
УКРАЇНА

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

КЕРІВНИКА ОБЛАСНОЇ ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

від 0 7 .02 .2018  № 199/5 -18

Про внесення змін до розпорядження 
голови облдержадміністрації, керівника 
обласної військово-цивільної адміністрації 
від 30 січня 2018 року № 119/5-18

У зв’язку з уточненням змісту та обсягів фінансування по окремих заходах та 
проектах щодо забезпечення виконання завдань Програми економічного і соціального 
розвитку Донецької області на 2018 рік та основні напрями розвитку на 2019 і 2020 роки, 
затвердженої розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово- 
цивільної адміністрації від 30 січня 2018 року № 119/5-18 (далі -  Програма), керуючись 
Законом України «Про військово-цивільні адміністрації»:

1. Внести наступні зміни до Програми:

1) у розділі 3.3. Перелік регіональних програм, виконання яких передбачається 
у 2018 році, замінити слова «Управління з питань фізичної культури та спорту 
облдержадміністрації» та «Управління у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації» на 
слова «Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації»;

2) назву підрозділу 3.2.1. «Промисловий комплекс» замінити на «Заходи, пов’язані з 
наслідками проведення АТО на території області. Підтримка внутрішньо переміщених осіб»;

3) до розділу 3.1. Заходи щодо забезпечення виконання завдань Програми, що 
додаються;

4) у додатку 2. Фінансове забезпечення заходів Програми до Програми, що додаються.

м. Краматорськ

П.1. Жебрівський

ДОНЕЦЬКА ОДА

199/5-18 від 07.02.2018



Додаток 1
до розпорядження голови 
облдержадміністрації, керівника 
обласної військово-цивільної 
адміністрації 
01 Рої. Л (?■/$>

Зміни до розділу 3.1. Заходи щодо забезпечення виконання завдань 
Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік та основні напрями розвитку на 2019 і 2020 роки

№ і назва Зміст заходу Термін Виконавець Витрати на реалізацію, тис.грн. Очікуваний
завдання 
Стратегії 
розвитку 

Донецької 
області на період 

до 2020 року

виконання Всього у тому числі за рахунок коштів: результат
Держав місцевих бюджетів підпри інших наймену значення

ного
бюджету

обласного
бюджету

бюджетів
міст,

районів,
ОТГ

ємств джерел вання
показника

показни
ка

У тексті заходів слова «Управління з питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації» та «Управління у справах сімї та молоді 
облдержадміністрації» замінити словами «Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації» _______________ ____________________

Ціль 1. Економічний розвиток та підвищення зайнятості населення
3.1.9. Розвиток підприємницького середовища

Пункт 5 викласти у новій редакції наступного змісту:
Інші завдання: 5. Реалізація за Протягом Департамент
Надавати ходів Регіональ року економіки
підтримку для ної програми роз облдержад
започаткування витку малого і міністрації,
та розвитку середнього під структурні
малого і приємництва в підрозділи
середнього Донецькій області облдержад
підприємництва на 2017-2018 роки міністрації,

(крім заходу щодо Донецька
сприяння участі в торгово-
програмах обміну промислова

267184,1 140666,9 60000,0 66517,2 Забезпечено
кількість
малих
підприємст
в на 10 тис.
наявного
населення
Забезпечено
кількість
середніх
підприємств

24 од.

1 од.
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№ і назва 
завдання 
Стратегії 
розвитку 

Донецької 
області на період 

до 2020 року

Зміст заходу Термін
виконання

Виконавець Витрати на реалізацію, тис.грн. Очікуваний
результатВсього у тому числі за рахунок коштів:

Держав
ного

бюджету

місцевих бюджетів підпри
ємств

інших
джерел

наймену
вання

показника

значення
показни

ка
обласного
бюджету

бюджетів
міст,

районів,
ОТГ

міжнародним 
досвідом з метою 
запровадження 
передових 
технологій та 
підвищення рівня 
кваліфікації 
представників 
суб ’єктів малого 
підприємництва), 
з них

палата, Ре
гіональний 
фонд під
тримки під
приємництва 
по Донецькій 
області, До
нецький об
ласний центр 
зайнятості, 
райдержад- 
міністрації, 
виконавчі 
органи місь
ких рад, рад 
об’єднаних 
територіаль
них громад

на 10 тис.
наявного
населення

5.1. Фінансова
державна
підтримка
суб’єктів малого і
середнього
підприємництва:

Департамент
економіки
облдержад
міністрації

200200,0 140200,0 60000,0

часткова ком
пенсація відсот
кових ставок за 
кредитами, що 
надаються на реа-

200,0 200,0 Надано
компенса
цію
суб’єктам 
малого і

9 од.
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№ і назва 
завдання 
Стратегії 
розвитку 

Донецької 
області на період 

до 2020 року

Зміст заходу Термін
виконання

Виконавець Витрати на реалізацію, тис.грн. Очікуваний
результатВсього у тому числі за рахунок коштів:

Держав
ного

бюджету

місцевих бюджетів підпри
ємств

інших
джерел

наймену
вання

показника

значення
показни

ка
обласного
бюджету

бюджетів
міст,

районів,
ОТГ

лізацію проектів 
суб'єктів малого і 
середнього 
підприємництва

середнього
підприєм
ництва

надання фінан
сової підтримки 
суб'єктам малого 
підприємництва 
на реалізацію 
проектів

200000,0 140000,0 60000,0 Надано фі
нансову 
підтримку 
суб’єктам 
малого 
підприєм
ництва

400 од.

Ціль 3. Людський розвиток, надання якісних соціальних послуг та вирішення питань ВПО

3.1.15. Розвиток громадянського суспільства
Пункт 2 викласти у новій редакції наступного змісту:
2.1.1. Заохочува
ти і підтримува
ти участь грома
дян у прийнятті 
рішень через 
Г ромадські ради, 
консультації з 
громадськістю, а 
також розширю
вати можливості 
громадян, особ
ливо вразливих 
верств населен
ня, приймати

2. Утримання
комунальної
установи
«Донецький
обласний
контактний
центр»

Протягом
року

Департамент 
інформацій
ної та внут
рішньої полі
тики 
облдерж
адміністрації

165,9 165,9 Забезпечено 
оперативне 
реагування на 
звернення громадян, 
підприємств, установ 
та організацій 
регіону
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№ і назва Зміст заходу Термін Виконавець Витрати на реалізацію, тис.грн. Очікуваний
завдання 
Стратегії 
розвитку 

Донецької 
області на період 

до 2020 року

виконання Всього у тому числі за рахунок коштів: результат
Держав місцевих бюджетів підпри інших наймену значення

ного
бюджету

обласного
бюджету

бюджетів
міст,

районів,
ОТГ

ємств джерел вання
показника

показни
ка

участь у
громадському
житті

3.1.17. Соціальний захист населення
Пункт 20 викласти у новій редакції наступного змісту:
Інші завдання: 20. Надання що Протягом Департамент 3348,0 3348,0 Надано до 1,2 тис.
Забезпечити місячної допомо року соціального помогу ді- осіб
соціальний ги учням закладів захисту на тям-сиротам
захист окремих професійної селення обл та дітям,
категорій (професійно- держадмі позбавленим
населення технічної) освіти, ністрації, батьківсь

студентам (кур виконавчі кого піклу
сантам) закладів органи місь вання
фахової передви- ких рад, рад
щоі освіти, закла об’єднаних
д і в  в и щ о ї  ОСВІТИ 3 територіаль
числа дітей-сиріт них громад,
та дітей, позбавле райдержад-
них батьківського міністрацп,
піклування, які військово-
перебувають на цивільні
повному адміністрації
державному
забезпеченні

3.1.19. Захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
Пункт 3 викласти у новій редакції наступного змісту:
3.4.1. Надавати 3. Придбання на Протягом Служба у 37576,2 18788,1 18788,1 Придбано 155 од.
соціальне житло вторинному рин- року справах дітей впорядко-
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№ і назва 
завдання 
Стратегії 
розвитку 

Донецької 
області на період 

до 2020 року

Зміст заходу Термін
виконання

Виконавець Витрати на реалізацію, тис.грн. Очікуваний
результатВсього у тому числі за рахунок коштів:

Держав
ного

бюджету

місцевих бюджетів підпри
ємств

інших
джерел

наймену
вання

показника

значення
показни

ка
обласного
бюджету

бюджетів
міст,

районів,
ОТГ

3.4.1. Надавати 
соціальне житло 
та соціальні гур
тожитки для 
ВПО, дітей-сиріт 
і дітей, позбав
лених батьківсь
кого піклування

3. Придбання на 
вторинному рин
ку впорядковано
го житла для ді
тей-сиріт та дітей, 
позбавлених 
батьківського 
піклування, осіб з 
їх числа, віком від 
18 до 23 років, 
які перебувають 
на квартирному 
обліку і потребу
ють поліпшення 
житлових умов

Протягом
року

Служба у 
справах дітей 
облдерж
адміністрації, 
виконавчі 
органи 
міських рад, 
райдерж- 
адміністрації, 
виконавчі 
органи сіль
ських, 
селищних, 
міських рад, 
об’єднанних 
територіаль
них громад, 
військово- 
цивільні 
адміністрації

37576,2 18788,1 18788,1 Придбано 
впорядко
ваного жит
ла на умо
вах
співфінан- 
сування 
(50/50) з 
обласного 
та місцевих 
бюджетів

155 од.

Рядок «Всього» викласти у новій редакції наступного змісту:
Всього І 1 40826,1 І 28,5 19784,3 20541,0 472,3 і ! . •

3.1.24. Заходи, пов’язані з наслідками проведення АТО на території області. Підтримка внутрішньо переміщених осіб
Доповнити новим пунктом 4 наступного змісту:
3.4.3. Створити 
систему 
психологічної, 
соціальної та 
фізичної

4. Надання
одноразової
грошової
допомоги
цивільним

Протягом
року

Департамент 
соціального 
захисту на
селення 
облдерж-

1250,0 1250,0 Поліпшено 
соціальний 
захист осіб, 
яких
звільнено 3

25 осіб
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№ і назва Зміст заходу Термін Виконавець Витрати на реалізацію, тис.грн. Очікуваний
завдання 
Стратегії 
розвитку 

Донецької 
області на період 

до 2020 року

виконання Всього у тому числі за рахунок коштів: результат
Держав місцевих бюджетів підпри інших наймену значення

ного
бюджету

обласного
бюджету

бюджетів
міст,

районів,
ОТГ

ємств джерел вання
показника

показни
ка

реабілітації для
населення, яке
постраждало
внаслідок
проведення
конфлікту.
Підтримувати
воїнів АТО та їх
сім’ї

особам, яких 
звільнено 3 
полону 27 грудня
2017 року та 
24 січня
2018 року

адміністрації, 
виконавчі 
органи місь
ких рад, рад 
об’єднаних 
територіальн 
их громад, 
райдержадмі- 
ністрації, 
військово- 
цивільні 
адміністрації

полону

У зв’язку з чим пункти 4-11 вважати пунктами 5-12
Рядок «Всього» викласти у новій редакції наступного змісту:

І Всього 807469,4 736203,8 52640,8 18624,8

Заступник керівника апарату 
облдержадміністрації Ю.О. Костюніна

Зміни до розділу 3.1. Заходи щодо забезпечення виконання завдань Програми економічного і соціального розвитку Донецької області 
на 2018 рік та основні напрями розвитку на 2019 і 2020 роки підготовлені департаментом економіки облдержадміністрації

В.о. директора департаменту Г.П. Чурікова



Додаток 2
до розпорядження голови 
облдержадміністрації, керівника обласної 
військово-цивільної адміністрації

Зміни до додатку 2. Фінансове забезпечення заходів 
Програми еколомічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік 

та основні напрями розвитку на 2019 і 2020 роки

Рядки «Захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», «Заходи, пов’язані з наслідками проведення АТО на території області. 
Підтримка внутрішньо переміщених осіб», «Всього» викласти у новій редакції наступного змісту:

тис.грн.

Напрямки реалізації заходів

Витрати на реалізацію

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

державного
бюджету

місцевих бюджетів
підпри
ємств

інших
джерелобласного

бюджету

бюджетів 
міст та 
районів

' Захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
'піклування

40826,1 28,5 19784,3 20541,0 472,3

Заходи, пов’язані з наслідками проведення АТО на території 
області. Підтримка внутрішньо переміщених осіб

807 469,4 736 203,8 52 640,8 18 624,8

Всього 11 474 741,6 937 290,3 1 313 624,5 2 539 793,8 3 340 612,7 3 343 420,4

Заступник керівника апарату 
облдержадміністрації Ю.О. Костюніна

Зміни до додатку 2. Фінансове забезпечення заходів Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік та 
основні напрями розвитку на 2019 і 2020 роки підготовлені департаментом економіки облдержадміністрації

В.о. директора департаменту Г.П. Чурікова



Донецька обласна державна адміністрація, 

обласна військово-цивільна адміністрація 
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м. Краматорськ 
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 Зміст 

 ВСТУП 4 

1. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  5 

1.1. Тенденції економічного і соціального розвитку області 5 

1.2. Актуальні проблеми розвитку регіону  

2. ЦІЛІ ТА ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ У 2018 РОЦІ 19 
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ВСТУП 

Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік та  

основні напрями розвитку на 2019 і 2020 роки (далі – Програма) визначає сукупність 

взаємоузгоджених завдань і заходів, що будуть реалізуватися місцевими органами 

виконавчої влади, територіальними органами міністерств та інших центральних органів 

виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та 

організаціями щодо вирішення нагальних проблем та досягнення стратегічних цілей 

розвитку регіону у 2018 році та наступних 2019 і 2020 роках.  

Законодавчою та нормативно-правовою основою розроблення Програми є: 

закони України «Про засади державної регіональної політики», «Про державне 

прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», «Про 

місцеві державні адміністрації», «Про військово-цивільні адміністрації»; 

постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року № 621 «Про 

розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та 

складання проекту державного бюджету». 

З метою забезпечення цілісності системи планування регіонального розвитку проект 

Програми враховує положення програмних документів, які діють на державному та 

регіональному рівнях, а саме:  

Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженої  

постановою Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року № 385; 

Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020», схваленої Указом Президента України 

від 12 січня 2015 року № 5/2015; 

Середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року, затвердженого 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 03 квітня 2017 року № 275-р; 

Стратегії розвитку Донецької області на період до 2020 року, затвердженої 

розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 

адміністрації від 21 червня 2016 року № 498; 

Плану заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку Донецької області на 

період до 2020 року, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника 

обласної військово-цивільної адміністрації від 27 січня 2017 року № 90. 

Інформаційною базою Програми виступають прогнозні показники економічного і 

соціального розвитку Донецької області на 2018 рік та наступні 2019 і 2020 роки, пропозиції 

структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних органів міністерств та інших 

центральних органів виконавчої влади, райдержадміністрацій, військово-цивільних 

адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій регіону. 

Основними інструментами реалізації Програми визначено: 

заходи щодо забезпечення виконання завдань Програми за ключовими напрямами 

діяльності місцевих органів виконавчої влади, територіальних органів міністерств та інших 

центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування; 

проекти регіонального розвитку, які відповідають стратегічним пріоритетам розвитку 

області на 2018-2020 роки, у тому числі забезпечуватимуть підтримку добровільного 

об’єднання територіальних громад та розвиток інфраструктурних об’єктів;  

регіональні цільові програми, розроблені та затверджені в установленому порядку.  

Враховуючи відсутність методологічно-статистичної бази для прогнозування ситуації 

по всій території області, розроблення програмних пріоритетів та завдань здійснено по 

територіях, підконтрольних українській владі. 
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1. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

1.1.Тенденції економічного і соціального розвитку області 

 

Динаміка чисельності внутрішньо переміщених 

осіб, тис.осіб 

 

 

Після істотного зростання чисельності 

внутрішньо переміщених осіб, 

зареєстрованих на території області, 

підконтрольній українській владі, протягом  

2017року  чисельність ВПО скоротилась на 

18,2%, що обумовлено проведенням 

управліннями соціального захисту 

населення області перевірок фактичного 

проживання ВПО.  

 

Інфраструктура, зруйнована в результаті проведення 

бойових дій 

 

Інфраструктурні 

об’єкти 

Всього 

зруйновано 

(пошкоджено), 

од. 

у тому числі:  

За оперативними 

даними на території, 

підконтрольній 

українській владі, 

зруйнованими та 

пошкодженими 
залишаються 7,4 тис. 

об’єктів на суму 

4,0 млрд.грн. 

Відновлено 

Залишаються 

зруйнованими 

(пошкодженими) 

Житлові будинки  11423 4297 7126 

Системи 

життєзабезпечення  352 344 8 

Соціальна інфраструктура 319 234 85 

Дорожньо-транспортна 

інфраструктура  71 35 36 

Промислові об’єкти 56 37 19 

Інші об’єкти 158 61 97 

ВСЬОГО 12379 5008 7371 

Динаміка розвитку промисловості 
 

 

 

 

 

За 2017 рік загальний обсяг 

промислового виробництва у 

порівнянних цінах зменшиться на 12,0%. 

 

01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 

очік. 

22,6 62,0 73,9 69,4 46,2 
118,0 163,1 130,1 

217,1 

448,6 
379,0 

306,7 12,7 

27,2 23,6 

17,5 

Всього діти працездатні особи пенсіонери інваліди 

655,8 

298,7 

639,6 

205,6 

180,6 
170,3 

207,9 
235,0 

93,6 

68,5 65,4 

106,4 

88,0 

2013 2014 2015* 2016* 2017 очік.* 

Обсяг реалізованої промислової продукції, млрд.грн. 

Індекс виробництва, % до попереднього року 

* без частини зони проведення АТО  

523,8 
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Індекси промислової продукції за основними 

видами діяльності, % 

 

 

 

 

В галузевому розрізі зменшення 

виробництва відбудеться у виробництві 

коксу, продуктів нафтоперероблення на 

24,5%, у добувній промисловості та 

розробленні кар’єрів - на 14,4%, у 

виробництві хімічних речовин і 

хімічної продукції – на 9,9%, металургії 

– на 8,7%. 

При цьому, обсяг виробництва 

збільшиться у машинобудуванні – на 

10,0%. 

Обсяг промислового виробництва 

у порівнянних цінах, всього 

88,0 

у тому числі:  

виробництво коксу, продуктів 

нафтопереробки 

75,5 

виробництво хімічних речовин і хімічної 

продукції  

90,1 

металургія 91,3 

добувна промисловість та розроблення 

кар’єрів 

85,6 

машинобудування 110,0 

Виробництво продукції у натуральному 

виразі:  

рядове вугілля  74,5 

готове вугілля 73,0 

кокс  76,4 

чавун 84,0 

сталь   109,6 

готовий прокат чорних металів 91,3 

електроенергія 66,3 
 

 

Структура промисловості Донецької області, % 

 

 

 

 

 

 

У структурі 

промисловості 

збільшиться частка у 

добувній 

промисловості і 

розробленні кар’єрів, 

виробництві коксу та 

харчовій 

промисловості, при 

зменшенні частки в 

інших галузях 

промисловості. 

 

Середньодобове виробництво чавуну, тис. тонн 

 

 

 

Спостерігається зростання 

виробництва основних товарних груп 

промислової спеціалізації регіону. 

Так, середньодобове виробництво 

чавуну до 2016 року збільшиться на 

14,9% і складе 22,3 тис.т.  

2016: 14,6% 

2017: 45,2% 

2016: 4,0% 

2016: 4,1% 

2017: 9,5% 
2016: 1,1% 

2016: 2,7% 

2016: 18,4% 

2016: 1,0% 2017: 17,2% 

2016: 45,9% 

2017: 3,6% 

2017: 4,4% 

2016: 8,2% 

2017: 0,7% 

2017: 2,6% 

2017: 15,9% 

2017: 0.9% 

Добувна промисловість і 

розроблення кар'єрів 

Металургія  

Машинобудування  

Харчова промисловість  

Виробництво коксу та продуктів 

нафтоперероблення 

Виробництво хімічних речовин і 

хімічної продукції 

Інші 

Постачання електроенергії, газу, 

пари та кондиційованого повітря 

Водопостачання; каналізація, 

поводження з відходами 

35,3 

27,6 
23,6 

26,2 
22,3 

2013 2014 2015 2016 2017 очік. 
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За попередніми даними валовий збір зернових і 

зернобобових культур склав 1931,1 тис.т, або 

107,7% до рівня 2016 року, врожайність – 35,2 ц/га 

(у 2016 році – 33,0 ц/га), картоплі – 490,40 тис.т 

(119,9%), врожайність – 138,6 ц/га (114,6 ц/га), 

овочів – 245,2 тис.т (114,7%), врожайність – 170,2 

ц/га (143,5 ц/га). 

Під врожай 2018 року озимих на зерно та зелений 

корм станом на 01.12.2017 посіяно на площі 

352,9 тис.га – 102,5% до прогнозу (у 2016 році – 

334,1 тис. га, 100,8% до прогнозу). 

 

 

Темпи зростання (зниження) валової 

продукції сільського господарства в 

усіх категоріях господарств, у % до 

попереднього року

 
Динаміка виробництва соняшника 

 

 

 

 

Соняшника зібрано на площі 

327,7 тис.га, валовий збір проти рівня 

2016 року зменшився на 13,0%, 

урожайність  -  на 11,3%. 

Питома вага соняшника в структурі 

посівних площ під врожай 2017 року 

склала 33,4% (у 2016 році – 33,6%). 

 

Динаміка виробництва продукції 

тваринництва 

 

 

 

 

 

 

Порівняно з 2016 роком реалізація 

худоби та птиці на забій в живій вазі 

зменшилась на 1,5%, виробництво яєць 

зросло на 14,3%, виробництво молока 

залишилось на рівні попереднього року. 

 

  

105,8 
93,0 

64,9 

106,3 103,0 

2013 2014 2015 2016 2017 

попередні 

дані 

778 
740 

528 

620 

540 

16,3 
18,0 16,7 

18,6 16,5 

2013 2014 2015 2016 2017 

попередні 

дані 
валовий збір, тис.т. 

урожайність, ц/га 
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Динаміка поголів'я великої рогатої худоби 

(на кінець періоду), тис. голів 

 

Динаміка поголів'я свиней та птиці 

(на кінець періоду) 

  

Динаміка споживання м’яса та м’ясопродуктів 

(на одну особу за рік, кг) 

Динаміка споживання овочів 

та продовольчих баштанних культур 

(на одну особу за рік, кг) 

  
 

 

Динаміка споживання молока та 

молокопродуктів (на одну особу за рік, кг) 

Населення області споживає менше 

раціональних норм: 

 м’ясо та м’ясопродукти (на 32,1%); 

 молоко та молокопродукти (у 2,2 раза); 

 овочі та продовольчі баштанні 

культури (на 8,4%); картоплю (на 20,8%); 

плоди, ягоди і виноград (у 2,4 раза); 

 рибу і рибопродукти (у 1,9 рази); 

 цукор (на 12,1%); 

 олію (на 20,0%); 

 яйця (на 13,5%). 

Перевищує раціональні норми 
споживання хлібних продуктів. 

За рахунок власних ресурсів населення 

споживає: 

 м’ясо та м’ясопродукти (на 63,5%); 

 молоко та молокопродукти (на 41,6%);  

 картоплю (на 86,8%);  

 овочі та продовольчі баштанні 

(на 53,7%).  
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Динаміка кількісних показників 

розвитку малого підприємництва 

 

 

Станом на 01.01.2017 в області 

налічувалось 10483 підприємства, з яких 

9893 (або 94,4%) – малі підприємства.  

Кількість малих підприємств у 

розрахунку  на 10 тис. осіб наявного 

населення зменшилась у порівнянні з 

попереднім роком на 8,0% і  склала 

23 одиниці.  

Загальна кількість зайнятих у сфері 

малого бізнесу, включаючи найманих у 

фізичних осіб – підприємців, збільшилась 

на 0,3% і склала 189,9 тис. осіб. 

Витрати на оплату праці на малих 

підприємствах збільшились у порівняні з 

попереднім роком на 13,0% і склали 

майже 1,6 млрд.грн. 

Динаміка обсягу реалізованої продукції 

(робіт, послуг) малих підприємств 

 

 

Обсяг реалізованої продукції 
(товарів, послуг) малих підприємств 

збільшився на 12,7% і склав 

26317,9 млн.грн.  

Від діяльності суб’єктів малого 

підприємництва отриманий від’ємний 

фінансовий результат в сумі 

4091,0 млн.грн. збитків.  

Надходження до бюджетів усіх рівнів 
за 9 місяців 2016 року склали 

2,2  млрд.грн.  

 

Динаміка кількості наданих адміністративних 

послуг, тис. од. 

 

 

    В області забезпечена діяльність         

27 центрів надання адміністративних 

послуг (14 – в містах, 12 – в районах, 1 – в 

об’єднаній територіальній громаді). 

Загалом переліки адміністративних 

послуг, які надаються в центрах 

включають понад  2625 видів 

адміністративних послуг, у тому числі 

1540  - послуги місцевих органів. 

Протягом 2017 року центрами надання 

адміністративних послуг надано 

суб’єктам  підприємництва та населенню 

регіону 275,9  тис. адміністративних 

послуг, що в 1,7 рази більше, ніж у      

2016 році. 
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Динаміка інвестиційної діяльності  У 2017 році підприємствами та 

організаціями області за рахунок усіх 

джерел фінансування буде освоєно 

13,1 млрд.грн. капітальних інвестицій, що 

на 10,0% більше, ніж у січні-грудні 

2016 року (у порівняних цінах). 

Загальний обсяг прямих іноземних 

інвестицій, залучених в економіку області, 

порівняно з початком року зменшився і на 

кінець 2017 року очікується 

1,4 млрд.дол. США.   

Динаміка експорту, імпорту товарів, 

млрд.дол. США 

 

Зовнішньоторговельний оборот 

товарами в порівнянні з 2016 роком 

збільшиться на 23,3%. 

Експорт зросте на 12,2%, імпорт – в           

1,6 рази. Сальдо зовнішньоторговельного 

обороту позитивне і становитиме 

2,1 млрд.дол.США (зменшення на 9,5%). 

Найбільші торговельні партнери: 

Італія (22,3% в загальному обсязі 

експорту товарів), Російська Федерація 

(15,8%), США (9,1%), Туреччина (7,4%), 

Польща (5,6%), Велика Британія та 

Єгипет (по 3,1%), Іспанія (2,9%), Болгарія 

(2,4%), Румунія (2,3%) Білорусь (2,2%). 

 
Динаміка обсягу реалізованих послуг 

у діючих цінах, млрд.грн. 

 

 

 

За 2017 рік обсяг реалізованих послуг 

для всіх споживачів у діючих цінах 

складе 14,7 млрд.грн., або 2,6% від обсягу 

послуг, реалізованих по Україні. 

 

Динаміка розвитку роздрібної торговельної 

мережі 
(за даними виконкомів міських рад та райдержадміністрацій)  

 

 

 

Протягом 2017 року кількість 

магазинів зросте на 84 одиниці торговою 

площею 135 тис.кв.м.  

Забезпеченість населення 

торговельною площею складатиме 

459 кв.м. 
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Динаміка обороту роздрібної торгівлі  

 

 

 

 

Оборот роздрібної торгівлі, який 

включає дані щодо роздрібного 

товарообороту підприємств (юридичних 

осіб та фізичних осіб - підприємців), 

основним видом економічної діяльності 

яких є роздрібна торгівля,  за 2017 рік 

складатиме 22950,0 млн. грн., що у 

порівнянних цінах становить 105% до 

рівня 2016 року.  

 

 

Динаміка індексу споживчих цін, % 
 

 

 

 

Індекс споживчих цін  за  2017 рік до 

грудня 2016 року – 114,5%. 

Динаміка середньомісячних наявних доходів 

населення та частка основних витрат на одну 

особу 

 

 

 

За підсумками 2016 року наявні 

доходи населення на території,  

підконтрольній українській владі, склали 

82,7 млрд.грн., що на 6,2% менше рівня 

2015 року. У розрахунку на 1 особу 

наявний доход склав 1620 грн. на місяць.  

Частка витрат на продовольчі товари в 

сукупних витратах зменшилась з 60,1% 

до 55,9%, на послуги житлово-

комунального господарства збільшилась 

– з 10,5% до 15,5%. 
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Динаміка фонду оплати праці та 

середньомісячної заробітної плати 

 

 

 

У 2017 році фонд оплати праці 

працівників згідно прогнозних даних 

збільшиться на 18,9%.  

Середньомісячна заробітна плата 

зросте на 30,1% і складе 7792 грн., 

середньооблікової чисельності штатних 

працівників зменшиться на 8,6%. 

