проведено 64086 

культурно-мистецьких 

заходів, охоплено 

5391,7 тис. осіб.З них, 

культурно-мистецьких 

заходів для дітей - 

29587, охоплено - 

2002,1 тис. осіб. 

5.4. Застосування 

об’єктів культурної 

спадщини для 

провадження 

туристичної 

діяльності 

Музеями області 

проведено 522 екскурсії 

та організовано 522 

виставки, які відвідали 

332 тис.осіб 

5.5. Створення 

якісного туристи-

ного продукту на 

основі раціональ-

ного використання 

туристичних ресур-

сів, визначення зон 

пріоритетного роз-

витку туризму 

шляхом туристич-

ного 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 
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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, 

Черкаської та інших 

областей. Представлено 

Донеччину туристичну на 

туристичному ярмарку в 

м. Харків. Проведено 

обласний захід до Дня 

Європи у м. Покровськ, 

святкові заходи до 85-

річчя утворення 

Донецької області, 

культурно-мистецький 

захід «Офіцерський бал», 

присвячений Дню 

збройних сил України 

5.7. Створення 

загальнодержавної 

інформаційної 

мережі у сфері 

туризму та 

курортів, зокрема 

шляхом розвитку 

відповідної мережі 

інформаційних 

центрів у регіонах 

6. 

Диверсифі

кація 

джерел 

енергопос

тачання та 

підвищен

ня рівня 

енергоефе

ктивності 

6.2. Створення 

системи 

стимулювання 

підвищення рівня 

енергоефективнос

ті 

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 голови 

ОДА, 

керівника 

 1000,0 300,0 206,9 206,9 Використ

ання 

паливно-

енергетич

них 

ресурсів, 

млн.т 

умовного 

палива 

20,9 13,9 -7,0  За результатами 

впровадження 

енергозберігаючих 

заходів в області 

зекономлено вугілля – 

3,855 тис.т, 

електроенергії 27,3 млн. 

кВт. год, теплоенергії – 

13,2 тис. Гкал. Вартість 

зекономлених ПЕР 

склала 50,61 млн.грн.  
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обласної ВЦА 

від 30.05.2016 

№439) 

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) 

  801,18 

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 03.12.2017 грантовий 

контракт завершено, 

Проект не продовжено. 

Міністерству 

економічного розвитку і 

торгівлі України 

направлено листа від 

30.01.2018 № 

0.1/14/193/0/2-18 «Про 

зупинення реалізації 

проекту МТД».  

  

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 

 -  657,28 

тис.євро 

867,91 

тис.грн 

 

      Отримано «Дозвіл на 

виконання будівельних 

робіт». Обрано 

переможця торгів на 

виконання будівельних 

робіт ТОВ «Моноліт-

Центр» м. Харків. 

Виконане зовнішнє 

оформлення модулів 

тягової підстанції. 
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17.04

.15-

17.12

.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 

 -  1390,27 

тис.євро. 

793,15 

тис.євр

о 

    В рамках проекту 

передбачено 

забезпечення 

комфортабельним 

житлом ВПО і жителів 

м. Краматорська, які 

постраждали від 

конфлікту, шляхом 

реконструкції 3-х 

гуртожитків у м. 

Краматорську за 

адресами: 

вул. Уральська, 5,  

вул. Ш.Назаренко, 3 та 

по вул. Рибінська, 160. 

Реалізація проекту 

дозволить вирішити 

житлові питання 253 

чоловік. Відкриття 

об’єктів заплановано на 

квітень 2018 року. 

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 

  5000,0 

тис. дол. 

США 

(по 

компоне

нтам 

1,2,3) 

 -  5000,0 

тис. дол. 

США 

(по 

компоне

нтам 

1,2,3) 

- 

 

      Для представників 

регіональної і місцевої 

влади проведено 6 

тренінгів, в яких взяли 

участь 164 учасники та 

отримали нові знання і 

навички у сфері 

місцевого економічного 

розвитку і створення 

сприятливих умов для 

розвитку приватного 

сектору і МСБ. 

Проведено міжнародну 

бізнес-конференцію 

«Формування нової 

економіки Донбасу: 

орієнтованої на експорт 

та дружньої до МСБ». 