Динаміка заборгованості з виплати заробітної 

плати, млн.грн. 

 

 

 

 

Заборгованість з виплати заробітної 

плати працівникам економічно активних 

підприємств станом на 01.01.2018 

складатиме 221,9 млн.грн. (з початку року 

зменшення на 6,4 млн.грн. або на 2,8%). 

Надходження власних доходів до бюджету 

Пенсійного фонду України та забезпеченість 

загальної потреби на виплату пенсій і 

допомоги власними коштами 

 

 

 

 

Надходження власних доходів до 

бюджету Пенсійного фонду України 

станом на 01.11.2017 року до показників 

минулого року  зменшились на 8,3% і 

склали 533,5 млн.грн. 

Заборгованість до Пенсійного фонду 

України станом на 01 листопада 2017 

року складає  2,4 млрд.грн., найбільша 

частина якої припадає на підприємства 

вугільної галузі. 
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Ситуація на ринку праці 

 

 

 

 

Чисельність зареєстрованих 

безробітних порівняно з початком року 

збільшиться на 1,3% і за очікуваними 

даними станом на 01.01.2018 складе 

124,2 тис. осіб. 

Динаміка демографічної ситуації  

 

За очікуваними даними міграційне 

скорочення населення у 2017 році складе 

19659 осіб. 

Демографічне навантаження на 

1000 населення у віці 16-59 років за 

розрахунковими даними складе  

655 осіб. 

 
Примітка. Чисельність населення за 2015-

2017  роки наведена за оціночними  даними по 

території області, підконтрольній українській 

владі. 

Мережа закладів охорони здоров’я, одиниць  

 

 

У 2017 році на території області, 

підконтрольній українській владі, 

нараховувалось 145  лікарняних та 

139 амбулаторно-поліклінічних закладів.  

Кількість лікарняних ліжок склала 

12,7 тис. одиниць. 

Забезпеченість ліжками у розрахунку 

на 10 тис. населення – 65,4 од. 
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Материнська та малюкова смертність, 

випадків 

 

На території області, підконтрольній 

українській владі, рівень материнської 

смертності у 2017 році порівняно з 

попереднім роком зменшився на 94,8% і 

склав 1,0 випадка на 100 тис. народжених 

живими, малюкової смертності 

зменшився на 1,1% (9,1 випадка на 1 тис. 

народжених живими). 

Соціально небезпечні хвороби, 

рівень захворюваності на 100 тис. населення 

з уперше в житті встановленим діагнозом 

 

 

 

 

У 2017 році показник захворюваності 

на ВІЛ-інфекцію зменшився на 5,1%, на 

туберкульоз – на 21,6%. 

Дошкільні навчальні заклади  

 

 

У 2016 році на території, 

підконтрольній українській владі, 

функціонувало 568 дошкільних 

навчальних закладів. 

У цих закладах здобували дошкільну 

освіту  55,7 тис. дітей. На 100 місць в 

області приходиться 94 дитини. 

Загальноосвітні навчальні заклади 
(на початок навчального року) 

 

На території, підконтрольній українській 

владі, розташовано 560 загальноосвітніх 

навчальних закладів усіх типів і форм 

власності (153,0 тис. учнів).  

Рівень охоплення учнів старшої школи 

профільним навчанням становив 94,6%. 

Охоплення учнів загальноосвітніх 

навчальних закладів навчанням українською 

мовою становить 60,1% (92,0 тис. учнів) від 

їхньої загальної кількості.  

Забезпечується підвезення дітей до 

місця навчання. Всього задіяно 

152 шкільні автобуси.  
 

2013
2014

2015*
2016*

2017*

24,3 

11,3 14,5 
19,4 

1,0 

Малюкова смертність (на 1 тис. народжених живими) 
Материнська смертність (на 100 тис. народжених живими) 

*за даними департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації 

65,0 54,3 55,3 56,4 
44,2 

83,6 
62,9 

55,2 56,4 
53,5 

2013 2014 2015* 2016* 2017*

Туберкульоз (без пенітенціарної системи) ВІЛ 

*за даними департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації 

1158 1158 

569 559 568 
137,4 139,7 

55,3 55,1 55,7 

2012 2013 2014* 2015* 2016*

Кількість закладів, од. Кількість дітей, тис. осіб 

* по території області, підконтрольній україніській владі 

1123 1115 

558 
563 560 337,3 338,2 

158,6 150,1 153,0 
0

200

400

600

800

1000

1200

2012 2013 2014* 2015* 2016*

Кількість закладів, од. Кількість учнів, тис. осіб 

* по території області, підконтрольній україніській владі  



15 

 

Професійно-технічні навчальні заклади  

 

 

 

 

 

На території, підконтрольній 

українській владі, функціонують 

46 державних професійно-технічних 

навчальних закладів, контингент учнів 

складає 12,6 тис. учнів.  

 

Загальна кількість дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, на 

кінець року, осіб 

 

 

 

 

 

 

Загальна кількість дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, 

збільшилась на 0,8% і склала 4749 осіб.  

 

 

 

Динаміка усиновлення дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, осіб 

 

Протягом 2017 року усиновлено 

132 дитини-сироти та дитини, позбавлені 

батьківського піклування (з них 

громадянами України – 87 дітей, що на 

8,0% менше, ніж у 2016 році). 

В області функціонують 38 дитячих 

будинків сімейного типу (виховується 

249 дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування) та 191 прийомна 

сім’я (338 дітей). 

Протягом 2017 року створено                        

20 прийомних сімей та 4 дитячих будинки 

сімейного типу, до яких влаштовано 

85 дітей. 

Протягом року придбано: 

97 од. житла для дітей-сиріт (на умовах 

співфінансування з обласного та місцевих 

бюджетів);  

6 будинків для дитячих будинків 

сімейного типу та 40 одиниць соціального 

житла (квартир) (за рахунок державної 

субвенції місцевим бюджетам).  

111 111 

44 47 46 

40,4 36,2 

13,8 13,0 12,6 

2012 2013 2014* 2015* 2016*
Кількість закладів, од. Кількість учнів, тис.осіб 
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Динаміка чисельності населення, яке 

займається фізичною культурою і спортом, 

тис. осіб 

 

 

 

Кількість населення, яке займається  

фізичною культурою і спортом, 

залишилась на рівні 2015 року. Питома 

вага населення, яке займається фізичною 

культурою та спортом, складає 15,1%. 

Стан реформування 

житлово-комунального господарства 

 

 

 

 

 

На території області, підконтрольній 

українській владі, функціонує 

1880 об’єднання співвласників 

багатоквартирних житлових будинків, 

якими обслуговується 2399 житлових 

будинків (площею 6,0 млн.кв.м), 8 служб 

єдиного замовника з експлуатації 

житлового фонду (3,0 тис.кв.м) та 

24 підприємств приватної форми 

власності (5,9 млн.кв.м). 

Надходження забруднюючих речовин  

в атмосферне повітря та поверхневі водні 

об’єкти 

 

 

 

 

Обсяг викидів забруднюючих речовин 

в атмосферу збільшився до рівня 

попереднього року на 7,0%. Зростання 

обсягів викидів обумовлено збільшенням 

потужності та обсягів виробництва.  

У 2016 році на область приходилось 

14,6% відведення зворотних (стічних) вод 

(у 2015 році – 15,2%).  
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Утворення відходів І-ІV класів небезпеки, 

млн. тонн 

 

 

 

 

На кінець 2016 року у місцях 

видалення відходів накопичилось більше 

864,8 млн. тонн відходів І-ІV класів 

небезпеки (7,0% від загального обсягу по 

країні), видалено у спеціально відведені 

місця 8,8 млн. тонн. 

 

Природно-заповідний фонд Донецької області   
 

 

 

 

Площа природно-заповідного фонду 

області станом на 01.01.2017 збільшиться 

на 0,13% і складе 109,8 тис.га, або 4,14% 

території регіону.   

До складу мережі природно-

заповідного фонду області входять 

119 об’єктів. 

 

Динаміка збору податків, зборів та інших 

обов'язкових платежів до бюджетів усіх рівнів, 

млрд.грн. 

 

 

 

Обсяг надходжень податків, зборів 

та інших обов’язкових  платежів до 

бюджетів усіх рівнів за 2017 рік 

очікується 15,6 млрд.грн., що на 15,6% 

більше, ніж за 2016 рік, в тому числі до 

державного бюджету – 6,6  млрд.грн. (на 

29,4% більше). 

Податковий борг до бюджетів усіх 

рівнів (разом із СДПІ з обслуговування 

великих платників у м. Донецьк) з 

початку року збільшився на 35,1% і 

станом на 01.01.2018 складе  

6,1 млрд.грн., в тому числі до державного 

бюджету – 4,7 млрд.грн., місцевого 

бюджету – 1,4 млрд. грн. 
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Динаміка доходів бюджету області, млрд.грн.  

 

 

До місцевих бюджетів територій, 

підконтрольних українській владі, за 

2017 рік очікується надходження доходів 

(без трансфертів) у сумі 1,6 млрд.грн., 

що на 21,9% більше, ніж у 2016 році.  

Трансферти з державного бюджету 
збільшаться на 33,2% та складуть 

12,3 млрд.грн. 

 

Динаміка фінансових  результатів діяльності 

основного кола підприємств області, млрд.грн. 

 

 

 За 9 місяців 2017 року отримано 

від’ємний фінансовий результат від 

звичайної діяльності до оподаткування  в 

сумі 27,3 млрд.грн. збитків, що у 2,3 раза 

більше, ніж за аналогічний період 

минулого року. 

Питома вага збиткових підприємств 

зменшилась на 6,1 відсоткових пункта та 

склала 40,2%. 

 

* наявна інформація станом на 01.10.2017  

З метою впровадження реформи місцевого самоврядування в області діє 

Перспективний план формування спроможних територіальних громад Донецької 

області, який схвалено розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної 

військово-цивільної  адміністрації від 29.05.2015 № 230 (в редакції розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 14.07.2016 

№ 588 (із змінами). Планом передбачається створення 41 спроможних громад. 

Станом на 01.01.2018 перші вибори голів та депутатів місцевих рад відбулись у 

9 громадах. 

Фінансове забезпечення щорічних 

програм економічного і соціального розвитку 

Донецької області, млрд.грн. 

 

 

 

 

 

На фінансування заходів Програми за 

2017 рік спрямовано 6,2 млрд.грн., що 

складає 39,2% до затверджених показників, 

в тому числі з державного бюджету – 

0,8 млрд.грн.  
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Актуальні проблеми розвитку регіону 

№ 

з/п 

Проблемні  

питання 
Обґрунтування 

Шляхи вирішення 

Стратегічна 

ціль 
Пріоритетні напрями діяльності  

1. Структурні 

дисбаланси в 

економіці. 

Складна ситуація 

на ринку праці 

 В структурі промисловості понад 70% 

припадає на галузі, які мають низький 

рівень доданої вартості. 

 Нерівномірність розвитку МСБ в 

територіальному розрізі та за галузевою ознакою. 

 Малі підприємства області забезпечують  

7,7% обласного обсягу реалізованої продукції 

(товарів, послуг) (по Україні – 18,9%). 

 Частка великих промислових підприємств 

є найвищої в Україні і становить 0,3% 
загальної кількості підприємств (в 

середньому по країні – 0,1%). 

 Рівень безробіття (за методологією МОП) 

очікується на рівні 14,5% (по Україні – 9,3%). 

 Залишаються зруйнованими 

(пошкодженими) близько 7,4 тис. об’єктів 

інфраструктури. 

Економічний 

розвиток, 

створення умов 

для підвищення 

рівня 

зайнятості 

населення 

1.  Надання фінансової підтримки суб’єктам 

малого підприємництва на реалізацію проектів 

(потенційне охоплення – 400 суб’єктів 

підприємництва). 

2. Сприяння участі в програмах обміну 

міжнародним досвідом з метою 

запровадження передових технологій та 

підвищення рівня кваліфікації представників 

суб’єктів малого підприємництва (охоплення –  

300 осіб).  

3. Створення та розвиток індустріальних парків 

4. Подальша реалізація проектів з відновлення та 

розвитку інфраструктури за рахунок 

бюджетних та позабюджетних коштів 

(869 проектів на загальну суму 10,4 млрд.грн.). 

2. Потреба у 

формуванні 

територіальних 

громад, 

спроможних 

самостійно 

вирішувати 

питання місцевого 

значення 

 З 14 міст (обласного значення), 12 районів, 

6 ОТГ, які перейшли на прямі міжбюджетні 

відносини з державним бюджетом, на території 

області, підконтрольній українській владі, 

3 міста, всі 11 районів та 1 ОТГ – дотаційні та 

отримують з державного бюджету базову дотацію 

з метою вирівнювання податкоспроможності. 

 З 27 центрів надання адміністративних 

послуг, які діють на території області, 

Підвищення 

спроможності 

місцевого 

самоврядування 

1. Подальше формування спроможних 

територіальних громад, передбачених 

Перспективним планом (41 територіальна 

громади). 

2. Подальше впровадження проекту з розбудови 

мережі центрів надання адміністративних 

послуг. 

3. Розбудова «Соціальних офісів», створення 

дистанційних робочих місць для покращення 
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№ 

з/п 

Проблемні  

питання 
Обґрунтування 

Шляхи вирішення 

Стратегічна 

ціль 
Пріоритетні напрями діяльності  

підконтрольній українській владі, більшість не 

відповідають сучасним вимогам. Існує 

потреба у створення ЦНАП в новостворених 

територіальних громадах. 

надання послуг з пенсійного забезпечення 

населення 

 4. Подальша реалізація проекту з впровадження 

електронного документообігу 

3. Низька 

інституційна 

спроможність з 

надання якісних 

публічних послуг 

та соціальних 

послуг населенню, 

у тому числі 

вразливим 

категоріям та 

внутрішньо 

переміщеним 

особам  

 Станом на 01.01.2018 зареєстровано  

541,0  тис. внутрішньо переміщених осіб 

(472,7 тис. сімей), з них: 

- 71,5 тис. дітей; 

- 16,9 тис. інвалідів; 

- 335,6 тис. пенсіонерів; 

- 117,0 тис. працездатних осіб. 

 Всі заклади III рівня надання медичної 

допомоги, у тому числі педіатричної, 

залишились на території, підконтрольній 

українській владі, у зв’язку з чим тяжкі хворі з 

важкими патологіями переводяться в медичні 

заклади інших областей. 

 У зв’язку з переміщенням ВПО істотно 

збільшилось навантаження на медичні, 

освітні, спортивні та культурні заклади 

регіону, а також установи, які забезпечують 

надання соціальних послуг населенню. 

Людський 

розвиток, 

надання якісних 

соціальних 

послуг, 

вирішення 

питань ВПО 

1. Створення багатопрофільних лікарень ІІІ рівня 

(міста Маріуполь, Краматорськ). 

2. Подальша розбудова мережі опорних 

загальноосвітніх навчальних закладів та їх 

філій (19 опорних шкіл). 

3. Придбання житла для дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, осіб з 

їх числа (охоплення не менше 75 дітей 

зазначеної категорії). 

4. Надання грошової підтримки для 

облаштування новостворених  дитячих 

будинків сімейного типу (10 ДБСТ). 

5. Будівництво футбольних полів зі штучним 

покриттям (8 од.). 

6. Придбання сімейних автомобілів та будинків 

для багатодітних сімей (охоплення – 22 сім’ї). 

4. Загрози  безпеці 

населення  

 Для області характерне істотне навантаження 

на навколишнє середовище: 

перше місце в Україні за обсягом викидів 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря 

від стаціонарних джерел забруднення (31,9% 

загальних викидів); 

третє місце в Україні за обсягом скидання 

забруднених зворотних вод у поверхневі водні 

Розбудова 

безпечного 

суспільства 

1. Реалізація 125 природоохоронних проектів та 

заходів (фінансовий ресурс – 2029,1  млн.грн.). 

2. Подальша реалізація проекту щодо організації 

заходів цивільного захисту населення 

територіальних громад. 

3. Створення Гуманітарного центру розмінування 

в області  
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№ 

з/п 

Проблемні  

питання 
Обґрунтування 

Шляхи вирішення 

Стратегічна 

ціль 
Пріоритетні напрями діяльності  

об’єкти (14,6% загального скидання); 

друге місце в Україні за обсягом накопичених 

відходів (7,0% загального обсягу). 

 За 2017 рік на території області відбулось 

27 надзвичайних ситуацій (загинуло 14 осіб, 

постраждали 204 особи), 4,9 тис. пожеж, або 

10,9 випадка на 10 тис. наявного населення 
(загинуло 142 особи, травмовано 76 осіб). 
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2. ЦІЛІ ТА ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ У 2018 РОЦІ 

 

Головна мета Програми – створення умов для відновлення економічного зростання, 

підвищення якості та безпеки життя громадян шляхом стимулювання розвитку сучасної 

виробничої та ринкової інфраструктури, підтримки ініціативи малого та середнього бізнесу, 

надання якісних публічних послуг населенню.       

Відповідно до затверджених стратегічних цілей розвитку області на період до 2020 року 

головними пріоритетами в діяльності місцевих органів виконавчої влади у 2018 році та 

наступних 2019 і 2020 роках визначено:  

1. Економічний розвиток, підвищення рівня зайнятості населення 

 розвиток підприємницької ініціативи, підтримка суб’єктів підприємництва шляхом: 

надання державної фінансової підтримки суб’єктам малого підприємництва з метою 

сприяння їх доступу до фінансових ресурсів;  

організації програм обміну міжнародним досвідом з метою запровадження передових 

технологій та підвищення рівня кваліфікації представників суб’єктів малого підприємництва; 

 забезпечення умов для розвитку сучасної виробничої та ринкової інфраструктури, 

створення нових робочих місць, у тому числі шляхом розбудови індустріальних парків; 

 продовження робіт з відновлення та розвитку інфраструктурних об’єктів, у тому 

числі: 

відновлення та розвиток мережі об’єктів дорожньо-транспортної інфраструктури; 

реалізації проектів з розвитку житлово-комунальної інфраструктури, зокрема, через 

регіональні програми «Вода Донеччини на 2017-2020 роки» та «Тепло Донеччини 2018-

2020 роки»; 

покращення матеріально-технічного стану закладів освіти, охорони здоров’я, фізичного 

виховання та спорту, культури, а також інших об’єктів соціальної інфраструктури; 

 підвищення рівня енергоефективності в усіх галузях матеріального виробництва і 

соціальної сфери шляхом: 

реалізації заходів з термомодернізації будівель бюджетної сфери; 

переведення об’єктів теплопостачання на альтернативні види палива; 

відшкодування частини відсотків за кредитами населення, залученими на заходи з 

енергозбереження та підвищення енергоефективності; 

2. Підвищення спроможності місцевого самоврядування 

 продовження діяльності щодо формування спроможних територіальних громад 

шляхом їх об’єднання; 

 підвищення якості надання публічних послуг на місцях, в першу чергу, в 

новостворених об’єднаних територіальних громадах шляхом: 

подальшого розвитку мережі центрів надання адміністративних послуг для підвищення 

якості і доступності адміністративних послуг суб’єктам підприємницької діяльності та 

мешканцям регіону; 

створення закладів у форматі «соціальний офіс» для надання соціальних послуг 

відповідно до потреб конкретної громади; 

організації дистанційних робочих місць для покращення надання послуг з пенсійного 

забезпечення населення області (агентські пункти та віртуальні (інтерактивні) робочі місця із 
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застосуванням засобів «скайп-зв’язку»). 

3. Людський розвиток, надання якісних соціальних послуг, вирішення питань 

внутрішньо переміщених осіб 

 підвищення якості надання послуг у галузях освіти, охорони здоров’я, культури та 

спорту шляхом: 

подальшої розбудови опорних шкіл в населених пунктах області; 

покращення матеріально-технічного стану закладів освіти спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебувають в управлінні обласної ради; 

створення додаткових місць у закладах дошкільної освіти; 

розвитку медичних закладів в контексті створення госпітальних округів; 

створення футбольних полів зі штучним покриттям; 

розвитку та забезпечення повноцінної діяльності закладів фізичної культури та спорту 

обласного значення;   

розвитку мережі базових закладів культури області; 

 охоплення населення, яке потребує особливої уваги та підтримки, соціальними 

послугами відповідно до потреб громад, у тому числі шляхом: 

забезпечення, житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 

осіб з їх числа; 

влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до сімейних 

форм виховання; 

влаштування дітей до сімейних форм виховання; 

надання підтримки багатодітним сім’ям; 

створення та розвитку мережі стаціонарних відділень територіальних центрів 

соціального обслуговування; 

розвитку інтернатних закладів системи соціального захисту населення. 

 підтримка внутрішньо переміщених осіб та населення, яке постраждало внаслідок 

збройного конфлікту; 

 збереження та розвиток історико-культурної та духовної спадщини регіону, 

патріотичне виховання населення шляхом: 

формування єдиного культурного простору в області; 

створення Військового ліцею ім. І. Сірка Донецької обласної ради; 

проведення культурних та просвітницьких заходів, культурно-мистецьких акцій, 

фестивалів, виставок, конкурсів; 

4. Розбудова безпечного суспільства   

 попередження екологічних ризиків шляхом:  

покращення технічного стану очисних споруд в регіоні для підвищення якості очистки 

стічних вод;  

розвитку мережі поводження та зберігання твердих побутових відходів на територіях 

області; 

реконструкції парків для поліпшення екологічного стану об’єктів зеленого 

господарства населених пунктів регіону; 



24 

 

запровадження державної системи моніторингу навколишнього природного 

середовища;  

 підвищення ефективності запобігання, моніторингу та реагування на надзвичайні 

ситуації шляхом: 

подальшої розбудови центрів безпеки громадян спроможних територіальних громад;   

створення регіонального Центру гуманітарного розмінування у Донецькій області; 

 забезпечення доступу населення до різнобічних та неупереджених джерел 

інформації шляхом: 

всебічного висвітлення діяльності облдержадміністрації та вищих органів виконавчої 

влади, у тому числі через розповсюдження друкованої продукції, організацію прес-турів 

журналістів тощо; 

розвитку інформаційно-комунікаційної інфраструктури регіону.  

  



обласного

бюджету

бюджетів міст, 

районів, ОТГ

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

Машинобудування

1 Реконструкція 

електросталеплавильного 

цеху 

2018 рік ПАТ "Енергомаш-

спецсталь"

2 000,0 2 000,0 Знижено простої 

обладнання

на 10%

2 Модернізація кранового 

господарства

2018 рік ПАТ "Енергомаш-

спецсталь"

5 930,0 5 930,0 Зекономлено 

коштів на 

поточних 

ремонтах та 

обслуговуванні 

760 тис.грн. 

на рік

3 Модернізація 

металообробних верстатів в 

механічних цехах

2018 рік ПАТ "Енергомаш-

спецсталь"

4 500,0 4 500,0 Зекономлено 

коштів на 

поточних 

ремонтах та 

обслуговуванні 

800 тис.грн. 

на рік

4 Модернізація 

автоматизованого 

кувального комплексу АКК-

10 000/120

2018 рік ПрАТ 

"Новокраматорський 

машинобудівний 

завод"

55 910,0 55 910,0 Підвищено 

продуктивність 

виробництва 

кувань

на 10%

5 Придбання та введення в дію 

10 од. сучасних 

металорізальних верстатів з 

ЧПК

2018 рік ПрАТ 

"Новокраматорський 

машинобудівний 

завод"

117 240,0 117 240,0 Підвищено 

продуктивність 

праці для кожної 

технологічної 

операції 

на 15 %

6 Підговка виробництва та 

впровадження зборки нових 

моделей продукції

2018 рік ПАТ "Грета" 4 620,0 4 620,0 Впроваджено 

зборку моделей 

продукції

4 моделі 

7 Підготовка виробництва 

продукції для ринку Литви

ІV квартал 

2018 року

ПАТ "Грета" 1 100,0 1 100,0 Забезпечено 

вихід на 

зовнішній ринок 

збуту моделей 

продукції

1 модель 

Металургійний комплекс

8 Удосконалення технології 

виробництва 

товстолистового прокату 

різного призначення, рейок 

залізничних

2018 рік ПрАТ "Металургійний 

комбінат "Азовсталь"

1 000,0 1 000,0

значення 

показника

Ціль 1. Економічний розвиток та підвищення зайнятості населення

3.1.1. Промисловий комплекс

1.3.4. Сприяти виходу 

підприємств регіону на 

ринки Європейського 

Союзу, Азії та інші 

міжнародні ринки (у т.ч. 

сертифікації продукції, 

запровадженню 

стандартів, поширенню та 

обміну інформацією)

Забезпечено відповідність 

продукції європейським та 

світовим стандартам

у тому числі за рахунок коштів:

Держав-

ного

бюджету

місцевих бюджетів
підпри-

ємств

інших 

джерел

найменування 

показника

3. ШЛЯХИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ ОБЛАСТІ ТА ДОСЯГНЕННЯ ПОСТАВЛЕНИХ ЦІЛЕЙ

3.1. Заходи щодо забезпечення виконання завдань Програми

№ і назва завдання 

Стратегії розвитку 

Донецької області на 

період до 2020 року

№

з/п
Зміст заходу

Термін

виконан-

ня 

Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн. Очікуваний 

результат

Всього

25



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

9 Продовження робіт з 

освоєння раціональних 

режимів роботи ДП № 2,3,4 

із застосуванням 

пиловугільного палива

2018 рік ПрАТ "Металургійний 

комбінат "Азовсталь"

900,0 900,0 Підвищено 

продуктивність 

домни

Зекономлено 

природного газу 

на одній печі

на 20%

30 млн.куб.м

10 Впровадження автоматичної 

системи управління (АСУ) 

турбогенераторів ТЕЦ

2018 рік ПрАТ "Авдіївський 

коксохімічний завод"

14 530,0 14 530,0 Забезпечено 

частоту 

турбогенераторів 

при відключенні 

зовнішнього 

джерела 

живлення 

підприємства

50 Гц

11 Придбання шнекової 

центрифуги (3 шт.) на 

вуглефабриці ВПЦ 1

2018 рік ПрАТ "Авдіївський 

коксохімічний завод"

9 503,0 9 503,0

12 Оснащення відділення 

дистиляції автоматичною 

системою управління 

технологічних процесів 

(АСУТП) у 

смолоперегонному цеху

2018 рік ПрАТ "Авдіївський 

коксохімічний завод"

9 175,3 9 175,3

13 Переоснащення сховищ 

системою пригнічення 

викидів азотом на складі 

смоли у смолоперегонному 

цеху

2018 рік ПрАТ "Авдіївський 

коксохімічний завод"

2 995,5 2 995,5 Знижено викиди 

забруднюючих 

речовин

з 7,56 тонн/ 

рік до 

0 тонн/рік

14 Впровадження автоматичної 

системи технологічного 

обліку енергоресурсів 

(АСТОЕ), етап 1

2018 рік ПрАТ "Авдіївський 

коксохімічний завод"

4 365,0 4 365,0 Зекономлено 

енергоресурсів 

1-2% 

Вуглевидобувна 

промисловість

Інші завдання:  Покращити 

економічні та технічні 

показники діяльності 

державних вугледобувних 

підприємств

15 Введення в дію очисних 

вибоїв на вуглевидобувних 

підприємствах області 

2018 рік ДП "Шахта 

ім. М.С.Сургая", шахти 

"Курахівська", 1-3 

"Новогродівська", 

"Котляревська"

ДП "Селидіввугілля", 

шахти "Капітальна", "5-

6", "Центральна",

ДП "Мирноград-

вугілля"  

975 507,1 975 507,1 Введено в дію 

очисних вибоїв

Забезпечено се-

редньомісячний 

видобуток 

вугілля

8 од.

210,0 тис. 

тонн

Всього 1 209 275,9 233 768,8 975 507,1

Мінімізовано ризик зниження 

виробництва концентрату на 

вуглефабриці

Виключено ризик аварійної 

зупинки відділення і зриву 

планів по виробництву; 

забезпечено якість кінцевої 

продукції
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1 Впровадження системи 

НАССР на підприємствах 

харчової та переробної 

промисловості

2018 рік Підприємства харчової 

та переробної 

промисловості області

83,0 83,0 Охоплено  

підприємств

15 од.

2 Створення та поліпшення 

сіножатей та громадських 

пасовищ на землях 

державної власності з 

залученням коштів 

благодійних міжнародних 

організацій

2018 рік  РДА, виконкоми 

міських рад, рад ОТГ, 

ВЦА, міжнародні 

організації з надання 

МТД

2115,0 1156,0 959,0 Поліпшено 

сіножатей 

232 га

3 Впровадження у 

виробництво сортів 

(гібридів) 

сільськогосподарських 

культур, адаптованих до 

природно-кліматичних умов 

регіону

2018 рік РДА, виконавчі органи 

міських рад, рад ОТГ, 

ВЦА, суб'єкти 

господарювання 

8000,0 4000,0 4000,0 Впроваджено 

сортів (гібридів) 

сільськогоспо-

дарських культур

4 тис. тонн

4 Покращення фітосанітарного 

стану сільськогосподарських 

угідь, зокрема, шляхом 

знищення та попередження 

розповсюдження 

карантинного бур'яну 

амброзії полинолистої

2018 рік  РДА, виконавчі 

органи міських рад, 

рад ОТГ, ВЦА, 

суб'єкти 

господарювання 

212500,0 4800,0 207700,0 Оброблено 

сільськогоспо-

дарських угідь

495,8 тис. га

5 Збільшення обсягів 

виробництва овочів та 

плодів

2018 рік  РДА, виконавчі 

органи міських рад, 

рад ОТГ, ВЦА, 

міжнародні організації 

з надання МТД

41617,0 90,0 8101,0 33426,0 Закладено нових 

садів

Побудовано  

сховищ для 

садівного 

матеріалу  

плодово-

ягідних культур

Побудовано 

теплиць

114 га

1 од.

2,15 га                             

6 Підвищення рівня 

селекційно-племінної 

роботи, продуктивності 

великої рогатої худоби  в 

особистих селянських 

господарствах

2018 рік Бахмутська РДА, 

сільськогосподарські 

товаровиробники

115,0 65,0 50,0 Придбано 

обладнання для 

пункту штучного 

осемінення корів

Створено нових 

робочих місць

1 од.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

2 од.

3.1.2. Агропромисловий комплекс 

1.3.4. Сприяти виходу 

підприємств регіону на 

ринки Європейського 

Союзу, Азії та інші 

міжнародні ринки (у т.ч. 

сертифікації продукції, 

запровадженню 

стандартів, поширенню та 

обміну інформацією)
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7 Впровадження новітніх 

технологій при вирощуванні  

свиней (система вентиляції 

та годівлі свиней)

2018 рік Суб'єкти 

господарювання 

2100,0 2100,0 Збільшено 

обсяги 

виробництва 

м'яса свиней

на 45 тис. 

тонн

8 Розвиток тваринництва 

шляхом придбання 

племінних нетелів, баранів-

плідників, свиней

2018 рік Суб'єкти 

господарювання 

2900,0 2900,0 Придбано 

племінних 

нетелів, баранів-

плідників, 

свиней        

28 голів

1.3.1. Координувати та 

заохочувати реалізацію 

регіональних ініціатив 

соціальної 

відповідальності бізнесу

9 Створення ринку свіжої

агропродукції поблизу

автошляхів Добропільського

району

2018 рік Департамент АПК та 

РСТ ОДА, суб'єкт 

господарювання 

350,0 350,0 Створено 

об'єктів ринкової 

інфраструкту-ри 1 од.                        

10 Відзначення новостворених

суб'єктів малого

підприємництва в сфері

агропромис-лового 

виробництва з нагоди

Дня працівників сільського

господарства України

2018 рік Департамент АПК та 

РСТ ОДА 

200,0 200,0 Відзначено 

суб'єктів 

підприємниц-тва

40 од.

11 Запровадження бізнес-

інкубатору 

"DonbassAgroCenter" для 

підтримки реалізації бізнес-

проектів молодих 

підприємців в сфері АПК

2018 рік Департамент АПК та 

РСТ ОДА, виконавчі 

органи рад ОТГ

100,0 100,0 Створено 

об'єктів

1 од.

12 Організація та проведення 

щорічної регіональної 

науково-практичної 

конференції "Донбас 

аграрний" з питань 

впровадження у 

виробництво інтенсивних 

технологій вирощування 

сільгоспкультур, 

удосконалення структури 

посівних площ та 

підвищення рівня 

економічної ефективності 

сільгоспвиробництва

2018 рік Департамент АПК та 

РСТ ОДА

50,0 50,0 Забезпечено 

участь у заходах 

1 захід

1.3.6. Створити 

регіональну систему 

дорадчої служби для 

розвитку та підтримки 

фермерських господарств, 

сільськогоспо-

13 Створення громадської 

організації "Донецька 

обласна дорадча служба"

2018 рік Департамент АПК та 

РСТ ОДА, міжнародні 

організації з надання 

МТД

1000,0 1000,0 Створено 

дорадчих служб

1 од.

28



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

14 Створення відділу в 

структурі ДАРР з питань з 

питань:

- овочівництва закритого 

грунту;

- технологій вирощування 

м'яса, молока

2018 рік Департамент АПК та 

РСТ ОДА, міжнародні 

організації з надання 

МТД

2000,0 2000,0 Створено 

відділів

1 од.

15 Створення школи фермерів 

на базі ДНЗ "Донецький 

обласний навчальний центр 

підготовки та підвищення 

кваліфікації кадрів АПК"

2018 рік Департамент АПК та 

РСТ ОДА, міжнародні 

організації з надання 

МТД

2000,0 2000,0 Створено 

об'єктів

1 од.

16 Вивчення та популяризація 

досвіду успішних 

кооперативів інших регіонів 

України

2018 рік  Департамент АПК та 

РСТ ОДА, РДА, 

виконавчі органи 

міських рад, рад ОТГ, 

ВЦА, міжнародні 

організації з надання 

МТД

500,0 500,0 Організовано 

поїздок   

Проведено  

семінарів

10 од.

12 од.

17 Проведення інформаційно-

роз'яснювальної роботи 

щодо створення 

сільськогосподарських 

обслуговуючих 

кооперативів,  сімейних 

фермерських господарств, 

організація поїздок до 

кооперативно-навчальних 

ферм

2018 рік  Департамент АПК та 

РСТ  ОДА, РДА, 

виконавчі органи 

міських рад, рад ОТГ, 

ВЦА, суб'єкти 

господарювання, 

міжнародні організації 

з надання МТД

465,0 270,0 25,0 170,0 Залучено 

мешканців 

сільських 

територій 60 осіб 

18 Участь у міжнародних  та 

всеукраїнських виставках та 

ярмарках

2018 рік Департамент АПК та 

РСТ ОДА, Донецька 

ТПП, суб'єкти 

господарювання 

340,0 100,0 140,0 100,0 Організовано 

участь у 

виставках  

Залучено 

учасників - 

суб'єктів 

господарювання

5 од.                           

60 осіб

19 Розвиток мережі 

сільськогосподарської 

обслуговуючої кооперації

2018 рік Департамент АПК та 

РСТ ОДА, РДА, 

виконавчі органи 

міських рад, рад ОТГ, 

ВЦА, суб'єкти 

господарювання, 

міжнародні організації 

з надання МТД

4250,0 750,0 1530,0 1970,0 Створено СОК  

Створено нових 

робочих місць

4 од.

58 од.

Інші завдання:

Заохочувати інвестиції у 

технічну модернізацію 

агропромислового 

20 Придбання нової сучасної

сільськогосподарської 

техніки та обладнання 

2018 рік Суб'єкти 

господарювання 

197398,0 197398,0 Придбано 

техніки 

154 од.
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21 Підвищення якості молока 

шляхом застосування 

сучасних технологій у 

виробництві молока 

(впровадження роботів в 

доїльному залі)

2018 рік Суб'єкти 

господарювання 

15000,0 15000,0 Придбано 

роботів 

1 од.

22 Збільшення обсягів 

виробництва продукції з 

доданою вартістю 

2018 рік Департамент АПК та 

РСТ ОДА, РДА, 

виконавчі органи 

міських рад, рад ОТГ, 

ВЦА,  суб'єкти 

господарювання, 

міжнародні організації 

з надання МТД

152993,0 1440,0 72543,0 79010,0 Створено нових 

підприємств 

харчопереробної 

промисловості         

Створено нових 

робочих місць

24 од.

157 од.

23 Збільшення обсягів 

виробництва продукції 

рибництва 

2018 рік Департамент АПК та 

РСТ ОДА, РДА, 

виконавчі органи 

міських рад, рад ОТГ, 

ВЦА,  суб'єкти 

господарювання, 

міжнародні організації 

з надання МТД

2700,0 480,0 560,0 1660,0 Охоплено  

об'єктів               

Створено нових 

робочих місць 

3 од.

10 од. 

24 Створення об'єктів 

сільського зеленого туризму

2018 рік Департамент АПК та 

РСТ ОДА, РДА, 

виконавчі органи 

міських рад, рад ОТГ, 

ВЦА, суб'єкти 

господарювання, 

міжнародні організації 

з надання МТД

3030,0 220,0 670,0 2140,0 Створено 

об'єктів                

Створено нових 

робочих місць 

6 од.                                        

17 од.

25 Надання фінансової 

підтримки новоствореним 

фермерським (сімейним 

фермерським) 

господарствам з набуттям 

статусу юридичної особи 

2018 рік Департамент АПК та 

РСТ ОДА, РДА, 

виконавчі органи 

міських рад, рад ОТГ, 

ВЦА,  суб'єкти 

господарювання, 

міжнародні організації 

з надання МТД

14475,0 2150,0 3065,0 9260,0 Створено 

суб'єктів малого  

підприємництва

Створено нових 

робочих місць

 

35 од. 

336 од. 

26 Відновлення роботи 

інкубаторного підприємства

2018 рік Суб'єкти 

господарювання, 

міжнародні організації 

з надання МТД

2000,0 2000,0 Відновлено 

роботу 

інкубаторних 

підприємств 1 од.                 
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27 Будівництво та 

реконструкція 

тваринницьких ферм та 

комплексів

2018 рік Територіальні громади, 

суб'єкти 

підприємництва

73000,0 73000,0 Створено нових 

робочих місць 20 од.

2.2.2. Впроваджувати 

галузеві реформи 

децентралізації шляхом 

встановлення розподілу 

обов’язків, ресурсів та  

інституційних  механізмів  

надання  послуг  в  умовах 

децентралізації – шляхом 

28 Розробка моделі села, 

комфортного для 

проживання та задоволення 

соціо-культурних потреб 

людини, за кількома 

сценарними планами

2018 рік Департамент АПК та 

РСТ ОДА, департамент 

інформаційної та 

внутрішньої політики 

ОДА

300,0 300,0 Розроблено 

моделей 

розвитку 

3 од.

Всього 741581,0 200,0 15521,0 591215,0 134645,0

1 Реконструкція енергоблоку 

№ 7 Слов'янської ТЕС ПАТ 

"Донбасенерго" потужністю 

800 МВт

2018-

2019 

роки

ПАТ "Донбасенерго" 2 218 000,0 412 000,0 1 806 000,0 Подовжено 

термін 

експлуатації 

обладнання

Зменшено 

питомі витрати 

палива на 

відпуск:

електроенергії

теплової енергії

на 15 років

336,1 г/кВт*г

165 кг/Гкал

2 Реконструкція та технічне 

переоснащення підстанцій 

ПС у містах Добропілля та 

Селидове

2018 рік ВП "Північна ЕС" 

ДП "НЕК "Укренерго", 

ДФ ДП "Регіональні 

електричні мережі", 

ПАТ "ДТЕК 

Донецькобленерго" 

78 719,7 78 719,7

3 Впровадження 

високочастотної обробки і 

диференційного фазного 

захисту приєднань 110 кВ 

ПС ГПП-1, ГПП-2, АКХЗ

2018 рік ТОВ "ДТЕК 

Високовольтні мережі"

6 402,0 6 402,0

Інші завдання: 

Стимулювати населення до 

впровадження 

енергоефективних заходів

4 Часткове відшкодування 

частини відсоткових ставок 

за кредитами в рамках 

Регіональної програми з 

відшкодування частини 

відсотків за кредитами, 

залученими на заходи з 

енергозбереження та 

підвищення 

енергоефективності для 

населення Донецької області 

на 2016-2018 роки

2018 рік Департамент розвитку 

базових галузей 

промисловості ОДА

400,0 400,0 Охоплено 

позичальників

2,0 тис. осіб

Всього 2 303 521,7 400,0 497 121,7 1 806 000,0

3.1.3. Енергозабезпечення та енергоефективність

1.1.2. Забезпечувати 

ефективне функціонування 

житлово-комунального 

господарства та 

безперебійне енерго-, газо- 

та водопостачання об’єктів 

соціальної сфери, освіти, 

охорони здоров’я

Підвищення надійності роботи 

систем електропостачання

Підвищено надійності 

електропостачання   побутових 

і промислових споживачів 

м. Авдіївка
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Інші завдання:

Сприяти розвитку 

підприємницької 

ініціативи, підвищувати 

кваліфікацію кадрів для 

сфери підприємництва, 

забезпечувати 

інформаційну підтримку 

суб'єктів малого і 

середнього 

підприємництва

1 Сприяння участі в програмах 

обміну міжнародним 

досвідом з метою 

запровадження передових 

технологій та підвищення 

рівня кваліфікації 

представників суб’єктів 

малого підприємництва

2018 рік Департамент 

інвестиційно-

інноваційного 

розвитку і зовнішніх 

відносин ОДА, 

Установа «Донецька 

агенція регіонального 

розвитку»

10 565,5 10 565,5 Підвищено 

кваліфікацію 

підприємців

300 осіб

Всього 10 565,5 10 565,5

1 Створення та впровадження 

економічної інтерактивної 

карти Донецької області

2018 рік Департамент 

економіки ОДА, 

Установа "Донецька 

агенція регіонального 

розвитку"

Розроблено 

інтерактивну 

економічну 

карту 

1 од.

2 Проведення Міжнародного 

інвестиційного форуму 

2018 рік Департамент 

інвестиційно-

інноваційного 

розвитку і зовнішніх 

відносин ОДА

677,7 677,7 Охоплено  

учасників

Досягнуто 

домовленості 

про укладання 

контрактів

Підвищено 

бізнес-

компетенції 

підприємців

Залучено 

потенційних 

інвесторів-

підприємств

400 осіб

14 од.

120 осіб

3 од.

3 Створення промоційного  

відеоряду щодо 

інвестиційного потенціалу 

Донецької області

2018 рік Департамент 

інвестиційно-

інноваційного 

розвитку і зовнішніх 

відносин ОДА

267,9 267,9 Забезпечено 

переглядів 

цільовою 

аудиторією

Збільшено 

експорт та 

міжрегіональну 

торгівлю

Збільшено 

надходження 

інвестицій в 

малий та 

середній бізнес 

регіону

3,0 тис.од.

на 4,0%

на 3,0%

3.1.4. Розвиток зовнішньоекономічної діяльності, міжнародної і міжрегіональної співпраці 

3.1.5. Інвестиційна діяльність та розвиток інфраструктури

1.2.2. Створити 

позитивний для інвесторів 

імідж регіону, провести 

ребрединг з метою 

посилення 

міжрегіональних і 

міжнародних зв'язків та 

залучення інвестиційних 

ресурсів
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4 Виготовлення друкованої 

продукції для 

розповсюдження та 

популяризації інвестиційних 

та експортних намірів 

бізнесу регіону, в т.ч. на 

форумі та офіційних заходах 

за участю представників 

Донецької 

облдержадміністрації 

2018 рік Департамент 

інвестиційно-

інноваційного 

розвитку і зовнішніх 

відносин ОДА

286,9 286,9 Збільшено 

експорт та 

міжрегіональну 

торгівлю

Збільшено 

надходження 

інвестицій в 

малий та 

середній бізнес 

регіону

на 3,0%

на 4,0%

5 Створення інвестиційного 

паспорту Донецької області

2018 рік Департамент 

інвестиційно-

інноваційного 

розвитку і зовнішніх 

відносин ОДА

270,0 270,0

6 Забезпечення 

функціонування та 

оновлення інтерактивної 

карти відновлення та 

розбудови Донецької області 

2018 рік Департамент 

інвестиційно-

інноваційного 

розвитку і зовнішніх 

відносин ОДА

23,0 23,0

7 Організація проведення  

відкритої конференції IT-

розробників 2018

2018 рік Департамент 

інвестиційно-

інноваційного 

розвитку і зовнішніх 

відносин ОДА, 

підприємства сфери 

інформаційних 

технологій, ВНЗ

Охоплено 

учасників- 

регіональних 

представників 

сфери IT               300 осіб

8 Проведення регіонального 

фестивалю "ROBO СХІД"

2018 рік Департамент 

інвестиційно-

інноваційного 

розвитку і зовнішніх 

відносин ОДА, 

підприємства сфери 

інформаційних 

технологій

53,0 53,0 Охоплено 

учасників 

(команд)    

Залучено 

відвідувачів 

10 од.

                    

250 осіб

9 Проведення регіонального 

форуму «Наука. Бізнес. 

Інновації»

2018 рік Департамент 

інвестиційно-

інноваційного 

розвитку і зовнішніх 

відносин ОДА,  USAID 

(за згодою)

120,0 120,0 Охоплено 

учасників

200  осіб                      

Залучено потенційних 

інвесторів до реалізації 

проектів на території області

Забезпечено залучення 

інвестицій
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10 Проведення виставкових 

заходів «Схід-Експо-2018» в 

регіоні та виїзного

2018 рік Департамент 

інвестиційно-

інноваційного 

розвитку і зовнішніх 

відносин ОДА, 

ПРООН (за згодою)

Охоплено 

кількість 

учасників-

підприємств

Укладено 

контрактів

Проведено 

інформаційно-

просвітницьких 

заходів для 

підприємців

110 од.

65 од.

34 од.

11 Створення та 

функціонування ради 

молодих вчених

2018 рік Департамент 

інвестиційно-

інноваційного 

розвитку і зовнішніх 

відносин ОДА

Проведено 

засідань

3 од.

12 Сприяння створенню 

галузевих об’єднань "ІТ – 

кластер Донеччини" та 

туристичного "Зеленого 

кластеру"

2018 рік Департамент 

інвестиційно-

інноваційного 

розвитку і зовнішніх 

відносин ОДА, 

підприємства сфери 

інформаційних 

технологій

Охоплено 

представників IT-

індустрії регіону

Залучено 

представників 

зеленого, 

сільського 

тризму

Проведено 

засідань 

галузевих 

об’єднаннь

25 од.

13 од.

8 од.

1.3.3. Заохочувати 

інвестиції у галузі житлово-

комунальне господарство, 

ІT, енергозбереження, 

переробку вторинних 

ресурсів, відходів 

виробництва та побутового 

сміття через механізми 

державно-приватного 

партнерства

13 Фінансова підтримка 

Установи "Донецька агенція 

регіонального розвитку"

2018 рік Департамент 

економіки ОДА

2 950,0 2 950,0 Активізовано роботу із 

залучення інвестицій та 

поліпшення інвестиційного  

клімату області
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14 Організація та проведення 

семінарів, нарад на постійній 

основі за кожним етапом 

реалізації проектів в рамках 

Надзвичайної кредитної 

програми для відновлення 

України Європейського 

інвестицій-ного банку 

(слухачі – представники 

структурних підрозділів 

ОДА, міст та районів ОТГ)

2018 рік Департамент 

інвестиційно-

інноваційного 

розвитку і зовнішніх 

відносин ОДА

Проведено 

семінарів, нарад

6 од.

15 Розробка та коригування 

проектно-кошторисної 

документації  по об'єктам 

комунальної власності

2018 рік Департамент 

капітального 

будівництва ОДА

1 000,0 1 000,0

16 Фінансова підтримка КП 

"Дирекція з капітального 

будівництва 

адміністративних і житлових 

будівель"

2018 рік Департамент 

капітального 

будівництва ОДА

2 953,0 2 953,0

Всього 8 601,5 8 601,5

1 Будівництво зернового 

терміналу  (Спеціалізований 

перевантажувальний 

комплекс зернових вантажів) 

2018 рік ДП "Маріупольський 

морський 

торговельний порт" 

(далі - ДП ММТП)

100 650,0 100 650,0 Збільшено 

пропускну 

здатність  

на 1 млн. 

тонн      

 (1 етап) 

2 Будівництво терміналу в 

тилу причалів № 16, 17

2018 рік ДП ММТП 19 876,0 19 876,0 Збільшено 

вантажообіг 

на 10%

3 Модернізація 

перевантажувальної та іншої 

техніки

2018 рік ДП ММТП 10 600,0 10 600,0 Збільшено інтен-

сивність переван-

таження

на 15%

4 Реконструкція будівель 

порту побутового та 

виробничого призначення

2018 рік ДП ММТП 19 674,0 19 674,0 Зменшено 

енерговитрати 

на 10%

5 Реконструкція 

гідротехнічної частини 

причалів № 2, 3, 4 морського 

порту Маріуполь

2018 рік Маріупольська філія 

"Адміністрація 

морських портів 

України"

118 723,9 118 723,9 Реконструйовано 

частини 

причалів: 

глибиною

довжиною

9,75 м

530,1 м

1.1.4. Сприяти розвитку 

морського транспорту і 

морської інфраструктури

2.3.2. Поліпшувати 

спроможність нових 

громад з метою 

покращення управління і 

надання якісних публічних 

послуг через відновлення 

та розвиток 

інфраструктури надання 

послуг на обласному, 

районному та місцевому 

рівнях

Проведено коригування ПКД 

по об'єктах, що реалізуються за 

рахунок "переміщених коштів".

Розроблено ПКД за об'єктами, 

по яких передбачається 

реалізація інфраструктурних 

проектів

Забезпечено діяльність 

підприємства для реалізації 

проектів будівництва 

адміністративних і житлових 

будівель

3.1.6. Дорожньо-транспортний комплекс
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Інші завдання:

Підвищити техніко-

експлуатаційний стан 

автомобільних доріг 

загального користування 

місцевого значення 

Донецької області, 

штучних споруд на них та  

8 Будівництво, реконструкція, 

ремонт і утримання 

автомобільних доріг 

загального користування 

місцевого значення та 

вулиць і доріг комунальної 

власності у населених 

пунктах 
1)

2018 рік Департамент розвитку 

базових галузей 

промисловості ОДА, 

Служба автомобільних 

доріг у Донецькій 

області

557 536,7 557 536,7 Охоплено дороги 

протяжністю 

102,0 км

вулиць і доріг комунальної 

власності у населених 

пунктах

9 Зимове експлуатаційне 

утримання автомобільних 

доріг загального 

користування місцевого 

значення Донецької області 

(на перехідний період після 

передачі автомобільних 

доріг місцевого значення зі 

сфери управління 

Державного агенства 

автомобільних доріг України 

до сфери управління 

Донецької 

облдержадміністрації)
 2)

січень-

лютий 

2018 року

Департамент розвитку 

базових галузей 

промисловості ОДА, 

Служба автомобільних 

доріг у Донецькій 

області

20 000,0 20 000,0 Охоплено дороги 

протяжністю 

4560,0 км

Інші завдання:

Забезпечити транспортне 

обслуговування офіційних 

заходів

11 Фінансова підтримка 

комунального підприємства 

"Автотранспортне 

підприємство"

2018 рік Департамент розвитку 

базових галузей 

промисловості ОДА

326,0 326,0 Здійснено 

перевезень

25 од.

Всього 847 386,6 577 862,7 269 523,9
1)

 визначення конкретних заходів відбудетсья після прийняття 01.01.2018 до сфери управління облдержадміністрації автомобільних доріг загального користування місцевого значення

1 Забезпечення якісного 

утримання жилового фонду 

та поліпшення умов 

проживання мешканців

2018 рік РДА, виконавчі органи 

міських рад, рад ОТГ

416 332,7 279 884,1 57 873,3 78 575,3

2 Підтримка житлового фонду 

при створені та 

функціонуванні об'єднань 

співвласників 

багатоквартирних будинків

2018 рік РДА, виконавчі органи 

міських рад, рад ОТГ

86 529,2 80 485,6 584,2 5 459,4 Надано допомогу 

ОСББ

615 од.

3 Забезпечення реалізації 

заходів з капітального 

ремонту та реконструкції 

теплового господарства

2018 рік РДА, виконавчі органи 

міських рад, рад ОТГ, 

підприємтва 

теплопостачання

432 452,3 177 216,6 250 065,5 5 170,2 Зекономлено 

енергоносіїв

 понад 20%

2)
 перелік ділянок уточнюється

3.1.7. Житлове господарство та комунальна інфраструктура 

1.1.2. Забезпечувати 

ефективне функціонування 

житлово-комунального 

господарства та 

безперебійне енерго-, газо- 

та водопостачання об’єктів 

соціальної сфери, освіти, 

охорони здоров’я

Проведено капітальний ремонт 

житлового фонду

Покращено умови проживання 

мешканців
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4 Забезпечення реалізації 

заходів з капітального 

ремонту та реконструкції 

водопровідно-

каналізаційного 

господарства

2018 рік РДА, виконавчі органи 

міських рад, рад ОТГ, 

підприємтва 

водопостачання

663 320,3 570 270,5 73 484,5 19 565,3 Забезпечено 

якісними 

послугами 

 понад  

450 тис. осіб

5 Благоустрій територій 

населених пунктів

2018 рік РДА, виконавчі органи 

міських рад, рад ОТГ, 

комунальні 

підприємства

1 016 415,0 1 011 974,1 4 043,9 397,0 Поліпшено 

рівень 

благоустрою

понад 

450 тис. осіб

6 Забезпечення отримання 

сертифікатів для прийняття в 

експлуатацію закінчених 

будівництвом об'єктів 

житлового господарства та 

комунальної інфраструктури 

області, які фінансуються за 

рахунок коштів обласного 

бюджету, у тому числі за 

рахунок залишків коштів 

місцевих бюджетів 

населених пунктів Донецької 

області, на території яких 

органи державної влади 

тимчасово не здійснюють 

свої повноваження

2018 рік Департамент житлово-

комунального 

господарства ОДА

728,9 728,9

Всього 2 615 778,4 728,9 2 119 830,9 386 051,4 109 167,2

1 Реконструкція нежитлових 

будівель, гуртожитків під 

житло для громадян, у тому 

числі для внутрішньо 

переміщених осіб 

2018 рік Виконкоми 

Лиманської, 

Маріупольської 

міських рад, 

Бахмутська, 

Волноваська, 

Мар'їнська РДА

128 917,4 18 286,4 110 631,0 Реконструйовано 

житлову площу

12801,2 кв.м

2 Будівництво 9-типоверхо-

вого багатоквартирного 

житлового будинку з 

вбудованими нежитловими 

приміщеннями 

2018 рік Виконком Лиманської  

міської ради

40 700,0 40 700,0 Побудовано  

житлову площу

3735 кв.м

3.1.8. Житлове будівництво 

3.4.1. Надавати соціальне 

житло та соціальні 

гуртожитки для ВПО, дітей-

сиріт і дітей, позбавлених 

батьківського піклування

1.1.2. Забезпечувати 

ефективне функціонування 

житлово-комунального 

господарства та 

безперебійне енерго-, газо- 

та водопостачання об’єктів 

соціальної сфери, освіти, 

охорони здоров’я

Введення в експлуатацію 

закінчених будівництвом 

об’єктів
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3 Реконструкція 3-хповерхо-

вого житлового будинку з 

прибудовою четвертого 

поверху, у тому числі 

розробка проектно-

кошторисної документації, 

вул. Заводська, 6, 

м. Курахове Мар'їнського 

району

2018 рік Мар'їнська РДА 1 500,0 1 500,0 Розроблено 

проектно-

кошторисну 

документацію 

1 од.