Завершено виконання 

Програми підтримки 

розвитку бізнес-

інфраструктури. При 
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від 13.10.2015.  

Розпорядженн

я від 

08.12.2014 

№756 (із 

змінами) 

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 

змінами). 

  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 професійного 

навчання для бенефіціарів 

(гранти) – 432,9 тис.грн. 

Кількість відібраних 

громад області – 5. 

Кількість об’єктів 

соціальної інфра-

структури, яких виконані 

ремонтні роботи – 11. 

Вартість фактично 

проведених ремонтних 

робіт на об’єктах 

соціальної інфраструк-

тури – 8720,9 тис. грн. 

Фактичний розмір  

грантів для 5 ініціативних 

груп для проведення 

заходів соціального 

згуртування – 

943,5 тис.грн. 
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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 52,0 -20,0 Протягом  2017 року в 

області зареєстровано 

23,2 тис. кримінальних 

правопорушень (на 

4,2 тис. правопорушень, 

або на 15,3%, менше, ніж 

у 2016 році). Питома вага 

розкритих правопорушень 

складає 43,4% . 

  

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 

  

14,5 14,5  

(січ.-

вересе

нь 

2017 

року) 

0 Протягом 2017 року 

працевлаштовано 

30,0 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,  

громадянам з числа 

внутрішньо 

переміщених осіб 

працездатного віку, 

осіб, звільнених з 

військової служби 

після участі в АТО 

2016-

2017 

роки 

          Кількіст

ь 

працевл

аштован

их осіб 

(осіб) 

28100  29993  1893  З початку 2017 року за 

направленням державної 

служби зайнятості 

працевлаштовано 

29,0 тис.осіб  
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9.1.2. Забезпечити 

організацію та 

проведення гро-

мадських та інших 

робіт тимчасового 

характеру з 

урахуванням 

потреб громади 

2016-

2017 

роки 

  20492,0 13406,3 16584,6 10930,6        У громадських роботах 

прийняли участь 

23,3 тис. осіб. 

  

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'язков

е державне 

соціальне 

страхування за 

відповідну особу 

2016-

2017 

роки 

  11648,1 7976,9 8720,7 5135,4        Працевлаштовано з 

компенсацією витрат 

роботодавцю у розмірі 

єдиного внеску на 

загальнообов'язкове 

державне соціальне 

страхування за 

відповідну особу 

658 осіб, що складає 

65,2% 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 впроваджено 

нові форми роботи у 

режимі он-лайн: 

відеорезюме; он-лайн – 

співбесіда. Складено 

2,7 тис. відеорезюме 

(70,7% осіб 

працевлаштовано) та 

проведено 1,9 тис. он-

лайн співбесід. 

Протягом звітного 

періоду з 990 створених 

відео-вакансій майже 

89,5% 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)  

4651,7 2455,7 4614,1 2419,7        Протягом 2017 року 85 

осіб отримали 

допомогу по 

безробіттю однор-

азово для організації 

підприємницької 

діяльності, у тому 

числі 18 особи з числа 

ВПО, 36 осіб - 

учасників АТО. В 

навчальних закладах 

області проходили 

навчання основам 

ведення бізнесу 88 

осіб, у тому числі 36 – 

учасників 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 популяризації 

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  
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9.3. Сприяння 

зменшенню 

дисбалансу між 

попитом та 

пропозицією 

робочої сили на 

ринку праці 

шляхом 

професійної 

орієнтації, 

підготовки, 

перепідготовки та 

підвищення 

кваліфікації безро-

бітних відповідно 

до потреб 

регіонального 

ринку праці 

2016 

-

2017

роки 

Програма 

зайнятості 

населення 

Донецької 

області на 

період до 

2017 року 

(рішення 

облради від  

04.04.2013 

№6/20-490) 

                  Протягом 2017 року 

профорієнтаційними 

послугами охоплено 

понад 120,7 тис.осіб 

(надано 419,4 тис. 

послуг), у тому числі 

47,4 тис. осіб - з числа 

зареєстрованих 

безробітних (надано 

73,3 тис. послуг). 

Чисельність 

зареєстрованих 

безробітних, які 

проходили професійне 

навчання складає 

12,4 тис. осіб, рівень 

працевлаштування 

після навчання склав 

88,9%. 

  

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 2017 року 

профорієнтаційними 

послугами охоплено 

майже 23,9 тис. Учнів 

загальноосвітніх шкіл, 

з яких більше 9,2 тис. 

отримали 

індивідуальні 

професійні 

консультації з 

використанням 

діагностичних методик 
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9.3.2. Здійснення 

професійної 

підготовки, 

перепідготовки та 

підвищення кваліфі-

кації 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) 

  

21000,9 11308,5 17498,3 11009,6         Чисельність 

зареєстрованих 

безробітних, які 

проходили професійне 

навчання у 2017 році 

склала 12,4 тис. осіб, з 

них на замовлення 

роботодавців – 12,1 

тис. осіб. Рівень 

працевлаштування 

склав 89,2%. 

  

9.3.3. Сприяння 

реалізації статті 30 

Закону України 

«Про зайнятість 

населення» шляхом 

видачі ваучерів для 

осіб з числа деяких 

категорій грома-

дян, в тому числі 

для внутрішньо 

переміщених осіб. 

2016-

2017 

роки 

1312,3 774,8 849,2 547,2         Протягом 2017 року 

було видано 61ваучер, 

з них 6 ваучерів для 

ВПО. Завдання 

виконано на 55,5%. 

  

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 

  

                Середньомісячна 

заробітна плата в регіоні 

за 2017 рік до 2016 року 

збільшилась на 29,6% і 

склала 7764 грн. 

Заборгованість із 

заробітної плати  зросла 

на 190,1 млн. грн., або на 

72,2% і станом на 

01.01.18 склала 

453,4 млн. грн. Основна 

причина – зростання 

заборгованості на 

підприємствах вугільної 

галузі.  
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9.5. Розвиток у 

регіонах 

соціального діалогу 

та колективно-

договірного 

регулювання 

трудових відносин 

Пості

йно 

                 У 2017 році створено і 

працювало 17 тристо-

ронніх соціально-

економічних рад, а 

також укладено 15 

територіальних угод між 

місцевими органами 

самоврядування, 

координаційними 

радами профспілок та 

організаціями 

роботодавців.  

  

10. 

Створення 

умов для 

розв’язання 

нагальних 

проблем 

переселенців 

10.1. Підтримка в 

актуальному стані 

державного 

реєстру 

переселенців із зон 

тимчасово 

окупованих 

територій і з 

території 

Донецької та 

Луганської 

областей 

2015-

2017 

роки 

Постанова 

Кабінету 

Міністрів 

України від 

01.10.2014 

№509 "Про 

облік 

внутрішньо 

переміщених 

осіб" 

          Кількість 

працевла

штованих 

безробітн

их з 

числа 

внутрішн

ь 

опереміщ

ених осіб, 

(осіб) 

1500 1632 132 Станом на 01.01.2018 

органами соціального 

захисту населення 

області взято на облік 

541,0 тис. осіб 

(472,7 тис. сімей), які 

переміщуються з 

тимчасово окупованої 

території України та 

районів проведення 

антитерористичної 

операції, у т. ч.: 

117,0 тис. осіб 

працездатного віку; 

71,5 тис. дітей; 

16,9 тис. інвалідів; 

335,6 тис. пенсіонерів   

10.2. Сприяння у 

працевлаштуванні 

громадянам з числа 

внутрішньо 

переміщених осіб 

2016-

2017 

роки 

 Регіональна 

програма 

інтеграції, 

соціальної 

адаптації та 

захисту 

        Працевлаштовано з 

початку 2017 року – 

1,5 тис. осіб, 

проходили 

профнавчання – 

1026 осіб   
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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 

внутрішньоп

ереміщених 

осіб на 2017 

рік 

(розпорядже

ння голови 

ОДА, 

керівника 

ВЦА від 

15.03.2017 

№228) 

29131,1 15786,9 20099,5 12509,4 Працевлаштовано з 

компенсацією витрат 

роботодавцю на оплату 

праці на умовах 

строкових трудових 

договорів 409 осіб. 

  

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 2017 року  

звернень від 

роботодавців щодо 

компенсації витрат на 

перепідготовку та 

підвищення 

кваліфікації не було. 