4 Надання довгострокових 

пільгових кредитів 

індивідуальним сільським 

забудовникам за програмою 

"Власний дім"

2018 рік Обласний фонд 

підтримки 

індивідуального 

житлового будівництва 

на селі Донецької 

області 

4 000,0 2 950,0 650,0 400,0 Побудовано 

житлову площу

10563 кв.м

5 Оновлення реєстру об’єктів 

незавершеного житлового 

будівництва всіх форм 

власності

I квартал 

2018 року

Департамент 

економіки ОДА, РДА, 

виконавчі органи  

міських рад, рад ОТГ  

Всього 175 117,4 22 736,4 41 350,0 111 031,0

1 Стимулювання розвитку 

підприємницької ініціативи 

клієнтів служби зайнятості в 

регіоні для започаткування 

або відновлення власного 

бізнесу шляхом  

інформування та підвищення 

мотивації громадян щодо 

можливості відкриття 

власної справи з залученням 

грантових програм, онлайн-

навчання за напрямком 

«Підприємницька 

діяльність», проведення 

інформаційно-

консультаційних заходів з 

відповідної тематики*                                                                                                                    

Протягом 

року

Донецький обласний 

центр зайнятості (далі - 

ДОЦЗ)

7,1 7,1 Кількість 

семінарів з 

орієнтації на 

підприємницьку 

діяльність, в 

тому числі з 

використанням 

індивідуальних 

методик

Близько 3000 

семінарів                                                                                   

3.4.1. Надавати соціальне 

житло та соціальні 

гуртожитки для ВПО, дітей-

сиріт і дітей, позбавлених 

батьківського піклування

Оновлено реєстр  об’єктів 

незавершеного житлового 

будівництва

3.1.9. Розвиток підприємницького середовища

1.2.1. Створювати 

підприємницьку 

інфраструктуру, спростити 

та збільшити прозорість 

адміністративних 

процедур, зокрема на 

депресивних територіях (у 

т.ч. малі міста)
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2 Проведення 

профорієнтаційної роботи з 

молоддю з підвищення 

мотивації до зайняття 

підприємницькою 

діяльністю шляхом 

проведення групових 

заходів, у т.ч. тренінгових 

форм роботи, які націлені на 

формування навичок 

складання бізнес-планів, 

покращення вмотивованості 

до зайняття 

підприємницькою 

діяльністю *

Протягом 

року

 ДОЦЗ 140,4 140,4 Кількість заходів 

з профорієнтації 

молоді, в тому 

числі учнівської 

(уроки вибору 

професії, 

професіографічні 

зустрічі, Дні 

відкритих дверей 

навчального 

закладу, 

профінформацій

ні семінари для 

батьків, Ярмарки 

професій)

950 заходів

3 Організація роботи щодо 

надання інформаційно-

консультаційної допомоги 

підприємцям з числа 

колишніх безробітних щодо 

участі у реалізації обласної 

програми підтримки малого 

та середнього 

підприємництва  

«Український донецький 

куркуль». Надання 

фінансової допомоги 

безробіним на відкриття 

власної справи шляхом 

одноразової виплати 

допомоги по безробіттю *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Протягом 

року

 ДОЦЗ 8 757,1 8 757,1 Кількість 

безробітних, які 

отримали 

одноразову 

виплату 

допомоги по 

безробіттю для 

зайняття 

підприємницько

ю діяльністю, в 

тому числі брали 

участь у проекті 

"Український 

донецький 

куркуль"

250 осіб 

1.2.1. Створювати 

підприємницьку 

інфраструктуру, спростити 

та збільшити прозорість 

адміністративних 

процедур, зокрема на 

депресивних територіях (у 

т.ч. малі міста)
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4 Забезпечення діяльності 

Консалтингових центрів 

підприємництва у міських та 

районних центрах 

зайнятості. Інформаційне 

супроводження  клієнтів у 

грантових програмах  різної 

направленості з метою 

успішного залучення ними 

фінансових ресурсів  на 

втілення своїх бізнес-ідей.  

Розширення альтернативних 

джерел підтримки 

підприємницьких ініціатив, 

шляхом співпраці з 

міжнародними грантовими 

програмами (напрямок 

розвитку фандрейзинг, 

крауднфайдінг) *

Протягом 

року

 ДОЦЗ Кількість 

створених 

Консалтингових 

центрів

21 

Консалтингов

ий центр

5 Реалізація заходів 

Регіональної програми 

розвитку малого і середнього 

підприєм-ництва в 

Донецькій області на 2017-

2018 роки (крім заходу щодо 

сприяння участі в 

програмах обміну 

міжнародним досвідом з 

метою запровадження 

передових технологій та 

підвищення рівня 

кваліфікації представ-ників 

суб’єктів малого 

підприємництва ),

 з них

Департамент еко-

номіки ОДА, 

структурні підрозділи 

ОДА, Донецька ТПП, 

Регіональний фонд 

підтримки підпри-

ємництва по Донецькій 

області, Донецький 

обласний центр 

зайнятості, РДА, 

виконавчі органи 

міських рад, рад ОТГ

267 184,1 140 666,9 60 000,0 66 517,2 Забезпечено 

кількість малих 

підприємств на 

10 тис. осіб 

наявного 

населення

Забезпечено 

кількість 

середніх 

підприємств на 

10 тис. наявного 

населення

24 од.

1 од.

5.1. Фінансова державна

підтримка суб’єктів малого і

середнього

підприємництва:

200 200,0 140 200,0 60 000,0

- часткова компенсація 

відсоткових ставок за 

кредитами, що надаються на 

реалізацію проектів суб'єктів 

малого і середнього 

підприємництва

200,0 200,0 Надано 

компенсацію 

суб'єктам малого 

і середнього 

підприємництва

9 од.

1.2.1. Створювати 

підприємницьку 

інфраструктуру, спростити 

та збільшити прозорість 

адміністративних 

процедур, зокрема на 

депресивних територіях (у 

т.ч. малі міста)

Інші завдання:

Надавати підтримку для 

започаткування та 

розвитку малого і 

середнього 

підприємництва

2018 рік

Департамент 

економіки ОДА
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- надання фінансової

підтримки суб'єктам малого

підприємництва на

реалізацію проектів

200 000,0 140 000,0 60 000,0 Надано 

фінансову 

підтримку  

суб’єктам малого 

підприємництва

400 од.

Всього 276 088,7 140 666,9 60 000,0 75 421,8

1 Організація та впровадження 

віїзного обслуговуання 

населення

2018 рік Суб'єкти 

господарювання, РДА, 

ВЦА, виконавчі органи 

міських рад, рад ОТГ, 

департамент економіки 

ОДА

185,7 185,7 Охоплено 

населених 

пунктів

85 од.

2 Впровадження заходів 

соціальної відповідальності 

підприємств торгівлі: 

704,4 704,4

- надання продовольчих 

набори 

152,9 152,9 Охоплено 

громадян 

1050 осіб

- проведення благодійних 

обідів;

200,5 200,5 Охоплено 

громадян 

1400 осіб

- надання безкоштовних або із 

знижкою побутових послуг

190,0 190,0 Охоплено 

громадян 

800 осіб

- створення сприятливих умов 

для безперешкодного 

доступу людей з 

обмеженими фізичними 

можливостями шляхом 

обладнання об’єктів сфери 

обслуговування пандусами, 

поручнями тощо

161,0 161,0 Встановлено 

пандусів 

20 од.

3 Розширення сфери торгівлі 

та підприємств сфери  

послуг 

2018 рік Суб'єкти 

господарювання, РДА, 

ВЦА, виконавчі органи 

міських рад, рад ОТГ, 

департамент економіки 

ОДА

39 615,0 39 615,0 Відкрито:

магазинів

об'єктів 

ресторанного 

господарства 

об'єктів дрібно-

роздібної 

торгівлі 

підприємств 

сфери послуг

Створено 

робочих місць

 

50 од.

15 од. на 

258 посад. 

місць 

7 од. 

15 од. 

 

456 од.

3.1.10. Розвиток внутрішньої торгівлі та надання побутових послуг населенню. Захист прав споживачів

1.3.1. Координувати та 

заохочувати реалізацію 

регіональних ініціатив 

соціальної 

відповідальності бізнесу

2018 рік Суб'єкти 

господарювання, РДА, 

ВЦА, виконавчі органи 

міських рад, рад ОТГ, 

департамент економіки 

ОДА

Інші завдання:

Сприяти розвитку 

внутрішньої торгівлі

Інші завдання:

Надавати підтримку для 

започаткування та 

розвитку малого і 

середнього 

підприємництва

2018 рік

Департамент 

економіки ОДА
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4 Підвищення ефективності 

роботи підприємств торгівлі, 

ресторанного господарства 

за рахунок реконструкції, 

модернізації, технічного 

переоснащення, приведення 

у відповідність вимогам 

сучасного дизайну 

2018 рік Суб'єкти 

господарювання, РДА, 

ВЦА, виконавчі органи 

міських рад, рад ОТГ, 

департамент економіки 

ОДА

8 496,0 8 496,0 Охоплено 

підприємств 

торгівлі, 

ресторанного 

господарства,               

сфери послуг

57 од.

5 Удосконалення  

торгівельного процесу за 

рахунок впровадження 

прогресивних форм і методів 

обслуговування

2018 рік Суб'єкти 

господарювання, РДА, 

ВЦА, виконавчі органи 

міських рад, рад ОТГ, 

департамент економіки 

ОДА

729,5 729,5 Охоплено 

підприємств 

торгівлі, 

ресторанного 

господарства,               

сфери послуг

14 од.

6 Збільшення обсягів продажу 

товарів візчизняних 

товаровиробників:

1 250,0 1 250,0

- відкриття відділів та секцій з 

продажу фірмових товарів 

вітчизняних виробників;

1 250,0 1 250,0 Відкрито відділів 5 од.

- проведення ярмаркових 

заходів з продажу товарів 

масового вжитку та 

сільськогосподарської 

продукції

Проведено 

ярмарків

1115 од.

7 Вдосконалення роботи 

ринків:

2 960,5 2 960,5

- реконструкція, модернізація 

матеріально-технічної бази; 

2 960,5 2 960,5 Охоплено ринків 20 од.

- сприяння товаровиробникам 

у безпосередньому продажу 

на ринках 

сільськогосподарської 

продукції 

Забезпечено  

торгових місць 

150 од.

8 Надання підтримки 

cуб'єктам малого 

підприємництва шляхом 

проведення семінарів, нарад, 

«круглих столів» по 

вивченню діючого 

законодавства з питань 

торговельного 

обслуговування

2018 рік Суб'єкти 

господарювання, РДА, 

ВЦА, виконавчі органи 

міських рад, рад ОТГ, 

департамент економіки 

ОДА

Проведено нарад 24 од.

9 Заходи щодо захисту прав 

громадян як споживачів: 

2018 рік Головне управління 

Держпродспожив-

служби в Донецькій 

області,  виконавчі 

органи міських рад, 

рад ОТГ, департамент 

економіки ОДА

Інші завдання:

Сприяти розвитку 

внутрішньої торгівлі

2018 рік Суб'єкти 

господарювання, РДА, 

ВЦА, виконавчі органи 

міських рад, рад ОТГ, 

департамент економіки 

ОДА

2018 рік Суб'єкти 

господарювання, РДА, 

ВЦА, виконавчі органи 

міських рад, рад ОТГ, 

департамент економіки 

ОДА
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- регулярне проведення 

комплексу  заходів, 

спрямованих на 

забезпечення неухильного 

дотримання суб’єктами 

підприємницької діяльності 

вимог законодавства щодо 

якості та безпеки товарів;

- сприяти реалізації прав 

споживачів у випадках 

придбання товарів 

неналежної якості;

- систематично через засоби 

масової інформації 

проводити роботу по 

підвищенню інформованос-

ті населення з питань 

захисту прав споживачів 

(публікації, виступи на радіо 

та  телебаченні)

Всього 53 941,1 53 941,1

1 Сприяння 

працевлаштуванню   

незайнятого населення та 

безробітних на вільні та 

новостворенні робочі місця

2018 рік Донецький обласний 

центр зайнятості (далі - 

ДОЦЗ)

Працевлаштова-

но за сприянням 

служби 

зайнятості

31500 осіб

2 Забезпечення 

індивідуального супроводу 

соціально-незахищених 

громадян та внутрішньо 

переміщених осіб (далі - 

ВПО) після працевлаш-

тування за сприянням 

служби зайнятості шляхом 

надання психологічної, 

соціальної та юридичної 

підтримки з питань адаптації 

та закріплення на робочому 

місці

2018 рік  ДОЦЗ Охоплено 

послугами з 

індивідуального 

супроводу

3000 осіб

1.3.5. Розширити 

спроможність центрів 

зайнятості регіону 

здійснювати моніторинг 

стану ринку праці, 

підготовку та 

перекваліфікайію 

населення

2018 рік Головне управління 

Держпродспожив-

служби в Донецькій 

області,  виконавчі 

органи міських рад, 

рад ОТГ, департамент 

економіки ОДА

Підвищено обізнаність 

суб’єктів підприємницької 

діяльності з питань 

законодавства щодо якості та 

безпеки товарів

Забезпечно дотримання прав 

споживачів

Підвищено обізнаність 

населення з питань захисту 

прав споживачів  

3.1.11. Ринок праці. Зайнятість населення
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3 Здійснення професійної 

підготовки, перепідготовки 

та підвищення кваліфікації 

безробітних на замовлення 

роботодавців або для 

самозайнятості,  з 

урахуванням потреб 

регіонального ринку праці, в 

тому числі за укрупненими 

(інтегрованими) професіями, 

у т.ч. на базі ДНЗ 

"Донецький ЦПТО ДСЗ" 

шляхом впровадження 

інноваційних та 

андрагогічних технологій 

навчання                   

2018 рік ДОЦЗ, ДНЗ 

"Донецький ЦПТО 

ДСЗ", Департамент 

освіти і науки ОДА

5 440,3 5 440,3 Охоплено 

профнавчанням 

у тому числі на 

базі ДНЗ 

"Донецький 

ЦПТО ДСЗ"

Забезпечено 

рівень праце-

влаштування 

після проход-

ження профнав-

чання

10000 осіб

2200 осіб

90%

4 Сприяння реалізації статті 30 

Закону України «Про 

зайнятість населення» 

шляхом видачі ваучерів 

населенню з числа деяких 

категорій громадян, в тому 

числі для ВПО

2018 рік ДОЦЗ, 

Департамент освіти і 

науки ОДА

589,4 589,4 Надано ваучери 

населенню

70 осіб

5 Здійснення компенсації 

роботодавцю єдиного внеску 

за працевлаштова-них 

безробітних на нові робочі 

місця, у тому числі створені 

за рахунок регіональної 

програми "Український 

донецький куркуль"

2018 рік ДОЦЗ 9 191,4 9 191,4 Працевлаштова-

но з компенса-

цією роботодав-

цю єдиного 

внеску

1000 осіб

6 Розширення переліку видів 

громадських робіт з 

урахуванням потреб громади

2018 рік ДОЦЗ 18 321,9 9 536,2 8 785,7 Залучено 

населення  до 

громадських 

робіт

6900 осіб

1.3.5. Розширити 

спроможність центрів 

зайнятості регіону 

здійснювати моніторинг 

стану ринку праці, 

підготовку та 

перекваліфікайію 

населення
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7 Визначення перспективної 

потреби діючих 

підприємств, організацій, 

установ в кадрах у 

професійному розрізі на 

найближчу перспективу 

шляхом вибіркового 

опитування з метою 

прогнозування напрямів та 

обсягів організації 

професійного навчання, 

перенавчання та підвищення 

кваліфікації (включаючи 

стажування безпосередньо 

на робочому місці)

червень, 

грудень 

2018 року

ДОЦЗ Забезпечено 

рівень охоплення 

вибірковим 

опитуванням 

діючих 

роботодавців

75%

Інші завдання:

Детінізація заробітної 

плати та зайнятості 

населення

8 Проводити заходи з

виявлення ознак тіньової

зайнятості та легалізації

трудових відносин

Протягом 

року

Головне управління 

ПФУ в Донецькій 

області, ГУ Держпраці 

у Донецькій області, 

ГУ ДФС у Донецькій 

області

Виявлено пору-

шень законо-

давства про 

працю в частині 

оформлення 

трудових 

відносин 

Кількість 

працівників 

офіційно 

працевлаштован

их після 

державного 

контролю

близько

12 

юридичних 

осіб,

8 фізичних 

осіб

більше

50 осіб

Всього: 33 543,0 9 536,2 24 006,8

1 Проведення інформаційних 

днів з питань впровадження 

реформи місцевого 

самоврядування та 

децентралізації влади

2018 рік Департамент 

інформаційної та 

внутрішньої політики 

ОДА

175,0 175,0 Збільшено 

кількість 

об'єднаних 

територіальних 

громад

на 18 од.

2 Проведення конкурсу 

"Самобутність громад 

Донеччини в єдиному 

європейському просторі"

2018 рік Департамент 

інформаційної та 

внутрішньої політики 

ОДА

50,0 50,0 Залучено ОТГ-

учасників 

конкурсу

10 од.

3 Проведення регіонального 

форуму "Децентралізація: 

сучасний стан та 

перспективи розвитку"

2018 рік Департамент 

інформаційної та 

внутрішньої політики 

ОДА

145,0 145,0 Залучено  

учасників 

форуму

150 осіб

Ціль 2. Підвищення спроможності місцевого самоврядування 

3.1.12. Формування спроможних територіальних громад
2.2.1. Надавати допомогу 

та підтримку процесу 

об’єднання місцевих 

громад шляхом сприяння 

процесу узгодження між 

громадами, а також 

інституційному та 

організаційному 

зміцненню
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2.2.2. Впроваджувати 

галузеві реформи 

децентралізації шляхом 

встановлення розподілу 

обов’язків, ресурсів та  

інституційних  механізмів  

надання  послуг  в  умовах   

децентралізації – шляхом 

забезпечення технічної 

підтримки та програм 

підвищення кваліфікації 

службовців, що будуть 

підтриманні державними і 

міжнародними партнерами

4 Реалізація комплексної 

навчальної програми 

"Вчимося жити і працювати 

в одній громаді"

2018 рік Департамент 

інформаційної та 

внутрішньої політики 

ОДА

75,0 75,0 Проведено 

семінарів, нарад

12 од.

Всього 445,0 445,0

2.2.1. Надавати допомогу 

та підтримку процесу 

об’єднання місцевих 

громад шляхом сприяння 

процесу узгодження між 

громадами, а також 

інституційному та 

організаційному 

зміцненню

1 Розроблення містобудівної 

документації

2018 рік Управління 

містобудування та 

архітектури ОДА

17 978,1 11 838,1 10,0 6 130,0 Розроблено 

проектів 

містобудівної 

документації

48 од.

2 Створення та розвиток 

містобудівного кадастру 

2018 рік Управління 

містобудування та 

архітектури ОДА

7 064,1 1 166,0 5 781,4 116,7 Введено в 

промислову 

експлуатацію 

розподілену ГІС-

систему;

створено 

цифрових 

масивів даних 

топографічної 

основи  

1 од.

12 од.

3 Інші заходи просторового 

планування 

2018 рік Управління 

містобудування та 

архітектури ОДА

3 843,8 3 823,8 20,0 Розроблено 

проектів, планів, 

схем 

18 од.

Всього 28 886,0 1 166,0 21 443,3 146,7 6 130,0

1 Складання проектів 

землеустрою, що 

забезпечують еколого-

економічне обґрунтування 

сівозмін та впорядкування 

угідь 

2018 рік Юридичні та фізичні 

особи, які мають право 

виконувати дані заходи 

згідно чинного 

законодавства

198,0 198,0 Складено 

проектів

16 од.

2.3.2. Поліпшувати 

спроможність нових 

громад з метою 

покращення управління і 

надання якісних публічних 

послуг через відновлення 

та розвиток 

інфраструктури надання 

послуг на обласному, 

районному та місцевому 

рівнях

3.1.14. Розвиток земельних відносин

2.3.2. Поліпшувати 

спроможність нових 

громад з метою 

покращення управління і 

надання якісних публічних

послуг через відновлення 

3.1.13. Впровадження заходів територіального планування
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2 Оновлення планово-

картографічних матеріалів 

населених пунктів масштабу 

1:2000, 1:5000

2018 рік Юридичні та фізичні 

особи, які мають право 

виконувати дані заходи 

згідно чинного 

законодавства

8 932,0 6 569,0 2 363,0 Охоплено 

населених 

пунктів

81 од.

3 Встановлення і зміна меж 

адміністративно-

територіальних утворень

2018 рік Юридичні та фізичні 

особи, які мають право 

виконувати дані заходи 

згідно чинного 

законодавства

10 364,0 9 384,0 980,0 Охоплено  

населених 

пунктів

82 од.

4 Проведення нормативної 

грошової оцінки земель 

населених пунктів та земель 

несільськогосподарського 

призначення за межами 

населених пунктів 

2018 рік Юридичні та фізичні 

особи, які мають право 

виконувати дані заходи 

згідно чинного 

законодавства

8 835,0 4 984,0 1 246,0 2 605,0 Охоплено 

населених 

пунктів

113 од.

5 Проведення інвентаризації 

земель державної та 

комунальної власності

2018 рік Юридичні та фізичні 

особи, які мають право 

виконувати дані заходи 

згідно чинного 

законодавства

5 238,0 1 806,0 576,0 2 856,0 Підготовлено 

проектів

80 од. 

6 Проведення інвентаризації 

земель під полезахисними 

лісосмугами та іншими 

лісовими насадженнями

2018 рік Департамент екології 

та природних ресурсів 

ОДА

1 738,5 1 738,5 Інвентаризовано 

полезахисних 

лісосмуг

1100 га 

7 Підготовка, організація та 

проведнення земельних 

торгів у формі  аукціону 

2018 рік Юридичні та фізичні 

особи, які мають право 

виконувати дані заходи 

згідно чинного 

законодавства

2 058,0 648,0 95,0 1 315,0 Проведено торги 

по земельних 

ділянка

38 од.

8 Встановлення прибрежних 

захисних смуг вздовж річок, 

навколо озер, водосховищ та 

інших водойомищ

2018 рік Юридичні та фізичні 

особи, які мають право 

виконувати дані заходи 

згідно чинного 

законодавства

488,0 263,0 225,0 Охоплено площу 130 га

9 Оформлення 

правовстановлюючих 

документів на земельні 

ділянки, в тому числі під 

кладовища, полігони твердих 

побутових відходів та інших 

об'єктів комунальної 

власності

2018 рік Юридичні та фізичні 

особи, які мають право 

виконувати дані заходи 

згідно чинного 

законодавства

3 469,0 3 381,0 7,0 81,0 Оформлено 

документи на 

земельні ділянки: 

в кількості

площею

38 од.

5116 га

2.3.2. Поліпшувати 

спроможність нових 

громад з метою 

покращення управління і 

надання якісних публічних

послуг через відновлення 
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10 Передача земельних ділянок 

у власність громадян

2018 рік Юридичні та фізичні 

особи, які мають право 

виконувати дані заходи 

згідно чинного 

законодавства

2 267,0 2 267,0 Передано 

земельних 

ділянок

813 од.

11 Виготовлення документації 

із землеустрою для надання 

земельних ділянок 

учасникам АТО

2018 рік Юридичні та фізичні 

особи, які мають право 

виконувати дані заходи 

згідно чинного 

законодавства

2 895,0 308,0 2 587,0 Виготовлено 

документацію  

земельних 

ділянок

598 од.

12 Проведення вишукувальних 

робіт, розроблення проектної 

документації з охорони 

земель на землях державної 

власності

2018 рік Юридичні та фізичні 

особи, які мають право 

виконувати дані заходи 

згідно чинного 

законодавства

1 050,0 1 050,0 Підготовлено  

проектів

4 од.

13 Здійснення будівництва і 

реконструкції 

протиерозійних, 

гідротехнічних споруд, 

проведення заходів з захисту 

від підтоплення територій

2018 рік Юридичні та фізичні 

особи, які мають право 

виконувати дані заходи 

згідно чинного 

законодавства

3 600,0 3 600,0 Охоплено 

гідроспоруд

2 од.

14 Здійснення поліпшення 

малопродуктивних угідь

2018 рік Юридичні та фізичні 

особи, які мають право 

виконувати дані заходи 

згідно чинного 

законодавства

6 950,0 5 850,0 100,0 1 000,0 Поліпшено  угідь 224 га

15 Здійснення рекультивації 

порушених земель та 

використання родючого 

шару ґрунту під час 

проведення робіт, пов'язаних 

із порушенням земель

2018 рік Юридичні та фізичні 

особи, які мають право 

виконувати дані заходи 

згідно чинного 

законодавства

93 001,0 1 270,0 61 731,0 30 000,0 Охоплено земель 80,9082 га

Всього 151 083,5 1 738,5 38 850,0 64 216,0 46 279,0

1 Організація та проведення 

заходів зі сприяння розвитку 

громадянського суспільства

2018 рік Департамент 

інформаційної та 

внутрішньої політики 

ОДА

312,3 312,3 Проведено 

заходів

6 од.2.1.1. Заохочувати і 

підтримувати участь 

громадян у прийнятті 

рішень через Громадські 

ради, консультації з 

громадськістю, а також 

розширювати можливості 

громадян, особливо 

вразливих верств 

населення, приймати 

участь у громадському 

житті

3.1.15. Розвиток громадянського суспільства
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2 Видатки на утримання 

комунальної установи 

"Донецький обласний 

контактний центр"

2018 рік Департамент 

інформаційної та 

внутрішньої політики 

ОДА

165,9 165,9

Всього 478,2 478,2

1 Надання субвенції на 

соціально-економічний 

розвиток території, в т.ч.

2018 рік 63 930,0 63 930,0

м.Торецьк 2018 рік 2 430,0 2 430,0 Встановлено 

приладів обліку

405 од.

м.Добропілля 2018 рік 1 500,0 1 500,0 Оснащено 

спортивних залів

4 од.

м.Краматорск 2018 рік 60 000,0 60 000,0 Реконструйова-

но площу Миру

1 од.

63 930,0 63 930,0

3.1.2. Формувати 

компетенції місцевих 

органів виконавчої влади 

щодо їх ролі у процесі 

організації та надання 

соціальних послуг на рівні 

спроможної громади 

(роз’яснювальна робота, 

тренінги)

1 Забезпечення органів 

місцевої влади методичними 

матеріалами з організації 

функціонування 

дистанційних робочих місць, 

технічні навчання з 

вказаного напрямку, кадрове 

та організаційне 

забезпечення

2018 рік Головне управління 

ПФУ в Донецькій 

області

Розроблено 

методичних 

матеріалів

9 од.

2 Забезпечення здійснення 

соціального діалогу, 

функціонування 

тристоронніх соціально-

економічних рад та 

укладення територіальних 

угод у містах та районах 

області

2018 рік Відділення 

Національної служби 

посередництва і 

примирення в 

Донецькій області (далі 

- НСПП), РДА, ВЦА, 

виконавчі органи 

міських рад,  місцеві 

організації профспілок, 

організації 

роботодавців

Забезпечено 

функціонування 

тристоронніх 

соціально-

економічні рад

Укладено 

територіальних 

угод 

22 ради

20 угод

3.1.17. Соціальний захист населення

2.1.1. Заохочувати і 

підтримувати участь 

громадян у прийнятті 

рішень через Громадські 

ради, консультації з 

громадськістю, а також 

розширювати можливості 

громадян, особливо 

вразливих верств 

населення, приймати 

участь у громадському 

житті

Забезпечено оперативне 

реагування на звернення 

громадян, підприємств, установ 

та організацій регіону

3.1.16. Розвиток міст і районів області

Департамент фінансів 

ОДА, РДА, ВЦА, 

виконавчі органи 

міських рад, рад ОТГ

Ціль 3. Людський розвиток, надання якісних соціальних послуг та вирішення питань  ВПО
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3 Організація проведення 

семінарів, нарад, зустрічей, 

круглих столів, інших 

заходів з питань соціально-

трудових відносин з метою 

своєчасного їх розв’язання 

та попередження їх 

негативних наслідків

2018 рік НСПП, РДА, ВЦА, 

виконавчі органи 

міських рад,  місцеві 

організації профспілок, 

організації 

роботодавців

Проведено 

семінарів, нарад, 

зустрічей, 

круглих столів

330 заходів

4 Забезпечення проведення 

попереджувальних заходів 

щодо виникнення 

колективних трудових 

спорів, страйків та акцій 

протесту

2018 рік НСПП, РДА, ВЦА, 

виконавчі органи 

міських рад,  місцеві 

організації профспілок, 

організації 

роботодавців

Проведено 

угоджувальних 

зустрічей

138 заходів

5 Сприяння  вирішенню 

колективних трудових 

спорів (конфліктів)

2018 рік НСПП, РДА, ВЦА, 

виконавчі органи 

міських рад,  місцеві 

організації профспілок, 

організації 

роботодавців

Проведено 

угоджувальних 

зустрічей

60 зустрічей

6 Проведення роботи щодо 

прогнозування можливих 

змін соціально-трудових 

відносин, виникнення 

колективних трудових 

спорів та протестних дій 

найманих працівників

Травень, 

листопад

2018 року 

НСПП, РДА, ВЦА, 

виконавчі органи 

міських рад,  місцеві 

організації профспілок, 

організації 

роботодавців

Спрогнозовано 

можливі зміни 

соціально-

трудових 

відносин

2 прогноза

3.1.3. Створювати заклади 

/ соціальні служби для 

надання соціальних послуг 

відповідно до потреб 

конкретної громади

7 Створення дистанційних 

робочих місць для 

покращення надання  послуг 

з пенсійного забезпечення:  

2018 рік 374,4 374,4

розробка та запровадження 

проектів договірної та іншої 

регламентуючої 

документації

 Головне управління 

ПФУ в Донецькій 

області

Запроваджено 

проекти 

договірної та 

регламентуючої 

документації

9 од.