 

  

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. 
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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 трудо-

вої міграції, 

попереднього 

медичного та 

наркологіч-ного 

огляду відповідно 

до законодавства, 

якщо це необхідно 

для 

працевлаштування 

2016-

2017 

роки 

62,9 2,9 2,6 0,5 Протягом 2017 року 

2 особам з числа ВПО 

компенсовано витрати 

для проходження за 

направленням 

територіальних 

органів центрального 

органу виконавчої 

влади, що реалізує 

державну політику у 

сфері зайнятості 

населення та трудової 

міграції, попереднього 

медичного та 

наркологічного огляду 

відповідно до 

законодавства, для 

працевлаштування. 

  

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, 

керівника 

ВЦА від 

23.02.2017 

№172 (із 

змінами)) 

  52891,3 

тис.грн. з 

місцевих 

бюджетів 

  51632,9 

тис.грн. з 

місцевих 

бюджетів 

Рівень 

охопленн

я 

одиноких  

громадян 

похилого 

віку, 

інвалідів 

соціальни

ми 

послугам

и, % 

100 96 -4 Забезпечено функціо-

нування 13 терито-

ріальних центрів 

соціального обслуг-

вування (надання 

соціальних послуг), 

які розташовані у сіль-

ськiй місцевості (на 

підконтрольній україн-

ській владі території), 

якими протягом 2017 

року надані послуги 

20,1 тис. одиноким 

громадянам похилого 

віку, інвалідам, 

ветеранам війни та   
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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’янсь-

кого дошкільного 

дитячого будинку №2 

«Топольок» Донецької 

обласної ради» 

проведено ліквідацію 

зазначеного закладу, 

після чого на базі будівлі 

буде відкрито обласний 

навчально-

реабілітаційний центр 

для дітей з обмеженими 

розумовими та фізич-

ними можливостями 

Розпорядженням голови 

ОДА, керівника обласної 

ВЦА від 05.07.2016 

№ 555 майно Слов’янсь-

кого дошкільного дитя-

чого будинку № 2 

«Топольок» Донецької 

обласної ради передано 

Краматорському 

дошкільному дитячому 

будинку «Гайок» 

Донецької обласної ради. 
Розроблено ПКД за 

технічним завданням 

Краматорського 

дошкільного дитячого 

будинку № 3 «Гайок» 

Донецької обласної 

ради. Загальна 

кошторисна вартість 

проекту складає 

31020,313 тис. грн 
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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 

регіональних 

планів створення 

освітніх округів та 

модернізації 

мережі 

загальноосвітніх, 

професійно-

технічних 

навчальних 

закладів, у 

томучислі шкіл-

інтернатів 

січень 

2016-

серпень 

2017 

років 

            У 2016-2017 

навчальному році на 

території, під контроль-

ній українській владі, 

функціонунує 548 

загальноосвітніх 

навчальних закладів усіх 

типів і форм власності. 

Загальний контингент 

учнів – 156,8 тисяч. 

Проведено роботу щодо 

створення освітніх 

округів та визначення 

опорних шкіл, їх філій у 

містах і районах області, 

об'єднаних 

територіальних громадах 

12.1.3. 

Модернізація 

освітніх округів 

2015-

2017 

роки 

Постанова 

КМУ "Про 

затвердження 

Положення 

"Про освітній 

округ"" №777 

від 27.08.2010 

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Розпорядженням 
голови ОДА, керівника 

обласної ВЦА від 

29.06.2016 №520 «Про 

деякі питання розвитку 

мережі 

загальноосвітніх 

навчальних закладів у 

Донецькій області» (зі 

змінами) визначено 

30 опорних шкіл і 

Краматорську 

гімназію, як обласну 

hub-school. 

Станом на 01.01.2018 

на території області 

функціонує 7 

оновлених опорних 

шкіл.  
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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  

                З метою забезпечення 

рівного доступу осіб 

до якісної освіти, 

впровадження допро-

фільної підготовки та 

профільного навчання, 

поглибленого вивчення 

окремих предметів, 

раціонального й ефек-

тивного використання 

наявних ресурсів до 

початку 2017-2018 

навчального року в 

області закрито 

13 закладів загальної 

середньої освіти, із 

яких: 5 ліквідовано та 

8 реорганізовано у 

філії опорних закладів. 

Крім того, 

реорганізовано 

16 закладів освіти, у 

т.ч. понижено ступінь 

навчання - 8. 
Протягом І півріччя 

2017-2018 навчального 

року підвезення 

7669 (100%) дітей 

здійснювалося 

155 власними 

шкільними автобусами 

та 15 орендованими, 

крім того, задіяні рейсові 

автобуси та залізниця. 

Протягом 2017 року 

здійснено закупівлю 16 

шкільних автобусів за 

рахунок коштів 

державної субвенції 

(12,7 млн. грн.) та коштів 

місцевих бюджетів 

(12,3 млн. грн.) 
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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 

                    Дистанційне навчання 

в Донецькій області 

здійснюють 5 закладів 

освіти (ЗОШ № 29 м. 

Маріуполь, ЗОШ № 8 

м. Краматорськ, ЗОШ 

№ 18 м. Бахмут, ЗОШ 

№ 13 м. Слов’янськ, 

ЗОШ № 9 

м. Покровськ). Станом 

на 01.01.2018 у 

закладах загальної 

середньої освіти за 

дистанційною та 

екстернатною формами 

навчання здобувають 

освіту 2309 учнів, у т.ч. 

учнів 9-х класів – 

652 особи, 11-х – 

567 осіб, з АР Крим - 

13 осіб. 

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 

дошкільних навчальних 

закладах області 

створено 220 додаткових 

місць 

12.5. Забезпечення 

доступності 

дошкільної освіти, 

зокрема в сільській 

місцевості, шляхом 

будівництва нових 

дитячих садків 

Пості

йно 
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12.6. Підвищення 

якості та рівня 

конкурентоспромо

жності вищої 

освіти, 

забезпечення 

функціонування 

системи ступеневої 

(аграрної, 

технічної, 

морської, 

гуманітарної тощо) 

освіти шляхом 

утворення в 

регіонах науково-

освітніх центрів 

2015-

2020 

роки 

  

  

                Станом на 01.01.2018 

року загальний 

контингент студентів у 

закладах вищої освіти 

(університети, інститут-

ти, академії), з них у 

закладах вищої – 

21,7 тис. осіб. На 

перший курс навчання 

до закладів вищої освіти 

прийнято 

7750 абітурієнтів, з них 

на денну форму 

навчання - 

5235 абітурієнтів, на 

заочну - 2515 осіб. 

Випуск висококваліфі-

кованих фахівців 

становив 7358 (денна 

форма навчання — 3899, 

заочна — 3459 

випускників). 
Освітній процес у 

закладах вищої освіти 

здійснюють 2143 

педагогічних та науково-

педагогічних 

працівників. З них 

штатних 1909 осіб 

(кандидатів наук — 

1090, докторів — 244 

особи, мають вчене 

звання “доцент” - 789 та 

“професор” - 176 осіб. 
Утворення в регіонах 

науково-освітніх 

центрів за звітний 

період не 

здійснювалося. 
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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 12,9 тис.од. 

Середньообласний 

показник кількості учнів 

на 1 комп’ютер –16 (у 

містах - 20, районах – 

10, громадах - 12). 

 

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 

68,3 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 

роки 

(рішення 

обласної 

ради від 

29.03.2012 

№6/10-253) 

                  Завершено 

реорганізацію 

Державного 

навчального закладу 

«Слов’янський 

професійний художній 

ліцей» шляхом 

приєднання його до 

Слов’янського 

багатопрофільного 

регіонального центру 

професійної освіти імені 

П.Ф. Кривоноса. 

Через 

відсут-

ність у 

деяких 

ПТНЗ 

відповід-

них 

право-

встановл

юючих 

докумен-

тів 

(володін-
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Триває реорганізація 

Гранітненського 

професійного ліцею 

шляхом приєднання 

його до 

Маріупольського 

професійного аграрного 

ліцею 
Утворено робочу 

групи з питань 

реформування системи 

професійної освіти, 

яка розробляє план дій 

з розвитку професійної 

освіти Донецької 

області на 2018-2020 

ня 

нерухо-

мим 

майном 

та 

земель-

ними 

ділян-

ками) 

Питання 

щодо 

передачі 

мережі 

закладів 

ПТНЗ із 

держав-

ної 

форми 

власності 

в кому-

нальну 

власність 

області 

знахо-

диться в 

роботі 

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 

7400,0 1480,0 36710,0 36710,

0 

Забезп

еченіст

ь 

населе

ння 

лікаря

ми всіх 

спеціа

льност

ей (на 

10 тис. 