забезпечення матеріально-

технічної бази та обладнання 

робочих місць для надання 

послуг в дистанційному 

режимі

виконавчі органи 

міських рад, рад ОТГ, 

РДА, ВЦА

374,4 374,4 Обладнано 

робочі місця

9 од.
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8 Оздоровлення громадян, які 

постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, 

виплата грошової 

компенсації замість путівки 

2018 рік Департамент 

соціального захисту 

населення ОДА (далі - 

ДСЗН ОДА), виконавчі 

органи міських рад, 

рад ОТГ, РДА, ВЦА

2 127,6 2 127,6 Оздоровлено 

громадян, 

постраждалих 

внаслідок 

Чорнобильської 

катастрофи

527 осіб

9 Виплата матеріальної 

допомоги постраждалим 

внаслідок Чорнобильської 

катастрофи

2018 рік ДСЗН ОДА, виконавчі 

органи міських рад, 

рад ОТГ, РДА, ВЦА

2 200,0 2 200,0 Поліпшено 

матеріальне 

становище 

громадян, які 

постраждали 

внаслідок 

Чорнобильської 

катастрофи

2,9 тис.осіб

10 Компенсація видатків  за 

надання пільг на оплату 

житлово-комунальних 

послуг особам з інвалідністю 

по зору 1 та 2 групи, а також 

дітям з інвалідністю по зору

2018 рік ДСЗН ОДА, виконавчі 

органи міських рад, 

рад ОТГ, РДА, ВЦА

2 139,0 2 139,0 Поліпшення 

соціального 

захисту осіб з 

інвалідністю по 

зору

0,9 тис.осіб 

11 Оздоровлення осіб з 

інвалідністю (в т.ч. осіб з 

інвалідністю з наслідками 

травм і захворюваннями 

хребта та спинного мозку) в 

санаторно-курортних 

закладах

2018 рік ДСЗН ОДА, виконавчі 

органи міських рад, 

рад ОТГ, РДА, ВЦА

7 140,9 7 140,9 Оздоровлено 

осіб з 

інвалідністю

0,9 тис. осіб

12 Виплата компенсації замість 

санаторно-курортних 

путівок особам з 

інвалідністю 

2018 рік ДСЗН ОДА, виконавчі 

органи міських рад, 

рад ОТГ, РДА, ВЦА

126,5 126,5 Поліпшено 

матеріальне 

становище осіб з 

інвалідністю

0,5 тис. осіб

13 Надання фінансової 

підтримки обласним 

громадським організаціям 

осіб з інвалідністю і 

ветеранів, діяльність яких 

має соціальну спрямованість

2018 рік ДСЗН ОДА 317,7 317,7 Надано 

підтримку 

громадським 

організаціям

1 обласна 

організація 

14 Надання пільг на оплату 

житлово-комунальних 

послуг, придбання твердого 

палива та скрапленого газу

2018 рік ДСЗН ОДА, виконавчі 

органи міських рад, 

рад ОТГ, РДА, ВЦА

130 000,0 130 000,0 Охоплено 

заходами 

соціального 

захисту 

ветеранів війни

44,9 тис. осіб

Інші завдання:

Забезпечити соціальний 

захист осіб з інвалідністю

Інші завдання:

Забезпечити соціальний 

захист ветеранів війни

Інші завдання:

Забезпечити соціальний 

захист громадян, 

постраждалих внаслідок 

Чорнобильської 

катастрофи
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15 Надання грошової 

компенсації особам з 

інвалідністю на бензин, 

ремонт, технічне 

обслуговування автомобілів, 

мотоколясок і на 

транспортне обслуговування

2018 рік ДСЗН ОДА, виконавчі 

органи міських рад, 

рад ОТГ, РДА, ВЦА

72,5 72,5 Надано 

компенсаційних 

виплат 

ветеранам війни

0,2 тис. осіб

16 Виплата ветеранам війни 

щорічної разової грошової 

допомоги до 5 травня

до 

30 вересня 

2018 року

ДСЗН ОДА, виконавчі 

органи міських рад, 

рад ОТГ, РДА, ВЦА

60 000,0 60 000,0 Поліпшено 

матеріальне 

становище 

ветеранів війни

60,0 тис. осіб

17 Забезпечення позачергового 

соціального обслуговування 

одиноких ветеранів війни

2018 рік ДСЗН ОДА, виконавчі 

органи міських рад, 

рад ОТГ, РДА, ВЦА

19 677,0 19 677,0 Охоплено 

соціальними 

послугами 

одиноких 

ветеранів війни

3,6 тис. осіб

18 Санаторно-курортне 

оздоровлення ветеранів 

війни

2018 рік ДСЗН ОДА, виконавчі 

органи міських рад, 

рад ОТГ, РДА, ВЦА

1 460,6 1 460,6 Оздоровлено 

ветеранів війни

0,3 тис. осіб

19 Виплата ветеранам війни 

компенсації замість 

санаторно-курортних 

путівок

2018 рік ДСЗН ОДА, виконавчі 

органи міських рад, 

рад ОТГ, РДА, ВЦА

202,4 202,4 Компенсовано 

виплат 

ветеранам війни

0,8 тис. осіб

Інші завдання:

Забезпечити соціальний 

захист окремих категорій 

населення 

20 Надання щомісячної 

допомоги учням професійно-

технічних навчальних 

закладів і студентам 

(курсантам) вищих 

навчальних закладів I-IV 

рівня акредитації з числа 

дітей-сиріт і дітей, 

позбавлених батьківського 

піклування, що перебувають 

на повному державному 

забезпеченні

2018 рік ДСЗН ОДА, виконавчі 

органи міських рад, 

рад ОТГ, РДА, ВЦА

3 348,0 3 348,0 Надано допомогу 

дітям-сиротам та 

дітям, 

позбавленим 

батьківського 

піклування

1,2 тис. осіб

Інші завдання:

Забезпечити соціальний 

захист ветеранів війни
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21 Забезпечення здійснення 

соціального патронажу осіб, 

звільнених з місць 

позбавлення волі, та 

громадян без визначеного 

місця проживання

2018 рік ДСЗН ОДА, виконавчі 

органи міських рад, 

рад ОТГ, РДА, ВЦА

5 313,5 5 313,5 Охоплено 

заходами 

соціального 

захисту осіб, 

звільнених з 

місць 

позбавлення волі 

та громадян без 

визначенного 

місця 

проживання

1,0 тис.осіб

22 Придбання обладнання для 

Донецького обласного 

центру по нарахуванню та 

здійсненню соціальних 

виплат

2018 рік ДСЗН ОДА, 

Донецький обласний 

центр по нарахуванню 

та здійсненню 

соціальних виплат

100,0 100,0 Закупівля 

комп'ютерного 

обладнання

7 од.

23 Придбання обладнання для 

Донецького обласного 

центру сім'ї, дітей та молоді

2018 рік ДСЗН ОДА, 

Донецький обласний 

центр сім'ї, молоді та 

спорту

100,0 100,0 Закупівля 

комп'ютерного 

обладнання

7 од.

24 Розробка проектно-

кошторисної документації на 

капітальний ремонт 

приміщення для розміщення 

Донецького обласного 

центру сім'ї, дітей та молоді 

та створення тренінгового 

центру

2018 рік ДСЗН ОДА, 

Донецький обласний 

центр сім'ї, молоді та 

спорту

1200,0 1200,0 Розроблено ПКД 1 од.

25 Розробка проектно-

кошторисної документації на 

проведення капітального 

ремонту та реконструкції 

інтернатних установ системи 

соціального захисту 

населення

2018 рік ДСЗН ОДА, інтернатні 

установи системи 

соціального захисту 

населення

7500,0 7500,0 Розроблення 

проектно-

кошторисної 

документації

42 од.

Всього 243 400,1 201 058,0 16 977,2 25 364,9
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2.1.1. Заохочувати і 

підтримувати участь 

громадян у прийнятті 

рішень через Громадські 

ради, консультації з 

громадськістю, а також 

розширювати можливості 

громадян, особливо 

вразливих верств 

населення, приймати 

участь у громадському 

житті

1 Проведення обласного 

конкурсу, спрямованого на 

підтримку талановитої 

молоді та дітей, громадських 

організацій та ініціатив, 

інституційну підтримку 

молодіжних центрів

2019 рік Департамент сім’ї, 

молоді та спорту ОДА, 

громадські організації 

та ініціативи

3 000,0 3 000,0

2 Утримання соціальних 

закладів обласної 

комунальної власності з 

метою надання соціальних 

послуг особам, які 

опинились в складних 

життєвих обставинах

2018 рік Департамент сім’ї, 

молоді та спорту ОДА, 

відповідні соціальні 

заклади

7 890,5 7 890,5 Охоплено 

якісними 

соціальними 

послугами осіб, 

які опинилися в 

складних 

життєвих 

обставинах

1,6 тис.  осіб

3 Придбання відновлювально-

реабілітаційного обладнання 

та гімнастичного інвентаря 

для комунального закладу 

"Донецький обласний центр 

соціально-психологічної 

реабілітації дітей та молоді з  

функціональними 

обмеженнями"

2018 рік Департамент сім’ї, 

молоді та спортуОДА, 

комунальний заклад 

"Донецький обласний 

центр соціально-

психологічної 

реабілітації дітей та 

молоді з  

функціональними 

обмеженнями"

212,5 212,5

4 Організація заходів щодо 

оздоровлення дітей, що 

виховуються в сім'ях з 

дітьми, шляхом  

відшкодування вартості 

путівок  за рахунок коштів 

місцевих бюджетів, 

роботодавців, профспілок та 

інших джерел

2018 рік Департамент сім’ї, 

молоді та спорту ОДА, 

виконавчі органи 

міських рад, рад ОТГ, 

РДА, ВЦА

11 000,0 5 500,0 5 500,0 Охоплено дітей 

оздоровленням 

та відпочинком в 

дитячих закладах  

оздоровлення та 

відпочинку

2980 осіб

3.1.18. Підтримка сім'ї, дітей та молоді

Реалізовано проекти та 

програми громадських 

об'єднань, молодіжних 

ініціатив, ініціатив студентської 

молоді для виконання завдань 

регіональної політики; 

здійснена інституційна 

підтримка діяльності інститутів 

громадянського суспільства; 

залучені громадські об'єднання 

до надання соціальних послуг 

за рахунок бюджетних коштів, 

до виконання заходів 

державних та місцевих 

цільових програм

3.1.3. Створювати 

заклади/соціальні служби 

для надання соціальних 

послуг відповідно до 

потреб громади

Покращення або позбавлення 

функціональних обмежень у 

клієнтів комунального закладу 

"Донецький обласний центр 

соціально-психологічної 

реабілітації дітей та молоді з  

функціональними 

обмеженнями"
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5 Забезпечення роботи Центру 

методичного забезпечення 

дитячого оздоровлення та 

відпочинку 

2018 рік Департамент сім’ї, 

молоді та спорту ОДА, 

КП "Обласний дитячо-

молодіжний санаторно-

оздоровчий комплекс 

"ПЕРЛИНА 

ДОНЕЧЧИНИ"

593,8 593,8

Інші завдання:

Створювати необхідні 

стартові можливості для 

неформальної освіти та 

соціального становлення 

дітей і молоді

6 Утримання КЗ "Донецький 

обласний дитячо-

молодіжний центр" з метою  

надання освітніх послуг 

щодо розвитку творчих 

здібностей дітей та молоді 

2018 рік Департамент сім’ї, 

молоді та спорту ОДА, 

КПНЗ «Донецький 

обласний дитячо-

молодіжний центр» 

2 461,8 2 461,8 Охоплено 

освітніми 

послугами щодо 

розвитку 

творчих 

здібностей дітей 

та молоді 

6000 осіб

Інші завдання:

Організовувати та 

проводити оздоровлення та 

відпочинок дітей 

Донецької області 

7 Проведення заходів з 

оздоровлення та відпочинку 

дітей, які потребують 

особливої соціальної уваги 

та підтримки

2018 рік Департамент сім’ї, 

молоді та спорту ОДА 

13 593,7 13 593,7 Охоплено дітей 

організованими 

формами 

оздоровлення та 

відпочинку

3250 осіб

Всього 38 752,3 0,0 33 252,3 5 500,0 0,0 0,0

1 Надання одноразової 

грошової допомоги на 

облаштування 

новостворених  дитячих 

будинків сімейного типу 

2018 рік Служба у справах дітей 

ОДА, служби у 

справах дітей міських 

рад та РДА

500,0 500,0 Придбано 

побутової 

техніки 

новоствореним 

дитячим 

будинкам 

сімейного типу

10 ДБСТ

2 Створення технічних умов  

для роботи  Єдиної 

інформаційно-аналітичної 

системи діти

2018 рік Служби у справах 

дітей міських рад та 

РДА

304,3 297,3 7,0 Придбано: 

комп'ютерної 

техніки;

МФУ;

ліцензійних 

програм та 

антивірусних 

програм

16 од.

7 од.

8 од.

Складено методичні 

рекомендаціъ для організаторів 

дитячого оздоровлення та 

відпочинку.

Підготовлено дитячі заклади 

оздоровлення та відпочинку до 

державної атестації.

Проведено комплексні 

перевірки закладів, що надають 

послуги з дитячого 

оздоровлення та відпочинку, з 

питань дотримання чинного 

законодавства України.

Проведено навчання для 

учасників дитячого 

оздоровлення та відпочинку

3.1.19. Захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

3.1.3. Створювати заклади/ 

соціальні служби для 

надання соціальних послуг 

відповідно до потреб 

конкретної громади
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3.4.1. Надавати соціальне 

житло та соціальні 

гуртожитки для ВПО, дітей-

сиріт і дітей, позбавлених 

батьківського піклування

3 Придбання на  вторинному 

ринку впорядкованого житла 

для дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського 

піклування, осіб з їх числа, 

віком від 

18 до 23 років,  які 

перебувають на квартирному 

обліку і потребують 

поліпшення житлових умов 

2018 рік Служба у справах дітей  

ОДА, служби у 

справах дітей міських 

рад та РДА, виконавчі 

органи міських, 

селищних та сільських 

рад,  РДА, ВЦА

18 696,4 4 729,4 13 967,0 Придбано  

впорядкованого 

житла на умовах 

співфінансуванн

я (25/75) з 

обласного та 

місцевих 

бюджетів

75 од. 

4 Проведення заходів до Дня 

усиновлення 

вересень 

2018 року

Служба у справах дітей 

ОДА, служби у 

справах дітей міських 

рад та РДА

571,0 173,0 333,2 64,8 Охоплено 

учасників 

1,8 тис. осіб  

5 Проведення навчальних 

семінарів, круглих столів для 

працівників установ, 

закладів, організацій, 

причетних до вирішення 

проблем дітей; виготовлення 

інформаційно-рекламної 

продукції

2018 рік Служба у справах дітей 

ОДА, служби у 

справах дітей міських 

рад та РДА

122,5 44,5 78,0 Виготовлено  

іміджевої 

продукції:

відеороліки;

буклети, 

листівки;

брошюри;

плакати;

календарі;

тематичні 

пересувні стенди

1  од.

6225 од. 

500 од. 

450 од. 

300 од. 

2 од. 

6 Підтримка медіа простору в 

рамках реалізації заходів 

щодо забезпечення права 

дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського 

піклування, на зростання в 

сімейному оточенні

2018 рік Служба у справах дітей 

ОДА

10,0 10,0 Внесено фото та 

дані про дітей-

сиріт та дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування

356 осіб

7 Здійснення контролю за 

умовами утримання та 

виховання усиновлених 

дітей, дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського 

пікулування, які 

виховуються в сім'ях 

опікунів, піклувальників, 

прийомних сім'ях, дитячих 

будинках сімейного типу

2018 рік Служба у справах дітей 

ОДА, служби у 

справах дітей міських 

рад та РДА

162,0 72,5 89,5 Перевірено 

умови утримання 

та проживання:

усиновлених

дітей; 

підопічних дітей;

прийомних дітей 

та дітей-

вихованців 

376 осіб 

3445 осіб

545 осіб

Інші завдання:

Забезпечувати захист прав 

дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського 

піклування, здійснювати 

соціальний захист дітей, 

які опинилися в складних 

життєвих обставинах
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8 Підтримка  та збереження 

біологічної сім'ї дитини, яка 

опинилася в складних 

життєвих обставинах

2018 рік Служби у справах 

дітей міських рад та 

РДА

1 067,4 888,4 179,0 Перевірено умов 

проживання 

дітей, які 

опинилися в 

складних 

життєвих 

обставинах. 

Надано 

матеріальну 

допомогу сім'ям 

з дітьми.

Залучено до 

проведення 

святкових 

1087 осіб

278 сімей

765 дітей та 

їх батьків

9 Організація проведення 

профілактичних заходів, 

спрямованих на запобігання 

соціальному сирітству, 

негативним проявам серед 

дітей

2018 рік Служби у справах 

дітей міських рад та 

РДА

199,5 28,5 117,0 54,0 Проведено 

профілактичних 

рейдів.

Забезпечено 

умови утримання 

та реабілітації:

вихованців 

центрів 

соціально-

психологічної 

реабілітації 

дітей;  

дітей в 

благодійних 

закладах 

соціального 

захисту дітей

1230 од.

750 осіб

180  осіб
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10 Проведення заходів до 

Міжнародного Дня захисту 

дітей

червень 

2018 року

Служба у справах дітей 

ОДА

70,2 70,2 Охоплено 

екскурсійним 

туром 

вихованців 

центрів 

соціально-

психологічної 

реабілітації 

дітей.

 

Виготовлено:

соціальних 

відеороликів; 

плакатів;

буклетів;

листівок та 

буклетів

180 осіб

1 од.

230 од.

800 од.

1200 од.

11 Надання  одноразової 

грошової допомоги  дітям, 

які  отримали статус дитини, 

яка постраждала внаслідок 

воєнних дій та збройних 

конфліктів

2018 рік Служба у справах дітей 

ОДА

243,0 243,0 Надано 

підтримку

25 осіб

Всього 21 946,3 28,5 5 725,6 15 719,9 472,3

1 Забезпечити функціонування 

комунальних закладів, 

створених рішенням 

обласної ради: Донецький 

обласний центр фінансово-

статистичного моніторингу, 

матеріально-технічного 

забезпечення закладів освіти, 

Донецький обласний 

навчально-методичний 

центр психологічної служби 

системи освіти

2018 рік Департамент освіти і 

науки ОДА, КЗ Обл. 

Центр Фін.-Стат. 

Моніторингу, КП 

ДНМЦ ПС

6 010,8 6 010,8 Забезпечено 

утримання 

комунальних 

закладів

2 од.

2 Оновлення  матеріально-

технічної бази закладів 

освіти обласної комунальної 

власності

лютий-

березень 

2018 року

Департамент освіти і 

науки ОДА, інтернатні  

заклади освіти 

обласної комунальної 

власності

18 770,2 18 770,2 Проведено 

часткове 

оновлення 

матеріально-

технічногої бази 

у закладах освіти 

спільної 

власності

28 од.

3.1.20. Освіта

3.5.2. Розвивати освітньо-

наукову інфраструктуру
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3 Коригування та розробка 

проектно-кошторисної 

документації на 

реконструкцію та 

капітальний ремонт закладів 

освіти спільної власності 

обласної ради

2018 рік Департамент освіти і 

науки ОДА, заклади 

освіти спільної 

власності обласної 

ради

1 150,0 1 150,0 Здійснено 

коригування 

(розробку) ПКД 

3 од.

4 Підвищення кваліфікації на 

базі Донецького обласного 

інституту післядипломної 

педагогічної освіти 

педагогічних працівників 

дошкільної, загальної 

середньої та позашкільної 

освіти; участь в обласних, 

Всеукраїнських та  

Міжнародних форумах, 

виставках та конференціях

2018 рік Департамент освіти і 

науки ОДА, обласний 

інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти

20 449,4 20 449,4 Проведено 

підготовку, 

перепідготовку  

кваліфікації  

працівників 

освіти  

4,0 тис.осіб

5 Проведення обласних етапів 

Всеукраїнських  фахових 

конкурсів "Учитель року", 

"Викладач року", обласних 

конкурсів "Кращий 

працівник року в галузі 

освіти", Всеукраїнського 

методичного турніру  "Моє 

покликання-методист",  

Всеукраїнського  конкурсу  

педагогічної майстерності 

"Джерело творчості"

2018 рік Департамент освіти і 

науки ОДА, обласний 

інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти

298,9 298,9 Залучено 

фахівців і 

конкурсантів

1,2 тис. осіб

6 Організація і проведення 

обласного етапу предметних 

Всеукраїнських учнівських 

олімпіад, конкурсів, 

турнірів; відбірково-

тренувальних зборів; 

забезпечення участі у 

Всеукраїнському та 

Міжнародному  етапах 

учнівських олімпіад, 

конкурсів і турнірів; 

міжнародному конкурсі 

знавців української мови

ім. Петра Яцика,  

Міжнародному мовно-

літературному конкурсі 

учнівської та студентської 

молоді ім.Тараса Шевченка

2018 рік Департамент освіти і 

науки ОДА, обласний 

інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти

982,2 982,2 Залучено 

конкурсантів

2,0 тис. осіб

3.5.3. Запроваджувати  

інноваційні  освітні  

програми у середній школі 

та розбудовувати систему 

«освіта впродовж життя»
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7 Проведення масових 

позашкільних заходів для 

дітей соціально-незахищених 

категорій

2018 рік Департамент освіти і 

науки ОДА, 

позашкільні заклади 

освіти обласної 

комунальної власності

600,0 600,0 Проведено 

масових 

позашкільних 

заходів

Залучено 

учасників

6 од.

4,0 тис. осіб

8 Надання стипендій і 

одноразової грошової 

допомоги переможцям 

(призерам) Всеукраїнських 

учнівських олімпіад та 

Всеукраїнського конкурсу-

захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-

членів Малої академії наук 

України згідно з 

розпорядженням голови 

облдержадміністрації, 

керівника обласної військово-

цивільної адміністрації 

2018 рік Департамент освіти і 

науки ОДА, КПНЗ 

«Донецька обласна 

Мала академія наук 

учнівської молоді», 

Донецький обласний 

інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти

576,9 576,9 Надано:

щомісячні 

стипендії

одноразову 

грошову 

допомогу

31 особа

51 особа

9 Оздоровлення дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених 

батьківського піклування, 

шкіл-інтернатів обласної 

комунальної власності

червень-

серпень 

2018 року

Департамент освіти і 

науки ОДА, інтернатні 

заклади освіти 

обласної      

комунальної власності

2 142,0 2 142,0 Оздоровлено 

дітей соціально 

незахищених 

категорій

340 осіб

10 Оздоровлення учнів з числа 

дітей-ситріт та дітей, 

позбавлених батьківського 

піклування, які навчаються у 

професійно-технічних 

навчальних закладах, що 

фінансуються із обласного 

бюджету

червень-

серпень 

2018 року

Департамент освіти і 

науки ОДА, 

професійно-технічні 

навчальні заклади

1 077,3 1 077,3 Оздоровлено 

дітей соціально 

незахищених 

категорій

171 особа

Інші завдання:

Підвищити рівень 

професійної 

компетентності державних 

службовців та посадових 

осіб місцевого 

самоврядування

11 Підвищення кваліфікації 

державних службовців VI-IX 

групи оплати праці та 

посадових осіб місцевого 

самоврядування IV-VII 

категорій посад

2018 рік Обласна державна 

адміністрація, 

військово-цивільна 

адміністрація

196,8 196,8 Підвищено 

кваліфікацію

410 осіб

Всього 52 254,5 51 104,5 1 150,0

Інші завдання:

Створити умови для 

психологічної та фізичної 

підтримки дітей соціально 

незахищених категорій
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1 Підвищення кваліфікації 

лікарів та молодших 

медичних спеціалістів

2018 рік Департамент охорони 

здоров'я ОДА, 

управління та відділи 

охорони здоров'я 

міських рад, рад ОТГ, 

РДА, заклади охорони  

здоров'я

5 283,1 647,6 4 614,2 21,3 Охоплено 

фахівців

2369 осіб

2 Реалізація заходів міських та 

районних програм 

«Місцевих стимулів для 

медичного персоналу» та 

«Кадри»

2018 рік  Управління та відділи 

охорони здоров'я 

міських рад, рад ОТГ, 

РДА, заклади охорони  

здоров'я

22 098,4 21 896,8 201,6 Охоплено 

медичних 

працівників

1922 осіб

3 Впровадження електронного 

документообігу в закладах 

охорони здоров’я

2018 рік  Управління та відділи 

охорони здоров'я 

міських рад, рад ОТГ, 

РДА, заклади охорони  

здоров'я

11 504,0 11 064,0 440,0 Охоплено  

закладів охорони 

здоров'я 

147 од.

Забезпечення хворих на ВІЛ-

інфекцію і СНІД  та 

профілактика ВІЛ-інфекції:

4 Придбання тест/систем, 

реактивів та систем відбору 

крові для добровільного 

консультування і тестування 

на ВІЛ-інфекцію 

2018 рік Департамент охорони 

здоров'я ОДА, 

управління та відділи 

охорони здоров'я 

міських рад, рад ОТГ, 

РДА, заклади охорони  

здоров'я

3 629,5 461,9 2 875,6 10,0 282,0 Охоплено 

добровільним 

тестуванням

119876 осіб

5 Придбання лікарських 

засобів задля лікування 

опортуністичних 

захворювань у ВІЛ-

інфікованих та хворих на 

СНІД

2018 рік Департамент охорони 

здоров'я ОДА, 

управління та відділи 

охорони здоров'я 

міських рад, рад ОТГ, 

РДА, заклади охорони  

здоров'я

3 645,8 712,7 1 871,5 70,0 991,6 Надано ліквання 1918 осіб

Забезпечення хворих на 

туберкульоз та 

профілактика захворювання

6 Виявлення хворих на 

туберкульоз,  шляхом 

проведення безоплатного 

рентгенологічного та 

бактеріоскопічного 

обстеження

2018 рік Департамент охорони 

здоров'я ОДА, 

управління та відділи 

охорони здоров'я 

міських рад, рад ОТГ, 

РДА, заклади охорони  

здоров'я

2 708,5 465,0 2 152,1 91,4 Проведено 

безоплатних 

рентгенографій 

та 

бактеріоскопій

135425 осіб

3.5.1. Розвивати 

інфраструктуру системи 

охорони здоров’я

Інші завдання:

Забезпечити профілактику 

та лікування найбільш 

поширених небезпечних 

для здоров'я і життя 

людини захворювань

3.1.21. Охорона здоров'я
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7 Забезпечення 

продовольчими пакетами на 

амбулаторному лікуванні

2018 рік  Управління та відділи 

охорони здоров'я 

міських рад, рад ОТГ, 

РДА, заклади охорони  

здоров'я

1 151,7 991,7 160,0 Забезпечено 

продовольчими 

пакетами

2568 осіб

8 Проведення щеплення 

новонароджених від 

туберкульозу (БЦЖ)

2018 рік  Управління та відділи 

охорони здоров'я 

міських рад, рад ОТГ, 

РДА, заклади охорони  

здоров'я

615,8 615,8 Проведено 

щеплення 

вакциною БЦЖ

10040 дітей

9 Проведення 

туберкулінодіагностики у 

дітей 4 - 14 років

2018 рік  Управління та відділи 

охорони здоров'я 

міських рад, рад ОТГ, 

РДА, заклади охорони  

здоров'я

5 282,4 4 931,6 350,8 Встановлено 

пробу Манту

132060 дітей

Забезпечення хворих на 

цукровий та нецукровий 

діабет

10 Закупівля препаратів 

інсуліну

2018 рік Департамент охорони 

здоров'я ОДА, 

управління та відділи 

охорони здоров'я 

міських рад, РДА, 

заклади охорони  

здоров'я

57 043,6 53 920,0 3 123,6 Надано 

препарати 

інсуліну

39856 осіб

11 Закупівля цукрознижуючих 

препаратів

2018 рік  Управління та відділи 

охорони здоров'я 

міських рад, РДА, 

заклади охорони  

здоров'я

2 478,5 2 478,5 Надано  

цукрознижуваль

ні препарати

11691 осіб

12 Закупівля глюкометрів та 

ланцетів

2018 рік  Управління та відділи 

охорони здоров'я 

міських рад, РДА, 

заклади охорони  

здоров'я

1 156,4 1 156,4 Надано 

глюкометри

2569 осіб

13 Закупівля тест-смужок 2018 рік  Управління та відділи 

охорони здоров'я 

міських рад, РДА, 

заклади охорони  

здоров'я

2 327,6 2 327,6 Надано тест-

смужки

1832 осіб

Забезпечення хворих на 

вірусний гепатит С

14 Закупівля лікарських засобів 2018 рік  Управління та відділи 

охорони здоров'я 

міських рад, РДА, 

заклади охорони  

здоров'я

556,0 136,0 420,0 Надано лікарські 

засоби

173 осіб

62



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

15 Закупівля діагностичних 

засобів та витратних 

матеріалів

2018 рік  Управління та відділи 

охорони здоров'я 

міських рад, РДА, 

заклади охорони  

здоров'я

475,7 268,7 207,0 Забезпечено 

діагностичними 

засобами

946 осіб

Забезпечення населення 

області медичними 

імунобіологічними 

препаратами проти 

вакцинокерованих інфекцій, 

зокрема сказу, правцю, 

ботулізму, туляремії тощо

16 Закупівля вакцин 2018 рік Департамент охорони 

здоров'я ОДА, 

управління та відділи 

охорони здоров'я 

міських рад, рад ОТГ, 

РДА, заклади охорони  

здоров'я

2 678,0 13,6 2 297,0 367,4 Охоплено 

щепленням

17853 осіб

17 Закупівля анатоксинів та 

сироваток для лікування 

ботулізму та правця

2018 рік Департамент охорони 

здоров'я ОДА, 

управління та відділи 

охорони здоров'я 

міських рад, рад ОТГ, 

РДА, заклади охорони  

здоров'я

1 454,8 1 154,8 300,0 Введено 

анатоксин або 

сироватку

7274 осіб

18 Закупівля виробів медичного 

призначення, в т.ч. 

індикаторних карток

2018 рік Управління та відділи 

охорони здоров'я 

міських рад, рад ОТГ, 

РДА, заклади охорони  

здоров'я

121,1 121,1 Охоплено 

посугами з 

використанням  

ВМП

25127 осіб

Забезпечення онкологічних 

хворих

19 Закупівля лікарських засобів 2018 рік Управління та відділи 

охорони здоров'я 

міських рад, РДА, 

заклади охорони  

здоров'я

5 347,1 5 177,0 170,1 Проліковано 

онкологічних 

хворих

12170 осіб

20 Закупівля діагностичних 

засобів

2018 рік Управління та відділи 

охорони здоров'я 

міських рад, рад ОТГ, 

РДА, заклади охорони  

здоров'я

599,2 599,2 Забезпечен 

діагностичними 

засобами 

854 осіб
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21 Забезпечення хворих з 

захворюваннями серцево-

судинної системи 

тромболітичними 

препаратами у 

кардіологічних стаціонарних 

відділеннях

2018 рік Управління та відділи 

охорони здоров'я 

міських рад, РДА, 

заклади охорони  

здоров'я

2 607,1 2 210,2 396,9 Проведено 

тромболізіс 

хворим з ССЗ

718 осіб

Забезпечення пільгової 

категорії населення

22 Забезпечення пільгової 

категорії населення 

лікарськими засобами

2018 рік Департамент охорони 

здоров'я ОДА, 

управління та відділи 

охорони здоров'я 

міських рад, РДА, 

ОТГ, заклади охорони  

здоров'я

28 321,0 5 045,4 20 963,2 2 312,4 Забезпечено 

медикаментами

61567 осіб

23 Забезпечення пільгової 

категорії населення зубним 

протезуванням

2018 рік Управління та відділи 

охорони здоров'я 

міських рад, РДА, 

ОТГ, заклади охорони  

здоров'я

7 466,9 7 059,7 407,2 Охоплено 

зубопротезуванн

ям

3568

24 Забезпечення пільгової 

категорії слуховими 

апаратами

2018 рік Управління та відділи 

охорони здоров'я 

міських рад, РДА, 

ОТГ, заклади охорони  

здоров'я

1 375,5 1 338,5 10,0 27,0 Забезпечено 

слуховими 

апаратами

225 осіб

25 Забезпечення пільгової 

категорії 

кардіостимуляторами

2018 рік Управління та відділи 

охорони здоров'я 

міських рад, РДА, 

ОТГ, заклади охорони  

здоров'я

1 003,3 3,3 1 000,0 Забезпечено 

кардіостимулято

рами

6 осіб

26 Забезпечення пільгової 

категорії штучними 

кришталиками

2018 рік Управління та відділи 

охорони здоров'я 

міських рад, РДА, 

заклади охорони  

здоров'я

100,0 100,0 Забезпечено 

штучними 

кришталиками

1 особа

27 Забезпечення пільгової 

категорії засобами технічної  

реабілітації

2018 рік Управління та відділи 

охорони здоров'я 

міських рад, РДА, 

ОТГ, заклади охорони  

здоров'я

4 013,8 3 513,8 500,0 Забезпечено 

засобами 

техничної 

реабілітації

3444 осіб

28 Надання якісної 

стаціонарної допомоги 

учасникам бойових дій

2018 рік Департамент охорони 

здоров'я ОДА, 

управління та відділи 

охорони здоров'я 

міських рад, РДА, 

ОТГ, заклади охорони  

здоров'я

17 993,2 10 942,7 7 040,5 10,0 Охоплено 

якісною 

стаціонарною 

допомогою

2256 осіб
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Забезпечення хворих на 

орфанні захворювання

Забзпечення лікарськими 

засобами: 

Охоплено хворих 596 осіб

дорослих хворих 7 638,7 6 738,7 900,0 Охоплено 

дорослих

53 осіб

дітей 3 831,2 3 831,2 Охоплено дітей 543 осіб

Забезпечення виробами 

медичного призначення: 

Охоплено хворих 70 осіб

дорослих хворих 431,5 431,5 Охоплено 

дорослих

6 осіб

дітей 420,0 420,0 Охоплено дітей 64 осіб

Надання екстреної медичної 

допомоги хворим на 

гемофілію

31 Забезпечення хворих на 

гемофілію факторами 

згортання крові для надання 

екстреної медичної 

допомоги:

Охоплено хворих 75 осіб

- дорослих 953,7 953,7 Охоплено 

дорослих

60 осіб

- дітей 2 223,6 1 600,5 623,1 Охоплено дітей 15 осіб

32 Забезпечення хворих на 

хронічну ниркову 

недостатність лікарськими 

засобами та медичними 

виробами

2018 рік Департамент охорони 

здоров'я ОДА, 

управління та відділи 

охорони здоров'я 

міських рад, РДА, 

заклади охорони  

здоров'я

141 244,5 120 265,4 20 979,1 Проведено 

сеансів 

гемодіалізу

19720 од.

Надання медичної допомоги 

жінкам фертільного віку та 

вагітним 

33 Забезпечення сучасними 

методами пренатальної 

діагностики вродженої та 

спадкової патології вагітних 

групи ризику 100% -вим 

охопленням 

2018 рік Департамент охорони 

здоров'я ОДА, 

управління та відділи 

охорони здоров'я 

міських рад, рад ОТГ, 

РДА, заклади охорони  

здоров'я

5 988,4 3 541,6 1 946,8 500,0 Охоплено 

вагітних жінок

7900 осіб

34 Забезпечення 

контрацептивами (оральні, 

бар'єрні, ВМК та інші) 

жінок, якім вагітність та 

пологи загрожують життю

2018 рік Управління та відділи 

охорони здоров'я 

міських рад, рад ОТГ, 

РДА, заклади охорони  

здоров'я

1 096,5 1 044,5 30,0 22,0 Забезпечено 

контрацептивам

и

5200 осіб

2018 рік Управління та відділи 

охорони здоров'я 

міських рад, РДА, 

заклади охорони  

здоров'я

29 2018 рік Управління та відділи 

охорони здоров'я 

міських рад, рад ОТГ, 

РДА, заклади охорони  

здоров'я

30 2018 рік Управління та відділи 

охорони здоров'я 

міських рад, рад ОТГ, 

РДА, заклади охорони  

здоров'я
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35 Забезпечення акушерських 

стаціонарів сучасним 

діагностичним обладнанням, 

зокрема апарати (УЗД,  КТГ 

та ШВЛ для дорослих), 

кольпоскопи та обладнання 

для проведення рідинної 

цитології тощо

2018 рік Управління та відділи 

охорони здоров'я 

міських рад, РДА, 

заклади охорони  

здоров'я

11 732,5 5 876,0 5 856,5 Придбанно 

обладнання

40 од.

36 Придбання дихальних 

апаратів для 

новонародженних, в т.ч. і 

для недоношених

2018 рік Управління та відділи 

охорони здоров'я 

міських рад, рад ОТГ, 

РДА, заклади охорони  

здоров'я

5 145,2 1 385,2 3 760,0 Придбанно 

обладнання

6 од.

37 Забезпечення 

медикаментами для надання 

невідкладної допомоги (при 

тяжких гестозах, септичних 

ускладненнях та анеміях, 

тощо) 

2018 рік Управління та відділи 

охорони здоров'я 

міських рад, РДА, 

заклади охорони  

здоров'я

559,5 509,5 50,0 Охоплено жінок 350 осіб

38 Забезпечення 

медикаментами при 

акушерських кровотечях, 

1 042,0 759,3 282,7 Охоплено жінок 945 осіб

в т.ч. засоби для зупинки 

кровотеч місцевої дії

36,6 36,6 Охоплено жінок 55 осіб

39 Проведення ремонтно-

побутових робіт (в 

акушерських стаціонарах та 

жіночих консультаціях)

2018 рік Управління та відділи 

охорони здоров'я 

міських рад, РДА, 

заклади охорони  

здоров'я

2 999,9 2 795,9 204,0 Відремонтовано 

відділення 

загальною 

площею

4450 кв. м

40 Забезпечення дітей, хворих 

на фенілкетонурію 

продуктами лікувального 

харчування

2018 рік Управління та відділи 

охорони здоров'я 

міських рад, РДА, 

заклади охорони  

здоров'я

6 090,5 5 380,1 710,4 Охоплено дітей 42 осіб

41 Забезпечення дітей перших 

двох років життя з 

малозабезпечених сімей 

пільговим харчуванням

2018 рік Управління та відділи 

охорони здоров'я 

міських рад, рад ОТГ, 

РДА, заклади охорони  

здоров'я

2 795,7 2 595,7 200,0 Охоплено дітей 694 осіб

42 Забезпечення 

медикаментами хворих у до- 

та післяопераційний період з 

трансплантації 

2018 рік Управління та відділи 

охорони здоров'я 

міських рад, РДА, 

заклади охорони  

здоров'я

2 299,2 469,2 1 830,0 Охоплено хворих 46 осіб

2018 рік Управління та відділи 

охорони здоров'я 

міських рад, РДА, 

заклади охорони  

здоров'я
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43 Забезпечення 

медикаментами хворих 

дорослого віку, 

страждаючих на ювенильний 

ревматоїдний артрит

2018 рік Управління та відділи 

охорони здоров'я 

міських рад, РДА, 

заклади охорони  

здоров'я

2 614,0 2 614,0 Охоплено хворих 3 особи

Забезпечення лікарськими 

засобами хворих на 

розсіяний склероз:

Охоплено хворих 17 осіб

Дорослих 135,8 135,8 Охоплено 

дорослих

14 осіб

Дітей 10,0 10,0 Охоплено дітей 3 особи

Інші завдання:

Виплата щомісячної 

державної допомоги ВІЛ-

інфікованим дітям

45 Виплата щомісячної 

державної допомоги ВІЛ-

інфікованим дітям

2018 рік Департамент охорони 

здоров'я ОДА, заклади 

охорони  здоров'я

1 969,8 1 969,8 Кількість дітей 503

Інші завдання:

Проведення судово-

медичних експертиз та 

лабораторних досліджень 

КЗ "Дніпропетровське 

обласне бюро судово-

медичної експертизи"  

46 Оплата послуг з проведення 

судово-медичних експертиз 

та лабораторних досліджень 

КЗ "Дніпропетровське 

обласне бюро судово-

медичної експертизи" 

шляхом надання субвенції з 

обласного бюджету до 

обласного бюджету 

Дніпропетровської області  

2018 рік Департамент охорони 

здоров’я ОДА, 

Дніпропетровська 

обласна рада

6 399,6 6 399,6 Кількість 

досліджень

5584

Інші завдання:

Забезпечити впровадження 

реформи системи охорони 

здоров'я

47 Проведення рекламної 

кампанії з впровадження 

реформи системи охорони 

здоров’я

2018 рік Департамент охорони 

здоров’я ОДА

200,0 200,0

Всього 400 859,8 204 585,3 172 559,1 120,0 23 595,4

Виготовлено рекламну 

продукцію

44 2018 рік Управління та відділи 

охорони здоров'я 

міських рад, РДА, 

заклади охорони  

здоров'я
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1 Виплата грошових 

винагород спортсменам-

переможцям і призерам 

Олімпійських, 

Паралімпійських ігор, 

чемпіонатів світу та Європи, 

інших головних 

міжнародних змагань

2018 рік Департамент сім’ї, 

молоді та спорту ОДА

2 000,0 2 000,0 Виплачено 

грошову 

допомогу 

спортсменам

80 осіб

2 Виплата стипендій для 

провідних спортсменів 

області з олімпійських, 

неолімпійських видів спорту 

та спортсменів-інвалідів

2018 рік Департамент сім’ї, 

молоді та спорту ОДА

6 700,1 6 700,1 Виплачено 

стипендії 

провідним 

спортсменам 

області

70 осіб

3 Поліпшення соціально-

побутових умов провідних 

спортсменів області 

спортсменів та їх тренерів

2018 рік Департамент сім’ї, 

молоді та спорту ОДА, 

Департамент фінансів 

ОДА, виконкоми 

міських рад, рад ОТГ, 

РДА, ВЦА

6 972,3 6 972,3 Придбано 

житлових 

об'єктів

22 од.

4 Зміцнення матеріально-

технічного забезпечення та 

покращення умов діяльності 

комунальних закладів по 

галузі "Фізична культура та 

спорт" для проведення 

спортивної роботи в регіоні 

2018 рік Департамент сім’ї, 

молоді та спорту ОДА

6 000,0 6 000,0 Придабно 

спортивний 

інвентарь

6,0 тис.од.

5 Зміцнення матеріально-

технічного забезпечення 

Донецького вищого училища 

олімпійського резерву 

ім.С.Бубки 

2018 рік Департамент сім’ї, 

молоді та спорту ОДА

7 612,0 7 612,0 Придабно 

обладнання, 

інвентар, меблі, 

підручники

1,0 тис.од.

6 Зміцнення матеріально-

технічного забезпечення 

комунального-лікарсько-

профілактичного закладу 

"Обласний лікарсько-

фізкультурний диспансер"

2018 рік Департамент сім’ї, 

молоді та спорту ОДА

4 781,0 4 781,0 Придбано 

медичне 

обладнання та 

меблі

75 од.

3.1.22. Фізичне виховання та спорт

3.5.4. Забезпечити 

розвиток фізичної 

культури і спорту, 

популяризацію здорового 

способу життя та 

підтримку провідних 

спортсменів області, 

створити доступну 

спортивну інфраструктуру, 

розвинути мережу 

спортивних шкіл та 

організацій, зокрема 

шляхом підтримки центрів 

фізичного здоров’я «Спорт 

для всіх»
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7 Надання фінансової 

підтримки дитячо-юнацьким 

спортивним школам, що 

підпорядковані місцевим 

осередкам Всеукраїнських 

фізкультурно-спортивних 

товариств

2018 рік Департамент сім’ї, 

молоді та спорту ОДА

952,3 952,3 Охоплено 

спортивними 

заходами учнів 

дитячо-

юнацьких 

спортивних шкіл

2,0 тис. осіб

8 Забезпечення діяльності 

обласного центру 

фізкультурно-оздоровчої 

роботи

2018 рік Департамент сім’ї, 

молоді та спорту ОДА

1 798,9 1 798,9 Проведено 

спортивних 

заходів

Виплачено 

заробітну плату 

працівникам

20 од.

20,5 шт.од.

9 Розробка проектно-

кошторисної документації 

для будівництва нового 

спортивного комплексу для 

розвитку велоспорту (готель, 

траса ВМХ, спортивні 

майданчики) у м. Лиман

2018 рік Департамент сім’ї, 

молоді та спорту ОДА

400,0 400,0 Розроблено ПКД 1 од.

Всього 37 216,6 37 216,6

1 Організація та проведення 

урочистостей з нагоди 

державних свят та пам'ятних 

дат

2018 рік Департамент 

інформаційної та 

внутрішньої політики 

ОДА

869,1 869,1 Орагнізовано 

заходів

37 од.

2 Надання підтримки з 

реалізації проектів заходів, 

розроблених громадськими 

організаціями національних 

меншин з відродження, 

збереження та розвитку 

національних культур

2018 рік Департамент 

інформаційної та 

внутрішньої політики 

ОДА

350,0 350,0 Підтримано 

заходів

1 од.

3 Проведення культурних та 

просвітницьких заходів 

щодо відзначення державних 

свят, знаменних, пам’ятних 

дат та ювілейних подій, у 

тому числі:

2018 рік 1 000,0 1 000,0 Проведено 

заходів

3 од.

3.1. Організація та проведення  

культурно-мистецьких 

заходів до Дня Європи, 

фестивалю культур 

Європейського Союзу

2018 рік 300,0 300,0 Охоплено 

заходом

10,0 тис. осіб

3.5.4. Забезпечити 

розвиток фізичної 

культури і спорту, 

популяризацію здорового 

способу життя та 

підтримку провідних 

спортсменів області, 

створити доступну 

спортивну інфраструктуру, 

розвинути мережу 

спортивних шкіл та 

організацій, зокрема 

шляхом підтримки центрів 

фізичного здоров’я «Спорт 

для всіх»

3.1.23. Культура і туризм

3.5.5. Сприяти збереженню 

та розвивати історико-

культурну та духовну 

спадщину, створювати 

умови для патріотичного 

виховання населення

Управління культури і 

туризму ОДА, 

Комунальна установа 

культури Донецький 

обласний учбово-

методичний центр 

культури,   ВНЗ КФВ  

«Маріупольській 

коледж мистецтв», ВНЗ 

КФВ «Бахмутський 

коледж мистецтв імені 

Івана Карабиця», КЗ 

"Донецький 

академічний обласний 

драматичний театр 

(м.Маріуполь)", ВНЗ 

КФВ «Торецький 

музичний коледж», КЗК 

"Донецький обласний 

художній музей", 

"Донецький обласний 

краєзнавчий музей", 

ОКП "Донецьккіновідео-

прокат", КЗ «Державний 

історико-архітектурний 

заповідник у  

м.Святогірську»,  

міськвиконкоми, РДА
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4.3.6. Створювати 

позитивну репутацію 

активно-патріотичного 

громадянина через 

проведення культурних 

заходів, орієнтованих на 

патріотичне виховання

4 Проведення культурно-

мистецьких акцій, 

фестивалів, виставок, 

конкурсів, оглядів та інших 

заходів, у тому числі:

2018 рік 3 000,0 3 000,0 Проведено  

заходів

37 од.

4.1. Організація та проведення 

історико-культурного 

фестивалю «Дике поле. 

Шлях до Європи»

2018 рік Управління культури і 

туризму ОДА, КУК 

Донецький обласний 

учбово-методичний 

центр культури,   ВНЗ 

КФВ  «Маріупольській 

коледж мистецтв», 

«Бахмутський коледж 

мистецтв імені Івана 

Карабиця»,  «Торецький 

музичний коледж», КЗ 

"Донецький 

академічний обласний 

драматичний театр 

(м.Маріуполь)", 

«Державний історико-

архітектурний 

заповідник у  

м.Святогірську», КЗК 

"Донецький обласний 

художній музей", 

"Донецький обласний 

краєзнавчий музей", 

ОКП 

"Донецьккіновідеопрока

т" 

400,0 400,0 Охоплено 

заходом

7,0  тис.     

осіб            

5 Фінансова підтримка  

обласного комунального 

підприємства 

"Донецьккіновідеопрокат"

2018 рік Управління культури і 

туризму ОДА, ОКП 

"Донецьккіновідеопрок

ат"

1 341,3 1 341,3 Забезпечено 

кінообслугову-

вання населення   

15,0 тис.осібІнші завдання:

Підвищувати якість 

надання послуг у галузі 

культури

Управління культури і 

туризму ОДА, 

Комунальна установа 

культури Донецький 

обласний учбово-

методичний центр 

культури,   ВНЗ КФВ  

«Маріупольській 

коледж мистецтв», ВНЗ 

КФВ «Бахмутський 

коледж мистецтв імені 

Івана Карабиця», КЗ 

"Донецький 

академічний обласний 

драматичний театр 

(м.Маріуполь)", ВНЗ 

КФВ «Торецький 

музичний коледж», КЗК 

"Донецький обласний 

художній музей", 

"Донецький обласний 

краєзнавчий музей", 

ОКП "Донецьккіновідео-

прокат", КЗ «Державний 

історико-архітектурний 

заповідник у  

м.Святогірську»,  

міськвиконкоми, РДА
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6 Придбання автобусу 

КЗ"Донецький академічний 

обласний драматичний театр                   

(м. Маріуполь)"

2018 рік Управління культури і 

туризму ОДА,                  

КЗ "Донецький 

академічний обласний 

драматичний театр 

(м.Маріуполь)"

4 600,0 4 600,0 Придбано 

автобус

1 од.

7 Придбання музичних  

інструментів вищим 

навчальним закладом 

комунальної форми 

власності  «Бахмутський 

коледж мистецтв імені Івана 

Карабиця»

2018 рік Управління культури і 

туризму ОДА, ВНЗ 

КФВ «Бахмутський 

коледж мистецтв імені 

Івана Карабиця» 

3 800,0 3 800,0

8 Виготовлення проектно-

кошторисної документації на 

капітальний ремонт будівлі 

музею С. Прокоф'єва, 

вул. Центральна, буд. 2а, 

селище Сонцівка 

Покровський район

2018 рік Управління культури і 

туризму ОДА, 

"Донецький обласний 

краєзнавчий музей" 

400,0 400,0 Виготовлено 

ПКД

1 од.

9 Виготовлення проектно-

кошторисної документації   

для ремонтно-

реставраційних робіт 

меморіального комплексу 

Другої світової війни у 

м. Святогірськ 

2018 рік Управління культури і 

туризму ОДА, КЗ 

«Державний історико-

архітектурний 

заповідник у  

м.Святогірську

50,0 50,0 Виготовлено 

ПКД

1 од.

10 Виготовлення проектно-

кошторисної документації на 

капітальний ремонт 

навчального корпусу вищого 

навчального закладу 

комунальної форми 

власності "Маріупольський 

коледж мистецтв" 

2018 рік Управління культури і 

туризму ОДА, ВНЗ 

КФВ «Маріупольський 

коледж мистецтв»

350,0 350,0 Виготовлено 

ПКД

1 од.

11 Виготовлення проектно-

кошторисної документації  

на капітальний ремонт 

гуртожитку вищого 

навчального закладу 

комунальної форми 

власності "Маріупольський 

коледж мистецтв"

2018 рік Управління культури і 

туризму ОДА, ВНЗ 

КФВ «Маріупольський 

коледж мистецтв»

230,0 230,0 Виготовлено 

ПКД

1 од.

Інші завдання:

Підвищувати якість 

надання послуг у галузі 

культури

Придбано музичний 

інструментарій

71



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

12 Виготовлення проектно-

кошторисної документації на 

капітальний ремонт будівлі 

КЗ"Донецького академічного 

обласного драматичного 

театру (м. Маріуполь)", за 

адресою м. Маріуполь,  

пл. Театральна, 1

2018 рік Управління культури і 

туризму ОДА, КЗ 

"Донецький 

академічний обласний 

драматичний театр 

(м.Маріуполь)"

2 000,0 2 000,0 Виготовлено 

ПКД

1 од.

13 Виготовлення проектно-

кошторисної документації  

для капітального ремонту 

будівлі Великонадальського 

музею Лісу 

2018 рік Управління культури і 

туризму ОДА, 

"Донецький обласний 

краєзнавчий музей" 

1 700,0 1 700,0 Виготовлено 

ПКД

1 од.

14 Виготовлення проектно-

кошторисної документації  

для капітального ремонту 

будівлі Меморіального 

музею Немировича - 

Данченка та Корфа 

2018 рік Управління культури і 

туризму ОДА, 

"Донецький обласний 

краєзнавчий музей" 

2 000,0 2 000,0 Виготовлено 

ПКД

1 од.

15 Виготовлення проектно-

кошторисної документації на 

капітальний ремонт 

навчального корпусу вищого 

навчального закладу 

комунальної форми 

власності "Торецький 

музичний коледж"

2018 рік Управління культури і 

туризму ОДА, ВНЗ 

КФВ «Торецький 

музичний коледж»

400,0 400,0 Виготовлено 

ПКД

1 од.

Всього 22 090,4 22 090,4

1 Виготовлення проектно-

кошторисної документації з 

метою реалізації заходів 

щодо  відновлення 

газопостачання міст 

Мар`їнка і Красногорівка 

Мар`їнського району, у т.ч.:

3 599,0 3599,0 Розроблено ПКД 2 од.

з реконструкції ГРС1 

Курахове

2 000,0 2000,0

3.1.24. Заходи, пов’язані з наслідками проведення АТО на території області. Підтримка внутрішньо переміщених осіб

1.1.1. Відновлювати 

пошкоджені внаслідок 

конфлікту інфраструктурні 

об'єкти (мости, дороги, 

залізничні колії тощо)

2018 рік Департамент розвитку 

базових галузей 

промисловості ОДА
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з будівництва газопроводу 

високого тиску від ГРС1 

Курахове до м. Мар`їнка

1 599,0 1599,0

2 Надання одноразової 

матеріальної допомоги 

особам з інвалідністю 

внаслідок війни з числа 

учасників антитерористичної 

операції та членам сімей 

загиблих учасників 

антитерористичної операції

2018 рік ДСЗН ОДА, 

виконкоми міських 

рад, РДА, ВЦА

1 200,0 1 200,0 Поліпшення 

соціального 

захисту осіб з 

інвалідністю 

внаслідок війни 

та членів сімей 

загиблих 

учасників 

антитерористичн

127 осіб

3 Забезпечення учасників 

антитерористичної операції 

передбаченими допомогами і 

компенсаційними виплатами 

та інше

2018 рік ДСЗН ОДА, 

виконкоми міських 

рад, РДА, ВЦА

3 041,5 3 041,5 Охоплено 

заходами 

соціального 

захисту 

учасників 

антитерористичн

ої операції

0,7 тис. осіб

4 Надання одноразової 

грошової допомоги 

цивільним особам, яких 

звільнено з полону 27 грудня 

2017 р. та 24 січня 2018 р.

Протягом 

року

ДСЗН ОДА, 

виконкоми міських 

рад, РДА, ВЦА, ОТГ

1 250,0         1 250,00   Поліпшено 

соціальний 

захист осіб, яких 

звільнено з 

полону

25 осіб

5 Надання комплексу 

соціальних послуг 

демобілізованим учасникам 

АТО (сприяння 

працевлаштуванню, 

професійній підготовці та 

перепідготовці, залучення до 

участі в громадських та 

інших роботах тимчасовго 

характеру тощо)

2018 рік ДОЦЗ Охоплено 

соціальними 

послугами 

учасників АТО

500 осіб

6 Надання щомісячної 

адресної допомоги особам, 

які переміщуються з 

тимчасово окупованої 

території України та районів 

проведення 

антитерористичної операції, 

для покриття витрат на 

проживання, в тому числі на 

оплату житлово-

комунальних послуг

2018 рік ДСЗН ОДА, 

виконкоми міських 

рад, РДА, ВЦА

733 162,3 733 162,3 Надано 

фінансову 

підтримку 

внутрішньо 

переміщеним 

особам

70,0 тис. осіб

3.4.3. Створити систему 

психологічної, соціальної 

та фізичної реабілітації для 

населення, яке 

постраждало внаслідок 

проведення конфлікту. 