39,4 27,1 -12,3 За 2017 рік відкрито 1 

(один) центр 

первинної медико-

санітарної допомоги в 

Соледарській ОТГ. 

Функціонують 34 

центри первинної 

медико-санітарної 

допомоги. Відкрито 4 

Кадрова 

проблема

: 

зберігаєт

ься 

стійка 

тенденція 

до 

зменшен

ня 

кількості 
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13.2. Забезпечення 

закладів охорони 

здоров’я, які 

надають первинну 

медичну допомогу, 

відповідним 

обладнанням, 

транспортними 

засобами та 

кадрами 

2016-

2020 

роки 

ВЦА від 

23.02.2017 

№172 (із 

змінами)) 

100000,0 20000,0 2000,0 2000,0 наявно

го 

населе

ння на 

кінець 

року), 

лікаря; 

лікарські амбулаторії 

і 1 ФАП в м. 

Краматорськ та м. 

Торецьк, у 

Волноваському та 

Мар’їнському 

районах. 

Проведені 

капітальні(термомоде

рнізація) та поточні 

ремонти 49 

амбулаторій та 28 

ФАПів. 

Придбано обладнання 

для обласного 

діагностичного 

центру, встановлені 5 

компью-терних 

томографів. 

Розпочато створення 

перинатального 

центру в 

м.Краматорську.  

медичних 

працівни

ків та 

збільшен

ня серед 

них осіб 

пенсійно

го віку. 

Незадові

льна 

матеріаль

но-

технічна 

база 

закладів 

охорони 

здоров’я, 

наявне 

обладнан

ня має 

знос 90% 

та 

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 

13.3. Підвищення 

якості надання 

первинної 

медичної допомоги 

2016-

2020 

роки 

916,4 183,3 4080,0 4080,0 Рівень 

смертно

сті на 1 

тис. 

населен

ня, 

проміле 

15,8 16,4 0,6 

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 

7387,6 1480,0 36710,0 36710,

0 

13.6. Підвищення 

рівня ефективності 

використання 

ресурсів, якості та 

доступності 

вторинної та 

третинної медичної 

допомоги 

2015-

2020 

роки 

247982,0 41330,0 6188,5 6188,5     
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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-просвіт-

ницьку діяльність в 

Донецькій області на 

території, під 

контрольній українсь-

кій владі здійснюють 

929 закладів і установ, 

з них: 352 заклади  

культури клубного 

типу, 428 бібліотек, 

66 музеї, 49 шкіл 

естетичного виховання 

тощо. 

Незадо-

вільний 

матеріаль

но-

техніч-

ний стан 

закладів 

культу-

ри і мис-

тецтва; 

Значних 

масштаб-

бів 

набуло 

руйнуван

ня 

пам’яток 

історії та 

культури;  

Пробле-

ми із 

збере-

женням 

та попов-

ненням 

музейних 

та бібліо-

течних 

фондів. 

14.2. Розвиток та 

збереження 

існуючої мережі 

закладів культури, 

мистецтва та 

музейної справи 

          У підпорядкуванні 

управління культури і 

туризму ОДА станом на 

01.01.2018 року знахо-

дяться 9 установ: 

3 музичних коледжи, 

ОКП «Донецьк-

кіновідеопрокат», 

КЗ «Донецький акаде-

мічний обласний 

драматичний театр 

(м. Маріуполь)», 

КЗК «Донецький облас-

ний художній музей» 

(с. Прелесне), 

КЗ «Державний 

історико-архітектурний 

заповідник», 

КЗ «Донецький 

обласний краєзнавчий 

музей», Комунальна 
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установа культури 

«Донецький обласний 

учбово-методичний 

центр культури» 

14.3. Забезпечення 

належного 

функціонування 

сільських закладів 

культури, надання 

культурних послуг 

мешканцям сіл та 

малих міст 

            Станом на 01.01.2018 

року мережа клубних 

закладів у сільській 

місцевості дорівнює 

284 одиниці. 