Підтримувати воїнів АТО 

та їх сім’ї

Інші задвання:

Надавати підтримку 

внутрішньо переміщеним 

особам

1.1.1. Відновлювати 

пошкоджені внаслідок 

конфлікту інфраструктурні 

об'єкти (мости, дороги, 

залізничні колії тощо)

2018 рік Департамент розвитку 

базових галузей 

промисловості ОДА
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7 Надання комплексу 

соціальних послуг ВПО 

(сприяння 

працевлаштуванню, 

професійній підготовці та 

перепідготовці, залучення до 

участі в громадських та 

інших роботах тимчасовго 

характеру тощо)

2018 рік ДОЦЗ Охоплено 

соціальними 

послугами ВПО

3600 осіб

8 Надання компенсації  витрат 

зареєстрованим безробітним 

з числа ВПО  для 

проходження попереднього 

медичного та наркологічного 

огляду відповідно до 

законодавства, якщо це 

необхідно для 

працевлаштування

2018 рік ДОЦЗ 3,0 3,0 Надано 

компенсацію 

витрат для 

проходження 

попереднього 

медичного та 

наркологічного 

огляду

10 осіб

9 Здійснення компенсації 

роботодавцям витрат на 

оплату праці за 

працевлаштованих 

безробітних з числа ВПО на 

умовах строкових трудових 

договорів, у тому числі 

учасникам регіональної 

програми "Український 

донецький куркуль"

2018 рік ДОЦЗ 18 621,8 18 621,8 Працевлаштован

о на умовах 

строкових 

трудових 

договорів з 

компенсацію 

витрат 

роботодавця на 

оплату праці 

таких осіб

650 осіб

Інші завдання:

Створити належні умови 

праці для забезпечення 

ефективної роботи та 

виконання завдань 

працівниками 

облдержадміністрації, її 

структурних підрозділів, 

відповідно до їх 

компетенції в умовах 

проведення 

антитерористичної 

операції

10 Фінансове забезпечення 

виконання пункту 10 

частини 3 статті 6 Закону 

України "Про військово-

цивільні адміністрації" (із 

змінами)

2018 рік Апарат ОДА, 

структурні підрозділи 

ОДА

33 807,2 33 807,2

Інші задвання:

Надавати підтримку 

внутрішньо переміщеним 

особам

Створено належні умови праці 
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Інші завдання:

Створити умови для 

оздоровлення працівників 

органів виконавчої влади, 

в т.ч. 

внутрішньопереміщених 

осіб із зони проведення 

АТО

11 Підтримка культурно-

оздоровчих та соціальних 

заходів, в т.ч. для 

внутрішньопереміщених осіб 

із зони проведення АТО 

працівників органів 

виконавчої влади на БВ 

"Нова Ялта" Департаменту 

фінансів 

облдержадміністрації 

шляхом передачі субвенції з 

обласного бюджету 

державному бюджету

2018 рік Департамент фінансів 

облдержадміністрації

784,6 784,6 Оплата 

енергоносіїв та 

комунальних 

послуг

Заробітна плата з 

нарахуваннями

Інші видатки 

(податки, збори, 

матеріали, 

послуги)

98,4 тис.грн.

611,0 тис.грн.

75,2 тис.грн.

12 Надання іншої дотації 

бюджетам міст і районів 

області, у тому числі:

12 000,0 12 000,0

обласний* 12 000,0 12 000,0

Всього 807 469,4 736 203,8 52 640,8 18 624,8

1 Реконструкція системи 

аспірації дробарно - 

збагачувальної фабрики 

ПрАТ “Новотроїцьке 

рудоуправління”

2018 рік Волноваський район, 

смт Новотроїцьке, 

ПрАТ “Новотроїцьке 

рудоуправління”

278,0 278,0

2 Реконструкція

пилоочисного обладнання

(цех по відділенню 

глинопорошків)

2018 рік м. Костянтинівка,

ПАТ «Завод 

обважнювачив» 

360,0 360,0

3 Реконструкція пилоочисного 

обладнання цеху по 

виробництву свинця та 

свинцевих сплавів

2018 рік м. Костянтинівка,

ООО «Мегатекс» 

600,0 600,0

* затверджується окремим розпорядженням голови облдержадміністрації

Ціль 4. Робудова безпечного суспільства 

3.1.25. Охорона навколишнього природного середовища

Примітка: у розділі стовпець 5 - місце реалізації, замовник заходу, відповідальні за виконання;

стовпець 7 - державний фонд ОНПС;

стовпець 8: обласний фонд ОНПС;

стовпець 9: фонд ОНПС міста (району, ОТГ)

Інші завдання:

Охорона атмосферного 

повітря

Поліпшення якості  

вловлювання шкідливих 

речовин. Досягнення значення 

викиду пилу на рівні 87 мг/куб. 

м 

(ГДВ - 150 мг/ +L11:M20м 3)

Зменшення викидів пилу. 

Дотримування встановлених 

нормативів

Зменшення викидів пилу. 

Дотримування встановлених 

нормативів

Інші завдання:

Забезпечити компенсацію 

витрат підприємств, 

установ, організацій, 

пов'язаних з тимчасовим 

проживанням громадян, 

що виїхали із зони 

проведення 

антитерористичної 

операції

2018 рік Департамент фінансів 

ОДА, виконкоми 

міських рад, РДА

Охоплено ВПО 654 особи
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4 Реконструкція рукавного 

фільтру технологічних газів з 

заміною рукавів РК-720 (цех 

по переробці відпрацьованих 

акумуляторних батарей)

2018 рік м. Костянтинівка,

ТОВ 

«СП Свинець»

310,0 310,0

5 Встановлення 

пилогазоочисного 

устаткування

на котельні № 25 

м. Білицьке, у тому числі 

проектно – кошторисна 

документація 

2018 рік м. Білицьке, 

КП «Добро» 

Добропільської міської 

ради

15 000,0 15000,0

6 Реконструкція обладнання 

для очищення газопилового 

потоку від забруднюючих 

речовин, а саме: 

пилоочисного обладнання з 

встановленням сухого 

трьохпольного 

електрофільтра котла 

№ 9 

2018 рік м. Краматорськ,

ТОВ  "Краматорськ-

теплоенерго"

20 000,0 20000,0

7 Установлення обладнання, 

для очищення газопилового 

потоку, а саме: монтаж 

аспіраційних установок 

ливарного двору та 

підбункерного приміщення 

естакади системи 

шихтоподач 

2018 рік м. Краматорськ,

ТОВ "КФЗ"

12 000,0 12000,0

8 Реконструкція системи 

аспірації ливарного двору 

ДП № 3 (при капремонті 2 

розряду  доменної печі № 3)

2018 рік м. Маріуполь,

ПрАТ

 «МК Азовсталь»

260 000,0 260000,0

9 Реконструкція системи 

аспірації підбункерних 

приміщень ДП № 3 (при 

капремонті 2 розряду  

доменної печі № 3)

2018 рік м. Маріуполь,

ПрАТ

 «МК Азовсталь»

110 000,0 110000,0

Зменшення  викиду пилу з 

котла в атмосферне повітря 

приблизно на 419 т/рік

Зменшення викидів пилу в 

атмосферне повітря приблизно 

на 100 т/рік

Зниження валових викидів пилу 

з 2020 року на 500 т/рік

Зниження викидів пилу з 2020 

року на 89 т/рік

Інші завдання:

Охорона атмосферного 

повітря

Забезпечення ефективного 

очищення повітря. Зниження 

викидів забруднюючих речовин 

до 50 мг/ м 
3
 пилу

Досягнення концентрації по 

речовинам у вигляді 

суспендованих твердих 

частинок недиференційованих 

за складом 50 мг/м
3
, 9,1 т/рік

76



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

10 Реконструкції газоочищення 

агломашини № 1-12 на зоні 

спікання та зоні 

охолодження  (заміна 1 

ступені газоочищення зони 

спікання на а/м №№ 9,10,11 

та першої ступені 

газоочищення зони 

охолодження 

 а/м №№ 10,11,12)

2018 рік м. Маріуполь,

ПрАТ

 «ММК

 ім. Ілліча»

700 000,0 700000,0

11 Реконструкція 

пилегазоочисного 

обладнання котелень № 1 та 

№ 3 шахти «1/3 

Новогродівська»

 ДП «Селидіввугілля»

2018 рік м.Новогродівка, 

ДП «Селидіввугілля» 

ВП «Шахта «1/3 

Новогродівська»

1 000,0 1000,0

12 Монтаж газоочисних 

установок (ГОУ) після 

компесаційної системи   5-6 

черги відділення 

кристалізації з очищенням 

викидів від нафталіну.

Встановлення обладнання 

для очищення газопилового 

потоку 

2018 рік смт Новгородське, 

ТОВ 

«НВО «Інкор і К»

500,0 500,0

13 Реконструкція обладнання  

для  очищення  газопилового  

потоку  від  пилу,  що 

викидається в атмосферне  

повітря -Реконструкція 

електрофільтрів блоку № 3 

Вуглегірської ТЕС

2018 рік Бахмутський район,

 м. Світлодарськ, 

Вуглегірська ТЕС ПАТ  

«Центренерго»

749,5 749,5

14 Заходи щодо відновлення і 

підтримання сприятливого 

гідрологічного режиму та 

санітарного стану річок, а 

також заходи для боротьби з 

шкідливою дією вод 

2018 рік Бахмутський район, 

Бахмутська РДА,

 місцеві ради

500,0 500,0Інші завдання:

Охорона і раціональне 

використання водних 

ресурсів

Поліпшення санітарного стану 

річок басейну р. Бахмутка на 

території Бахмутського району, 

1,8 км

Зниження викидів  пилу на  

6300 т/рік, SO2  - 3500 т/рік

Досягнення ефективності 

очищення газопилового  потоку 

20 мг/1 м
3
, 103,9 т/рік

Інші завдання:

Охорона атмосферного 

повітря

Зменшено викидів 

газоподібного нафталіну на 0,3 

т/рік

Зменшення викидів пилу у 

атмосферне повітря на 20%
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15 Заходи щодо підтримання 

санітарного стану річок, а 

саме: забезпечення 

екологічно безпечного 

видалення золошлакових 

відходів, покращення якості 

води у відстійниках 

2018 рік м. Краматорськ,

ТОВ  "Краматорськ-

теплоенерго"

4 300,0 4300,0

16 Рекультивація порушених 

земель та використання 

родючого шару грунту, у 

тому числі розробка 

проектно-кошторисної 

документації 

2018 рік Волноваський район,

 смт Новотроїцьке, 

ПрАТ “Новотроїцьке 

рудоуправління”

685,0 685,0

17 Рекультивація порушених 

земель ПрАТ «А/Т  Глини 

Донбасу»

2018 рік Добропільський район,

  ПрАТ «Глини 

Донбасу»

1 100,0 1100,0

18 Рекультивація порушених 

земель

 ПАТ «Веско»

2018 рік Добропільський район,

 ПАТ «Веско»

10 372,0 10372,0

19 Рекультивація порушених 

земель 

2018 рік Іллінівська ОТГ,  

с. Полтавка, 

ТОВ "Керамресурс"

2 925,0 2925,0

20 Проведення обстеження 

ґрунтів

2018 рік Мар`їнський район, 

м.Курахове,

виконком Курахівської 

міської ради

500,0 500,0

21 Захист від підтоплення і 

затоплення земель біля 

р. Казенний Торець на 

запобігання розвитку 

небезпечних геологічних 

процесів 

2018 рік Шахівська ОТГ, 

с. Шахове, виконком 

Шахівської сільської 

ради

1 300,0 1 300,0

22 Розроблення проектів 

створення  територій і 

об'єктів природно-

заповідного фонду та 

організації їх територій

2018 рік Бахмутський район, 

Бахмутська РДА, 

місцеві ради

1 025,0 1025,0

Покращення  стану ґрунтів на 

території міста шляхом 

проведення  оцінки негативного 

впливу результатів 

господарської діяльності 

підприємств на земельні Захист територій від 

підтопленнята покращення 

геологічних процесів земель, 

площа -2700  м
2  

Інші завдання:

Охорона і раціональне 

використання природних 

рослинних ресурсів, 

ресурсів тваринного світу 

та збереження природно-

заповідного фонду

Збільшення площі природно-

заповідного фонду, 400 га

Інші завдання:

Охорона і раціональне 

використання водних 

ресурсів

Покращення  екологічного та 

гідрологічного стану водних 

об’єктів, 1 відстійник 

Інші завдання:

Охорона і раціональне 

використання земель та 

мінеральних ресурсів

Поліпшеня екологічного стану  

порушених земель, площа - 1,7 

га

Відновлення ґрунтового 

покриву, поліпшення стану та 

продуктивністі порушених 

земель, площа -15 га

Відновлення ґрунтового 

покриву, поліпшення стану та 

продуктивністі порушених 

земель, площа -15 га

Відновлення продуктивністі 

земель, підвищення родючості 

поверхневого шару грунту, 

площа - 4,5га
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23 Заходи з озеленення 

 м. Бахмут

2018 рік м. Бахмут, 

Управління розвитку 

міського господарства 

та капітального 

будівництва 

Бахмутської міської 

ради

313,9 313,9

24 Заходи з озеленення , а саме 

створення скверу в 

с.Ганнівка

2018 рік Добропільський район,

Ганнівська

сільська рада

1 478,0 1478,0

25 Утримання регіональних 

ландшафтних парків 

"Клебан-Бик", 

"Краматорський"

2018 рік Донецька область, 

департамент екології 

та природних ресурсів 

ОДА

9 731,5 9731,5

26 Заходи з озеленення, а саме: 

інвентаризація та 

паспортизація зелених 

насаджень м. Краматорська 

2018 рік м. Краматорськ, 

виконком 

Краматорської міської 

ради, 

відділ комунального 

господарства 

Краматорської міської 

ради

970,0 970,0

27 Ліквідація негативних 

наслідків техногенного 

впливу на лісові насадження

2018 рік Лиманська ОТГ,

ДП «Лиманське лісове 

господарство»

1 281,8 1281,8

28 Ліквідація лісових та 

степових пожеж і пожеж 

торфовищ та їх наслідків 

2018 рік Лиманська ОТГ,

ДП «Лиманське лісове 

господарство»

896,2 896,2

Інші завдання:

Охорона і раціональне 

використання природних 

рослинних ресурсів, 

ресурсів тваринного світу 

та збереження природно-

заповідного фонду Поліпшення екологічного стану 

міста (550 дерев 

1700 кущів 

1200 квітів)

Поліпшення екологічного 

стану, створення об’єкту 

зеленого господарства на площі 

1,5 га

Охорона та раціональне 

використання природних 

комплексів на площі 5 тис.га, 

виконання заходів Програми 

розвитку РЛП Донецької 

області на період до 2015 року 

та прогноз до 2020 року

Облік  та паспортизація зелених 

насаджень на землях 

комунальної власності м. 

Краматорськ

Створення лісових насаджень, 

площа - 250 га

Збереження лісових насаджень, 

площа - 27,1 тис.га
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29 Заходи з озеленення міста , у 

т.ч. інвентаризація зелених 

насаджень

2018 рік м. Маріуполь, 

виконком 

Маріупольської міської 

ради, департамент 

розвитку житлово-

комунальної 

інфраструктури 

Маріупольської міської 

ради,

КП зеленого 

будівництва,

житлові підприємства

ОСББ

6 097,0 6097,0

30 Проведення    спеціальних    

заходів,    спрямованих   на 

запобігання знищенню чи 

пошкодженню природних 

комплексів територій 

та об'єктів природно-

заповідного фонду, а саме

винесення в натуру  меж 

територій ПЗФ

2018 рік Нікольський район,

сільські ради 

Нікольського району

250,0 250,0

31 Заходи з озеленення, а саме: 

озеленення та благоустрій 

території з облаштуванням 

дитячого майданчику 

Новотроїцької сільської ради 

Покровського району 

2018 рік Покровський район,

с.  Новотроїцьке,

Новотроїцька сільська 

рада 

1 700,0 1600,0 100,0

32 Заходи з озеленення, а саме: 

створення  скверу в селі 

Зелене, Лисівської сільської 

ради Покровського району

2018 рік Покровський район,

с. Зелене,

Лисівська сільська 

рада 

1 300,0 1200,0 100,0

33 Заходи з озеленення, а саме: 

створення скверу в селі  

Михайлівка, Михайлівської 

сільської ради, Покровського 

району

2018 рік Покровський район,

с. Михайлівка,

Михайлівська

сільська рада

1 041,8 941,8 100,0

34 Озеленення міст та селищ 

Селидівської міської ради в 

т.ч. інвентаризація зелених 

насаджень

2018 рік м.Селидове,

виконком Селидівської 

міської ради

415,3 415,3

Захист територій об’єктів ПЗФ. 

Встановлення меж об’єктів 

ПЗФ, площа -1000 га

Поліпшення екологічного стану 

села. Озеленення та благоустрій  

на території  0,6 га  

Поліпшення екологічного стану 

села. Озеленення та благоустрій  

на території  0,5 га  

Поліпшення екологічного стану 

села. Озеленення та благоустрій  

на території  0,5 га  

Озеленення, поліпшення 

екологічного стану зеленого 

господарства міст та селища в 

т.ч інвентаризація зелених 

насаджень (площа - понад 

1,5 га, висадка 1100 дерев,

Інші завдання:

Охорона і раціональне 

використання природних 

рослинних ресурсів, 

ресурсів тваринного світу 

та збереження природно-

заповідного фонду

Озеленення міста. 

Інвентаризація зелених 

насаджень. Площа - 287,3 га,

площа інвентаризації - 3 га. 
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35 Утримання регіонального 

ланд-шафтного парку 

«Слов’янський курорт» 

2018 рік м. Слов’янськ,

виконком Слов’янської 

міської ради, 

управління житлово-

комунального 

господарства, 

РЛП «Слов’янський 

курорт»

650,0 650,0

36 Захід з озеленення а саме: 

створення та облаштування 

екологічної стежки на 

території ботанічного 

заказника «Гектова балка»

2018 рік Шахівська ОТГ,

виконком Шахівської 

сільської ради

500,0 500,0

37 Захід з озеленення, а саме: 

створення скверу в 

с. Володимирівка 

Шахівської сільської ради 

2018 рік Шахівська ОТГ,

виконком Шахівської 

сільської ради

900,0 900,0

38 Забезпечення екологічно 

безпечного збирання, 

перевезення, зберігання, 

оброблення, утилізації, 

видалення , знешкодження і 

захоронення відходів та 

небезпечних хімічних 

речовин, а саме технічне 

переоснащення установки з 

переробки відходів хімічного 

виробництва в цеху 

уловлювання № 2

2018 рік м. Авдіївка,

ПрАТ

«Авдієвський КХЗ»

2 254,9 2254,9

39 Забезпечення екологічно 

безпечного збирання, 

перевезення, зберігання, 

оброблення, утилізації, 

видалення, знешкодження і 

захоронення відходів та 

небезпечних хімічних 

речовин, а саме передача 

небезпечних відходів на 

утилізацію

2018 рік м.Авдіївка,

ПрАТ «Авдієвський 

КХЗ»

6 245,7 6245,7

40 Забезпечення  екологічно    

безпечного знешкодження   і  

захоронення  відходів.

Забезпечення знешкодження 

накопичувача рідких 

токсичних відходів (стадія 

біологічного очищення)

2018 рік м. Маріуполь,

ПрАТ МК  “Азовсталь"

900,0 900,0

Інші завдання:

Раціональне використання 

і зберігання відходів 

виробництва і побутових 

відходів

Зменшення об’єму накопичення 

відходів (смолисті відходи 

виробництва).

Переробка 500 т відходів

Зменшення об’єму накопичення 

відходів (відходи від очищення 

обладнання, лампи ртутні 

відпрацьовані, промаслені 

відходи та інше). Передача

3000 т відходів

Знешкодження водяного шару, 

100 тис. м 
3 

Інші завдання:

Охорона і раціональне 

використання природних 

рослинних ресурсів, 

ресурсів тваринного світу 

та збереження природно-

заповідного фонду

Збереження природно-

заповідного фонду міста, площа 

- 431,31 га

Покращення  стану об’єкту 

зеленого господарства 

(ботанічного заказника). Площа 

заповідника  -  22 га

Покращення стану зеленого 

господарства Шахівської 

об’єднаної територіальної 

громади, створення 

рекреаційної зони. Площа - 1,8 
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41 Забезпечення  екологічно    

безпечного  збирання, 

перевезення,  зберігання,   

оброблення  відходів.

Вилучення із 

шламонакопичувача, 

підготовка та відвантаження 

шламів споживачам 

2018 рік м. Маріуполь,

ПрАТ МК  

“Азовсталь”

7 000,0 7000,0

42 Забезпечення   екологічно    

безпечного оброблення,   

утилізації відходів.

Переробка шлакових 

відвалів на обладнанні 

АМСОМ

2018 рік м. Маріуполь,

ПрАТ МК  

“Азовсталь”

41 000,0 41000,0

43 Розробка проектно-

кошторисної документації  

по заходу «Реконструкція  

споруд для очищення 

стічних вод, КНС 5 та  

каналізаційного колектору 

між ними,

 сел. Новолуганське 

Бахмутського району»

2018 рік Бахмутський район, 

сел. Новолуганське,

Новолуганська 

сільська рада

2 000,0 2000,0

44 Розробка проектно-

кошторисної документації   

по заходу «Реконструкція 

КНС-6, розташованої по 

вул.Садова, 31 та напорного 

колектору до КНС-1 за 

адресою вул.Мічуріна, 83 

сел. Новолуганське 

Бахмутського району»

2018 рік Бахмутський район, 

сел. Новолуганське,

Новолуганська 

сільська рада

1 500,0 1500,0

45 Розробка проектно – 

кошторисної документації 

щодо відновлення і 

підтримання сприятливого 

гідрологічного режиму 

санітарного стану річки Бик

2018 рік м Добропілля,

виконком 

Добропільської міської 

ради 

110,0 110,0

46 Розробка проектно-

кошторисної документації по 

заходу: Реконструкція 

гідтехнічної споруди 

водного об’єкту в 

сел. Світле

2018 рік Добропільський район,

сел. Світле,

Світлівська сільська 

рада

140,0 140,0

Інші завдання:

Наука, інформація, освіта 

та моніторинг охорони 

навколишнього 

природного середовища

Покращення гідрологічного та 

гідрохімічного стану водних 

об’єктів. Поліпшення якості 

зворот них вод, 400 м
3
 /добу

Покращення гідрологічного та 

гідрохімічного стану водних 

об’єктів. Поліпшення якості 

зворот них вод, 400 м
3 

/добу

Покращення екологічного стану 

міста, розчищення 4 км річки 

Бик

Покрашення гідрологічного 

режиму водного об’єкту,заходи 

від підтоплення населеного 

пункту сел. Світле

Інші завдання:

Раціональне використання 

і зберігання відходів 

виробництва і побутових 

відходів

Зменшення обсягів відходів,  

200,0 тис. т / рік

Зменшення обсягів відходів,  

2000,0 тис.т
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47 Розробка проекту 

«Впровадження 

автоматизованої системи 

моніторингу навколишнього 

природного середовища, а 

саме: обладнання 

автоматизованої системи 

моніторингу компактними 

станціями якості повітря на 

межі санітарно-захисних зон 

підприємств забруднювачів 

атмосферного повітря 

Донецької області»

2018 рік Донецька область, 

департамент екології 

та природних ресурсів 

ОДА, 

КП "Донецький 

регіональний центр 

поводження з 

відходами"

300,0 300,0

48 Розробка проектно-

кошторисної документації 

«Будівництво блочно-

модульної установи з 

очищення і обеззаражування 

господарсько-стічних вод по 

вул. Житомирській» 

(мікрорайон Красний 

Октябрь)

2018 рік м. Костянтинівка,

Костянтинівське 

ВУВКГ, 

виконком 

Костянтинівської 

міської ради, 

управління 

комунального 

господарства

400,0 400,0

49 Розробка проектно-

кошторисної документації 

щодо захисту від 

підтоплення територій міста 

(мікрорайон залізничного 

вокзалу, селище 

Первомайський, мікрорайон 

Нижня Сантуринівка)

2018 рік м. Костянтинівка, 

виконком 

Костянтинівської 

міської ради, 

управління 

комунального 

господарства

120,0 120,0

50 Розробка проектно-

кошторисної документації 

«Реконструкція напірного 

каналізаційного колектору  

від КНС 5 (камера 

переключення на правому 

березі р. Кривий Торець 

(селище Новоселівка) до 

КОС. Реконструкція 

напірного каналізаційного 

колектору  від КНС 1 (вул. 

Носулі) до КОС» 

2018 рік м. Костянтинівка, 

виконком 

Костянтинівської 

міської ради

240,0 240,0

Інші завдання:

Наука, інформація, освіта 

та моніторинг охорони 

навколишнього 

природного середовища

Дозволить виявляти 

забруднення атмосферного 

повітря хімічними речовинами 

на СЗЗ підприємтсв.

Розробка 1 проекту

Зменшення забруднення 

стічних вод по мікрорайону  

Красний Октябрь

Поліпшення санітарного та 

екологічного стану трьох 

районів міста, захист від 

підтоплення, площа -119,5 га

Зменшення забруднення 

стічних вод та поліпшення 

технічного стану річки, 1,5 км
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51 Розробка проектно-

кошторисної документації 

«Реконструкція 

гідротехнічних   споруд  

плотини балка Довгенька» 

2018 рік м. Костянтинівка

МКП «Комунтранс»

120,0 120,0

52 Коригування проектно-

кошторисної документації 

«Будівництво ІІ черги 

полігону твердих побутових 

відходів у смт. Ялта 

Мангушського району» 

2018 рік Мангушський район, 

смт  Ялта, Ялтинська 

селищна рада

450,0 450,0

53 Розробка проектно-

кошторисної документації з 

очищення русла річки Зелена 

2018 рік Мангушський район, 

с. Урзуф,

Урзуфська сільська 

рада

300,0 300,0

54 Розробка проекту 

«Реконструкція існуючих 

пилеочисних споруд-машина 

скачування шлаку та міксера 

№ 3, 4» (ККЦ)

2018 рік м. Маріуполь,

ПрАТ «ММК

 ім. Ілліча»

900,0 900,0

55 Розробка проекту 

«Реконструкція очисних 

споруд  конвертера

 № 3»

2018 рік м. Маріуполь,

ПрАТ «ММК 

ім. Ілліча»

2 500,0 2500,0

56 Розробка проектно-

кошторисної документації 

«Будівництво  та  

облаштування  притулку для 

утримання безпритульних 

тварин» м.Курахове 

Донецька область 

2018 рік Мар’їнський район,

м. Курахове, виконком  

Курахівської міської 

ради

500,0 500,0

57 Розробка проектно-

кошторисної документації 

«Захід з озеленення, а саме: 

реконструкція міського 

парку культури та 

відпочинку ім. Гагаріна 

м. Мирноград Донецької 

області»

2018 рік м. Мирноград, 

виконком 

Мирноградської 

міської ради

400,0 400,0

58 Розробка проектно-

кошторисної документації 

«Захід з озеленення, а саме 

створення скверу в 

с. Новокраснівка 

Нікольського району»

2018 рік Нікольський район,

с. Новокраснівка,

Новокраснівська 

сільська рада

200,0 200,0 Покращення  екологічного 

стану зеленого господарства 

с. Новокраснівка

Нікольського району, площа -до 

1 га  

Зниження викидів  пилу на  100 

т/рік

Утримання та зменшення 

кількості безпритульних тварин

Поліпшення екологічного стану 

об’єкта зеленого господарства, 

площа-10,6 га

Інші завдання:

Наука, інформація, освіта 

та моніторинг охорони 

навколишнього 

природного середовища

Зменшення забруднення 

стічних вод та поліпшення 

технічного стану річки, 1,5 км

Удосконалення системи 

поводження з побутовими 

відходами

Відновлення гідрологічного 

режиму водного об’єкту, 

довжина 3,5 км

Скорочення викидів пилу на 50 

т/рік
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59 Розробка проектно-

кошторисної документації 

«Захід з озеленення, а саме 

створення скверу в с.Зелений 

Яр Нікольського району»

2018 Нікольський район,

с. Зелений Яр,  

Зеленоярська сільська 

рада

180,0 180,0

60 Розробка проектно-

кошторисної документації 

«Захід з озеленення, а саме 

реконструкція парку в 

с. Темрюк Нікольського 

району»

2018 Нікольський район,

с.Темрюк,

Темрюцька сільська 

рада

200,0 200,0

61 Розробка проектно-

кошторисної документації 

«Розчистка русел 

р. Бахмутка, р. Суха»

2018 Сіверська  ОТГ, 

м. Сіверськ,

с. Дронівка, 

с. Різниківка,

с. Свято-Покровське,

виконком міської ради

200,0 200,0

62 Проектне розроблення, а 

саме розробка проектно -

кошторисної документації  

«Будівництво очисних 

споруд в м. Соледар під 

блочно-модульну станцію 

біологічної очистки, 

реконструкція системи 

водовідведення та очистки 

каналізаційних стоків 

мікрорайонів Деконка та 

Білокаменка м. Соледар.