Кількість дозвіллєвих 

об’єктів складає в 

сільській місцевості 

1826: з них: 

кіноконцертних залів 

242, танцювальних 

залів - 180, відеосалонів 

- 2, приміщеннь для 

гурткової роботи 478, 

інші 709.  

14.4. Модернізація 

мережі бібліотек 

шляхом її 

інформатизації та 

формування єдиної 

електронної 

бібліотеки 

2015-

2017 

роки 

          Доступ до Інтернету 

мають 178 бібліотек 

(41,6%), електронну 

пошту - 202 бібліотеки 

(47,2%). Обсяг 

електронних бібліо-

графічних баз даних 

нараховує 1753,9 тис. 

записів, електронні 

каталоги містять 

496,2 тис. записів. 

Кількість користувачів 

інтернет ресурсами - 

57,3 тис. абонентів. 

Мають веб-сайти - 13, 

ведуть блоги - 31, 

мають сторінки у 

соц.мережах - 88. 

Кількість центрів 

інформації з питань 

місцевого самовря-

дування - 65. Всього у 

бібліотеках області на 

кінець звітного року 
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зосереджено 763 од. 

комп’ютерної техніки, 

з них підключено до 

Інтернету 677 од., 

копіювально-

розмножувальної 

техніки всього у 

бібліотеках 507 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 428 бібліотеки, 259 

знаходиться у сільській 

місцевості, організовано 

295 пунктів бібліотек-

ного обслуговування,  

Протягом звітного року 

бібліотеки у сільській 

місцевості обслужили 

139,2 тис. користувачів, 

Кількість відвідувань 

сільських бібліотек 

складає на кінець 

звітного року 828,3 тис. 

разів, взяли участь у 

масових заходах, 

організованих сільсь-

кими бібліотеками, 

205,9 тис. осіб. 

15. 

Надання 

якісних 

житлово-

комунальн

их послуг, 

забезпече

ння 

житлом 

15.1. Забезпечення 

сталого розвитку 

систем 

водопостачання та 

водовідведення 

2017 

рік 

 Програма 

економічно

го і 

соціального 

розвитку 

Донецької 

області на 

2016 рік 

(розпорядж

352316,6     6694,1 Рівень 

обладн

ання 

загаль

ної 

площі 

житлов

ого 

фонду 

78,4 71,0 -7,4 За 2017 рік прокладено 

каналізаційний 

самоплив-ний колектор 

Д=160 – 135 мм., 

загальною протяжністю 

620 м. Прокладено 

новий  поліетиленовий 

водовод Д = 140 м, 

протяжністю 1435 м. 

Відсут-

ність 

необхідни

х власних 

обігових 

коштів 

для 

фінансу-

вання 
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15.2. Реконструкція 

та капітальний 

ремонт 

водопровідних, 

каналізаційних та 

теплових мереж 

2017 

рік 

  ення від 

01.04.2016 

№249) 

244912,8 244912,8 42038,4 42038,4 водопр

оводом 

у 

міській 

місцев

ості, % 

Відремонтовано та 

замінено 43,053 км 

водопровідних мереж, 

та реконструкція 

теплових мереж на 

стальну трубу 1,7 км. 

робіт.  

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, 

підготовка звітів 

про їх результати 

2015-

2017 

роки 

              

    

  Моніторинг та оцінка 

результативності 

реалізації регіональної 

стратегії розвитку та 

плану заходів з її 

реалізації здійснюється 

відповідно до 

постанови КМУ 

від 11.11.2015 №932 

«Про затвердження 

порядку розроблення 

регіональної стратегії 

розвитку і планів 

заходів заходів з її 

реалізації, а також 

проведення 

моніторингу та оцінки 

результативності 

реалізації зазначених 

регіональних стратегій 

і планів заходів». 

На виконання листа 

Мінрегіону від 

22.12.2016 № 7/9-15378 

проводиться моніто-

ринг функціонування 

механізму державно-

приватного партнерст-

ва та стану його 

запровадження в 

області. 

Станом на 01.01.2018 

за принципами 

державно-приватного 

партнерства в області 

реалізуються 5 

проектів: 2 – за 

  

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 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

договором концесії, 2 – 

за договором оренди, 1 

– за договором про 

спільну діяльність.  

Об’єктів, щодо яких 

планується застосо-

вувати механізм 

державно-приватного 

партнерства немає. 

 

 



ЗВІТ

Найменування завдання 

Стратегії

Найменування 

індикатора, одиниця 

виміру

Базове 

значення 

індикатора 

(2014 рік)

Прогнозован

е значення 

індикатора 

(2017 рік) 

Фактичне 

значення 

індикатора 

(2017 рік)

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 2017 рік

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 

(2017 рік)

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

708,0 600,0 313,7 

(станом на 

01.10.17)

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 394,3 дол.США проти 

2014 року та на 286,3 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 

(очікуване 

значення 

індикатора 

2017)

Кількість середніх 

підприємств у 

розрахунку на 10 тис. 

наявного населення, од.

2,0 2,0 1,0 

(очікуване 

значення 

індикатора 

2017)

5. Раціональне 

використання природно-

ресурсного потенціалу, 

збереження  культурної 

спадщини та найцінніших 

природних територій

Площа земель природно-

заповідного фонду, тис. 

га

92,9 97,0 93,5 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 2017 році площа 

збільшилась на 0,4 тис. га.

Несвоєчасне прийняття місцевими 

органами виконавчої влади та 

органами місцевого самоврядування 

рішень щодо створення нових 

об'єктів природно-заповідного 

фонду, відмова деяких 

землевласників та землекористувачів 

у погодженні їх створення

4. Розвиток 

підприємницького 

середовища та конкуренції 

на регіональних товарних 

ринках

Очікувана кількість малих підприємств у 

розрахунку на 10 тис. наявного населення  

збільшиться до 23 одиниць і перевищить 

прогнозний показник на 2017 рік, 

кількість середніх підприємств на 10 тис. 

наявного населення зменшиться на 1,0.

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 

(2017 рік)

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)

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 

2017 рік зекономлено паливно-

енергетичних  ресурсів 79,5 тис. т у. п.

-

7. Відновлення безпеки 

життєдіяльності та 

економічна реабілітація 

Донецької областей 

Валовий регіональний 

продукт (у фактичних 

цінах) у розрахунку на 

одну особу, грн.

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 виробництва продукції у 

2017 році на 12,6% через нестабільні 

поставки залізорудної сировини, 

коксу та вугілля на металургійні та 

коксохімічні підприємства області, 

пошкодження транспортної 

інфраструктури, бойові дії не 

дозволяють налагодити повноцінний 

виробничий процес

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 52,0 Протягом  2017 року в області 

зареєстровано 23,2 тис. кримінальних 

правопорушень. Рівень злочинності на 10 

тис. населення склав 52,0, що на 27,8% 

менше прогнозного показника на 2017 рік

-

9. Створення умов для 

продуктивної праці 

населення

Рівень безробіття (за 

методологією МОП), 

відсотки

11,0 10,3 14,5 (січень-

вересень 

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 4,2 в.п. менше  значення січня-

вересня 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



Найменування завдання 

Стратегії

Найменування 

індикатора, одиниця 
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індикатора 
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е значення 
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індикатора 

(2017 рік)

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)

10. Створення умов для 

розв’язання нагальних 

проблем  переселенців

Кількість 

працевлаштованих 

безробітних з числа 

внутрішньо переміщених 

осіб, осіб

х 1500,0 1632,0 Працевлаштовано протягом  2017 року 

1632,0 особи з числа ВПО, що становить 

108,8% 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

-

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 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 27,1

Рівень смертності на 1 

тис. населення, проміле

16,5 15,8 16,4

14. Соціокультурний 

розвиток

Кількість інтернет-

центрів, од.

50,0 60,0 59,0 Протягом звітного періоду кількість 

інтернет-центрів збільшилась на 18% 

відповідно до рівні 2014 року

 -

13. Створення умов для 

формування здорового 

населення

Протягом 2015-2017 років забезпеченість 

населення лікарями всіх спеціальностей 

зменшилась з 38,4 до 27,1 лікарів на 10 

тис.населення. За  2017 рік рівень 

смертності на 1 тис. населення у 

порівнянні з 2014 роком скоротився на 0,1 

проміле

-
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Фактичне 

значення 

індикатора 

(2017 рік)
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виникнення та зазначенням 

механізму вирішення)

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