Електропостачання 

КНС 1,2» 

2018 Соледарська міська 

ОТГ, виконавчий 

комітет Соледарської 

міської ради

1000,0 1000,0

63 Проектне розроблення, а 

саме розробка проектно-  

кошторисної документації 

«Рекультивація полігону 

твердих побутових відходів 

с. Стряпівка» 

2018 Соледарська міська 

ОТГ, виконавчий 

комітет Соледарської 

міської ради

300,0 300,0

64 Розробка проектно-

кошторисної документації: 

«Реконструкція очисних 

споруд смт Новгородське» 

2018 м. Торецьк, 

смт Новгородське, 

Новгородська селищна 

рада

1500,0 1500,0

Покращення  екологічного 

стану зеленого господарства 

с.Зелений Яр Нікольського 

району, площа - до 0.40 га

Покращення екологічного стану 

зеленого господарства

с.Темрюк Нікольського району, 

площа - 2 га

Покращення санітарного стану 

р. Бахмутка, р. Суха, 5 км

Покращення екологічного 

стану, забезпечення 

нормативної очистки, 

поліпшення якості зворотних 

вод. Потужність –  2500 м
 3 

/добу,  1 проект

Захист довкілля від 

небезпечного впливу відходів. 

Площа- 2 га, 

1 проект

Інші завдання:

Наука, інформація, освіта 

та моніторинг охорони 

навколишнього 

природного середовища

Поліпшення якості зворотних 

стічних вод, підвищення 

ефективності очистки до 

нормативної, покращення 

роботи очисних споруд. 

Потужність - 8 тис.м
 3

 /
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65 Запровадження та 

обслуговування 

функціонування 

(розширення) системи 

моніторингу якості 

атмосферного повітря міста

2018 рік м. Маріуполь,  

виконком 

Маріупольської міської 

ради, департамент з 

питань екології, 

енергоменеджменту,ох

орони праці та 

цивільної безпеки  

Маріупольської міської 

ради

9 500,0 7500,0 2000,0

66 Організація і  здійснення  

робіт  з  екологічної  освіти, 

а саме:  Створення 

інформаційного центру для 

інформування населення про 

стан навколишнього 

середовища і проведення 

навчальних тренінгів. 

Створення екологічної карти 

міста

2018 рік м. Маріуполь,  

виконком 

Маріупольської міської 

ради, департамент з 

питань екології, 

енергоменеджменту, 

охорони праці та 

цивільної безпеки  

Маріупольської міської 

ради

1 000,0 1000,0

Всього 1 252 490,6 10 031,5 27 911,0 1 203 158,1 11 390,0

1 Профілактика та оперативне 

реагування на події шляхом 

облаштування Центру 

оперативного управління 

Донецько-Луганського 

регіонального управління 

Державної прикордонної 

служби України: сервера, 

система зберігання та 

висвітлення даних 

обстановки

2018 рік ОДА,

Краматорський 

прикордонний загін (вч 

2382)

300,0 300,0

2 Облаштування 

адміністративних приміщень 

та обладнання робочих місць 

персоналу

2018 рік ОДА,

Краматорський 

прикордонний загін (вч 

2382)

1 200,0 1 200,0

3 Облаштування їдалень для 

приймання їжі 

військовослужбовцями

2018 рік ОДА,

Краматорський 

прикордонний загін (вч 

2382)

1 000,0 1 000,0

3.1.26. Захист прав і свобод громадян, забезпечення законності та правопорядку

Інші завдання:

Забезпечити виконання 

завдань щодо захисту 

особи, суспільства та 

держави від 

правопорушень, швидке та 

ефективне розслідування 

злочинів

Підвищено ефективність 

оперативного керівництва 

підрозділами Донецько-

Луганського регіонального 

управління Державної 

прикордонної служби України

Підвищено ефективність 

оперативного керівництва 

підрозділами Донецько-

Луганського регіонального 

управління Державної Підвищено ефективність 

оперативного керівництва 

підрозділами Донецько-

Луганського регіонального 

управління Державної 

Інші завдання:

Наука, інформація, освіта 

та моніторинг охорони 

навколишнього 

природного середовища

Контроль викидів

Поліпшення екологічної 

інформованості мешканців
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4 Забезпечення слідчих 

підрозділів ГУНП в 

Донецькій області 

пересувними 

криміналістичними 

лабораторіями (2 

мікроавтобуси марки Renault 

Dokker, укомплектовані 

криміналістичною та 

оглядовою технікою)

2018 рік ОДА,

ГУНП в Донецькій 

області

1 300,0 1 300,0 Придбано 

пересувні 

криміналістичні 

лабораторії

2 од.

5 Встановлення 25 рубежів (50 

камер) відеоспостереження 

на межі Донецької області 

(Харківська, 

Дніпропетровська, 

Запорізька області), на 

трасах міжнародного та 

державного значення в 

межах області, а також на 

небезпечних (актуальних) 

ділянках магістралей

2018 рік ОДА,

ГУНП в Донецькій 

області

11 250,0 11 250,0 Встановлено 

рубежі 

відеоспостереже

ння

25 од.

Всього 15 050,0 15 050,0

1 Фінансова підтримка 

Комунальної спеціалізованої 

аварійно-рятувальної служби

2018 рік Департамент з питань 

цивільного захисту, 

мобілізаційної та 

оборонної роботи ОДА

3 390,0 3 390,0 Забезпечено 

поточне 

утримання 

установ  

1 од.

2 Поповнення регіонального 

матеріального резерву для 

запобігання і ліквідації 

наслідків надзвичайних 

ситуацій

2018 рік Департамент з питань 

цивільного захисту, 

мобілізаційної та 

оборонної роботи ОДА

25 154,3 25 154,3

3 Здійснення експлуатаційно-

технічного обслуговування 

територіальної 

(регіональної) 

автоматизованої системи 

централізованого 

оповіщення населення 

Донецької області

2018 рік Департамент з питань 

цивільного захисту, 

мобілізаційної та 

оборонної роботи ОДА

414,5 414,5 Забезпечено 

безаварійну 

роботу системи 

оповіщення

23 об'єкти

3.1.27. Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій

4.1.3. Підвищувати рівень 

готовності відділів 

обласних і місцевих 

органів влади у сфері 

реагування на надзвичайні 

ситуації та розвивати їхню 

інфраструктуру з 

реагування на надзвичайні 

ситуації

Забезпечено мінімально 

достатній рівень безпеки 

населення і територій області 

від надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного 

характеру

4.4.3 Сприяти   

забезпеченню   пожежно-   

та   аварійно-рятувальних  

підрозділів  необхідною 

спецтехнікою

та обладнанням, 

своєчасному їх 

переоснащенню, 

забезпеченню  

нормативної  кількості 

пожежно-рятувальних

підрозділів у населених 

пунктах області

Інші завдання:

Забезпечити виконання 

завдань щодо захисту 

особи, суспільства та 

держави від 

правопорушень, швидке та 

ефективне розслідування 

злочинів
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4 Забезпечення безпечного та 

надійного зв'язку між 

відповідними службами та 

підрозділами при 

виникненні надзвичайних 

ситуацій

2018 рік Департамент з питань 

цивільного захисту, 

мобілізаційної та 

оборонної роботи ОДА

2 558,9 2 558,9

Всього 31 517,7 31 517,7

2.2.2. Впроваджувати 

галузеві реформи 

децентралізації шляхом 

встановлення розподілу 

обов'язків, ресурсів та 

інституційних механізмів 

надання послуг в умовах 

децентралізації - шляхом 

забезпечення технічної 

підтримки та програм 

підвищення кваліфікації 

службовців, що будуть 

підтримані державними і 

міжнародними партнерами

1 Впровадження системи 

електронного урядування та 

документообігу як основи 

для реалізації сучасних 

технологій в Донецькій 

області

2018 рік Апарат ОДА, 

структурні підрозділи 

ОДА, Миколаївська 

ОТГ

2 524,0             2 524,0   Придбання 

ліцензій

600 од.

2 Забезпечення фінансової 

підтримки комунального 

підприємства "Регіональна 

телерадіокомпанія "Регіон-

Донбас"

2018 рік Департамент 

інформаційної та 

внутрішньої політики 

ОДА

2 209,6 2 209,6 Охоплено 

аудиторію

4,0 млн. осіб

3 Забезпечення фінансової 

підтримки видання "Вісті 

Донбасу"

2018 рік Департамент 

інформаційної та 

внутрішньої політики 

ОДА

4 346,5 4 346,5 Видано 

примірників

52 номери 

газети з 

разовим 

накладом 

50 тис.прим.

4 Підтримка місцевого 

книговидання

2018 рік Департамент 

інформаційної та 

внутрішньої політики 

ОДА

346,4 346,4 Видано 

примірників

1732 од.

5 Проведення відкритого 

краєзнавчого конкурсу 

проектних робіт "Донеччина 

UA" з тематики вивчення 

історико-культурного 

простору Донецької області, 

історичної спадщини та 

традицій

2018 рік Департамент 

інформаційної та 

внутрішньої політики 

ОДА

1 000,0 1 000,0 Проведено 

заходів

1 од.

3.1.28. Розвиток інформаційного простору. Забезпечення доступу до неупереджених джерел інформації 

4.3.1. Розвивати 

інформаційно-

комунікаційну 

інфраструктуру

4.3.2. Сприяти конкуренції 

та високим професійним 

стандартам у медіа. 

Проводити заходи по 

підвищенню кваліфікації  

журналістів ЗМІ

4.4.3 Сприяти   

забезпеченню   пожежно-   

та   аварійно-рятувальних  

підрозділів  необхідною 

спецтехнікою

та обладнанням, 

своєчасному їх 

переоснащенню, 

забезпеченню  

нормативної  кількості 

пожежно-рятувальних

підрозділів у населених 

пунктах області

Забезпечено безпечний та 

надійний зв'язок між 

відповідними службами та 

підрозділами при виникненні 

надзвичайних ситуацій
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6 Проведення обласного 

конкурсу журналістських 

робіт на краще висвітлення 

тематики реформи місцевого 

самоврядування, 

децентралізації влади та 

кращих практик 

територіальних громад 

Донецької області

2018 рік Департамент 

інформаційної та 

внутрішньої політики 

ОДА

100,0 100,0 Проведено  

заходів

1 од.

7 Підготовка і проведення 

обласного конкурсу пам'яті 

Ігоря Александрова 

"Свобода слова" серед 

журналістів та творчих 

колективів засобів масової 

інформації Донецької 

області

2018 рік Департамент 

інформаційної та 

внутрішньої політики 

ОДА

50,0 50,0 Проведено 

заходів

1 од.

8 Забезпечення обізнаності 

населення щодо переваг 

євроінтеграції шляхом 

розміщення соціальної 

реклами в друкованих 

засобах масової інформації 

та на телебаченні

2018 рік Департамент 

інформаційної та 

внутрішньої політики 

ОДА

15,0 15,0 Охоплено 

аудиторію

1,5-2,0 млн. 

осіб

9 Забезпечення населення 

інформаційними 

матеріалами та оновленням 

інформації на офіційному 

веб-сайті стосовно 

значенння України як 

надійного партнера у сфері 

безпеки євроатлантичного 

простору

2018 рік Департамент 

інформаційної та 

внутрішньої політики 

ОДА

0,0 Охоплено 

аудиторію

1,5-2,0 млн. 

осіб

10 Широке висвітлення у ЗМІ 

ходу впровадження реформ, 

ініційованих Президентом 

України, КМУ, обласною 

владою, які спрямовані на 

поліпшення соціально-

економічної ситуації в країні 

та регіоні

2018 рік Департамент 

інформаційної та 

внутрішньої політики 

ОДА

618,6 618,6 Охоплено 

аудиторію

4,0 млн. осіб

4.3.2. Сприяти конкуренції 

та високим професійним 

стандартам у медіа. 

Проводити заходи по 

підвищенню кваліфікації  

журналістів ЗМІ

4.3.3. Забезпечувати 

обізнаність населення 

щодо переваг 

євроінтеграції

4.3.5. Проводити широкі 

PR кампанії заходів, 

пов’язаних з вирішенням 

соціально важливих   

питань
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11 Інформаційний супровід та 

висвітлення діяльності 

облдержадміністрації та 

вищих органів виконавчої 

влади шляхом виготовлення 

та розповсюдження 

друкованої продукції

2018 рік Департамент 

інформаційної та 

внутрішньої політики 

ОДА

350,0 350,0 Охоплено 

аудиторію

4,0 млн. осіб

12 Проведення прес-турів 

журналістів

2018 рік Департамент 

інформаційної та 

внутрішньої політики 

ОДА

200,0 200,0 Проведено 

заходів

2 од.

1.2.2. Створити 

позитивний для інвесторів 

імідж регіону, провести 

ребрединг з метою 

посилення 

міжрегіональних і 

міжнародних зв'язків та 

залучення інвестиційних 

ресурсів

13 Сприяння формуванню 

позитивного іміджу 

Донеччини шляхом 

виготовлення іміджевої 

продукції

2018 рік Департамент 

інформаційної та 

внутрішньої політики 

ОДА

830,6 830,6 Охоплено 

аудиторію

4,0 млн. осіб

Всього 12 590,7 12 590,7

4.3.5. Проводити широкі 

PR кампанії заходів, 

пов’язаних з вирішенням 

соціально важливих   

питань
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обласного

бюджету

бюджетів міст, 

районів, ОТГ

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

Машинобудування

1 Реконструкція 

електросталеплавильного 

цеху 

2018 рік ПАТ "Енергомаш-

спецсталь"

2 000,0 2 000,0 Знижено простої 

обладнання

на 10%

2 Модернізація кранового 

господарства

2018 рік ПАТ "Енергомаш-

спецсталь"

5 930,0 5 930,0 Зекономлено 

коштів на 

поточних 

ремонтах та 

обслуговуванні 

760 тис.грн. 

на рік

3 Модернізація 

металообробних верстатів в 

механічних цехах

2018 рік ПАТ "Енергомаш-

спецсталь"

4 500,0 4 500,0 Зекономлено 

коштів на 

поточних 

ремонтах та 

обслуговуванні 

800 тис.грн. 

на рік

4 Модернізація 

автоматизованого 

кувального комплексу АКК-

10 000/120

2018 рік ПрАТ 

"Новокраматорський 

машинобудівний 

завод"

55 910,0 55 910,0 Підвищено 

продуктивність 

виробництва 

кувань

на 10%

5 Придбання та введення в дію 

10 од. сучасних 

металорізальних верстатів з 

ЧПК

2018 рік ПрАТ 

"Новокраматорський 

машинобудівний 

завод"

117 240,0 117 240,0 Підвищено 

продуктивність 

праці для кожної 

технологічної 

операції 

на 15 %

6 Підговка виробництва та 

впровадження зборки нових 

моделей продукції

2018 рік ПАТ "Грета" 4 620,0 4 620,0 Впроваджено 

зборку моделей 

продукції

4 моделі 

7 Підготовка виробництва 

продукції для ринку Литви

ІV квартал 

2018 року

ПАТ "Грета" 1 100,0 1 100,0 Забезпечено 

вихід на 

зовнішній ринок 

збуту моделей 

продукції

1 модель 

Металургійний комплекс

8 Удосконалення технології 

виробництва 

товстолистового прокату 

різного призначення, рейок 

залізничних

2018 рік ПрАТ "Металургійний 

комбінат "Азовсталь"

1 000,0 1 000,0

у тому числі за рахунок коштів:

Держав-

ного

бюджету

місцевих бюджетів
підпри-

ємств

інших 

джерел

найменування 

показника

3. ШЛЯХИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ ОБЛАСТІ ТА ДОСЯГНЕННЯ ПОСТАВЛЕНИХ ЦІЛЕЙ

3.1. Заходи щодо забезпечення виконання завдань Програми

№ і назва завдання 

Стратегії розвитку 

Донецької області на 

період до 2020 року

№

з/п
Зміст заходу

Термін

виконан-

ня 

Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн. Очікуваний 

результат

Всього значення 

показника

Ціль 1. Економічний розвиток та підвищення зайнятості населення

3.1.1. Промисловий комплекс

1.3.4. Сприяти виходу 

підприємств регіону на 

ринки Європейського 

Союзу, Азії та інші 

міжнародні ринки (у т.ч. 

сертифікації продукції, 

запровадженню 

стандартів, поширенню та 

обміну інформацією)

Забезпечено відповідність 

продукції європейським та 

світовим стандартам
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9 Продовження робіт з 

освоєння раціональних 

режимів роботи ДП № 2,3,4 

із застосуванням 

пиловугільного палива

2018 рік ПрАТ "Металургійний 

комбінат "Азовсталь"

900,0 900,0 Підвищено 

продуктивність 

домни

Зекономлено 

природного газу 

на одній печі

на 20%

30 млн.куб.м

10 Впровадження автоматичної 

системи управління (АСУ) 

турбогенераторів ТЕЦ

2018 рік ПрАТ "Авдіївський 

коксохімічний завод"

14 530,0 14 530,0 Забезпечено 

частоту 

турбогенераторів 

при відключенні 

зовнішнього 

джерела 

живлення 

підприємства

50 Гц

11 Придбання шнекової 

центрифуги (3 шт.) на 

вуглефабриці ВПЦ 1

2018 рік ПрАТ "Авдіївський 

коксохімічний завод"

9 503,0 9 503,0

12 Оснащення відділення 

дистиляції автоматичною 

системою управління 

технологічних процесів 

(АСУТП) у 

смолоперегонному цеху

2018 рік ПрАТ "Авдіївський 

коксохімічний завод"

9 175,3 9 175,3

13 Переоснащення сховищ 

системою пригнічення 

викидів азотом на складі 

смоли у смолоперегонному 

цеху

2018 рік ПрАТ "Авдіївський 

коксохімічний завод"

2 995,5 2 995,5 Знижено викиди 

забруднюючих 

речовин

з 7,56 тонн/ 

рік до 

0 тонн/рік

14 Впровадження автоматичної 

системи технологічного 

обліку енергоресурсів 

(АСТОЕ), етап 1

2018 рік ПрАТ "Авдіївський 

коксохімічний завод"

4 365,0 4 365,0 Зекономлено 

енергоресурсів 

1-2% 

Вуглевидобувна 

промисловість

Інші завдання:  Покращити 

економічні та технічні 

показники діяльності 

державних вугледобувних 

підприємств

15 Введення в дію очисних 

вибоїв на вуглевидобувних 

підприємствах області 

2018 рік ДП "Шахта 

ім. М.С.Сургая", шахти 

"Курахівська", 1-3 

"Новогродівська", 

"Котляревська"

ДП "Селидіввугілля", 

шахти "Капітальна", "5-

6", "Центральна",

ДП "Мирноград-

вугілля"  

975 507,1 975 507,1 Введено в дію 

очисних вибоїв

Забезпечено се-

редньомісячний 

видобуток 

вугілля

8 од.

210,0 тис. 

тонн

Всього 1 209 275,9 233 768,8 975 507,1

Мінімізовано ризик зниження 

виробництва концентрату на 

вуглефабриці

Виключено ризик аварійної 

зупинки відділення і зриву 

планів по виробництву; 

забезпечено якість кінцевої 

продукції
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1 Впровадження системи 

НАССР на підприємствах 

харчової та переробної 

промисловості

2018 рік Підприємства харчової 

та переробної 

промисловості області

83,0 83,0 Охоплено  

підприємств

15 од.

2 Створення та поліпшення 

сіножатей та громадських 

пасовищ на землях 

державної власності з 

залученням коштів 

благодійних міжнародних 

організацій

2018 рік  РДА, виконкоми 

міських рад, рад ОТГ, 

ВЦА, міжнародні 

організації з надання 

МТД

2115,0 1156,0 959,0 Поліпшено 

сіножатей 

232 га

3 Впровадження у 

виробництво сортів 

(гібридів) 

сільськогосподарських 

культур, адаптованих до 

природно-кліматичних умов 

регіону

2018 рік РДА, виконавчі органи 

міських рад, рад ОТГ, 

ВЦА, суб'єкти 

господарювання 

8000,0 4000,0 4000,0 Впроваджено 

сортів (гібридів) 

сільськогоспо-

дарських культур

4 тис. тонн

4 Покращення фітосанітарного 

стану сільськогосподарських 

угідь, зокрема, шляхом 

знищення та попередження 

розповсюдження 

карантинного бур'яну 

амброзії полинолистої

2018 рік  РДА, виконавчі 

органи міських рад, 

рад ОТГ, ВЦА, 

суб'єкти 

господарювання 

212500,0 4800,0 207700,0 Оброблено 

сільськогоспо-

дарських угідь

495,8 тис. га

5 Збільшення обсягів 

виробництва овочів та 

плодів

2018 рік  РДА, виконавчі 

органи міських рад, 

рад ОТГ, ВЦА, 

міжнародні організації 

з надання МТД

41617,0 90,0 8101,0 33426,0 Закладено нових 

садів

Побудовано  

сховищ для 

садівного 

матеріалу  

плодово-

ягідних культур

Побудовано 

теплиць

114 га

1 од.

2,15 га                             

6 Підвищення рівня 

селекційно-племінної 

роботи, продуктивності 

великої рогатої худоби  в 

особистих селянських 

господарствах

2018 рік Бахмутська РДА, 

сільськогосподарські 

товаровиробники

115,0 65,0 50,0 Придбано 

обладнання для 

пункту штучного 

осемінення корів

Створено нових 

робочих місць

1 од.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

2 од.

3.1.2. Агропромисловий комплекс 

1.3.4. Сприяти виходу 

підприємств регіону на 

ринки Європейського 

Союзу, Азії та інші 

міжнародні ринки (у т.ч. 

сертифікації продукції, 

запровадженню 

стандартів, поширенню та 

обміну інформацією)
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7 Впровадження новітніх 

технологій при вирощуванні  

свиней (система вентиляції 

та годівлі свиней)

2018 рік Суб'єкти 

господарювання 

2100,0 2100,0 Збільшено 

обсяги 

виробництва 

м'яса свиней

на 45 тис. 

тонн

8 Розвиток тваринництва 

шляхом придбання 

племінних нетелів, баранів-

плідників, свиней

2018 рік Суб'єкти 

господарювання 

2900,0 2900,0 Придбано 

племінних 

нетелів, баранів-

плідників, 

свиней        

28 голів

1.3.1. Координувати та 

заохочувати реалізацію 

регіональних ініціатив 

соціальної 

відповідальності бізнесу

9 Створення ринку свіжої

агропродукції поблизу

автошляхів Добропільського

району

2018 рік Департамент АПК та 

РСТ ОДА, суб'єкт 

господарювання 

350,0 350,0 Створено 

об'єктів ринкової 

інфраструкту-ри 1 од.                        

10 Відзначення новостворених

суб'єктів малого

підприємництва в сфері

агропромис-лового 

виробництва з нагоди

Дня працівників сільського

господарства України

2018 рік Департамент АПК та 

РСТ ОДА 

200,0 200,0 Відзначено 

суб'єктів 

підприємниц-тва

40 од.

11 Запровадження бізнес-

інкубатору 

"DonbassAgroCenter" для 

підтримки реалізації бізнес-

проектів молодих 

підприємців в сфері АПК

2018 рік Департамент АПК та 

РСТ ОДА, виконавчі 

органи рад ОТГ

100,0 100,0 Створено 

об'єктів

1 од.

12 Організація та проведення 

щорічної регіональної 

науково-практичної 

конференції "Донбас 

аграрний" з питань 

впровадження у 

виробництво інтенсивних 

технологій вирощування 

сільгоспкультур, 

удосконалення структури 

посівних площ та 

підвищення рівня 

економічної ефективності 

сільгоспвиробництва

2018 рік Департамент АПК та 

РСТ ОДА

50,0 50,0 Забезпечено 

участь у заходах 

1 захід

1.3.6. Створити 

регіональну систему 

дорадчої служби для 

розвитку та підтримки 

фермерських господарств, 

сільськогоспо-

13 Створення громадської 

організації "Донецька 

обласна дорадча служба"

2018 рік Департамент АПК та 

РСТ ОДА, міжнародні 

організації з надання 

МТД

1000,0 1000,0 Створено 

дорадчих служб

1 од.
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14 Створення відділу в 

структурі ДАРР з питань з 

питань:

- овочівництва закритого 

грунту;

- технологій вирощування 

м'яса, молока

2018 рік Департамент АПК та 

РСТ ОДА, міжнародні 

організації з надання 

МТД

2000,0 2000,0 Створено 

відділів

1 од.

15 Створення школи фермерів 

на базі ДНЗ "Донецький 

обласний навчальний центр 

підготовки та підвищення 

кваліфікації кадрів АПК"

2018 рік Департамент АПК та 

РСТ ОДА, міжнародні 

організації з надання 

МТД

2000,0 2000,0 Створено 

об'єктів

1 од.

16 Вивчення та популяризація 

досвіду успішних 

кооперативів інших регіонів 

України

2018 рік  Департамент АПК та 

РСТ ОДА, РДА, 

виконавчі органи 

міських рад, рад ОТГ, 

ВЦА, міжнародні 

організації з надання 

МТД

500,0 500,0 Організовано 

поїздок   

Проведено  

семінарів

10 од.

12 од.

17 Проведення інформаційно-

роз'яснювальної роботи 

щодо створення 

сільськогосподарських 

обслуговуючих 

кооперативів,  сімейних 

фермерських господарств, 

організація поїздок до 

кооперативно-навчальних 

ферм

2018 рік  Департамент АПК та 

РСТ  ОДА, РДА, 

виконавчі органи 

міських рад, рад ОТГ, 

ВЦА, суб'єкти 

господарювання, 

міжнародні організації 

з надання МТД

465,0 270,0 25,0 170,0 Залучено 

мешканців 

сільських 

територій 60 осіб 

18 Участь у міжнародних  та 

всеукраїнських виставках та 

ярмарках

2018 рік Департамент АПК та 

РСТ ОДА, Донецька 

ТПП, суб'єкти 

господарювання 

340,0 100,0 140,0 100,0 Організовано 

участь у 

виставках  

Залучено 

учасників - 

суб'єктів 

господарювання

5 од.                           

60 осіб

19 Розвиток мережі 

сільськогосподарської 

обслуговуючої кооперації

2018 рік Департамент АПК та 

РСТ ОДА, РДА, 

виконавчі органи 

міських рад, рад ОТГ, 

ВЦА, суб'єкти 

господарювання, 

міжнародні організації 

з надання МТД

4250,0 750,0 1530,0 1970,0 Створено СОК  

Створено нових 

робочих місць

4 од.

58 од.

Інші завдання:

Заохочувати інвестиції у 

технічну модернізацію 

агропромислового 

20 Придбання нової сучасної

сільськогосподарської 

техніки та обладнання 

2018 рік Суб'єкти 

господарювання 

197398,0 197398,0 Придбано 

техніки 

154 од.
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21 Підвищення якості молока 

шляхом застосування 

сучасних технологій у 

виробництві молока 

(впровадження роботів в 

доїльному залі)

2018 рік Суб'єкти 

господарювання 

15000,0 15000,0 Придбано 

роботів 

1 од.

22 Збільшення обсягів 

виробництва продукції з 

доданою вартістю 

2018 рік Департамент АПК та 

РСТ ОДА, РДА, 

виконавчі органи 

міських рад, рад ОТГ, 

ВЦА,  суб'єкти 

господарювання, 

міжнародні організації 

з надання МТД

152993,0 1440,0 72543,0 79010,0 Створено нових 

підприємств 

харчопереробної 

промисловості         

Створено нових 

робочих місць

24 од.

157 од.

23 Збільшення обсягів 

виробництва продукції 

рибництва 

2018 рік Департамент АПК та 

РСТ ОДА, РДА, 

виконавчі органи 

міських рад, рад ОТГ, 

ВЦА,  суб'єкти 

господарювання, 

міжнародні організації 

з надання МТД

2700,0 480,0 560,0 1660,0 Охоплено  

об'єктів               

Створено нових 

робочих місць 

3 од.

10 од. 

24 Створення об'єктів 

сільського зеленого туризму

2018 рік Департамент АПК та 

РСТ ОДА, РДА, 

виконавчі органи 

міських рад, рад ОТГ, 

ВЦА, суб'єкти 

господарювання, 

міжнародні організації 

з надання МТД

3030,0 220,0 670,0 2140,0 Створено 

об'єктів                

Створено нових 

робочих місць 

6 од.                                        

17 од.

25 Надання фінансової 

підтримки новоствореним 

фермерським (сімейним 

фермерським) 

господарствам з набуттям 

статусу юридичної особи 

2018 рік Департамент АПК та 

РСТ ОДА, РДА, 

виконавчі органи 

міських рад, рад ОТГ, 

ВЦА,  суб'єкти 

господарювання, 

міжнародні організації 

з надання МТД

14475,0 2150,0 3065,0 9260,0 Створено 

суб'єктів малого  

підприємництва

Створено нових 

робочих місць

 

35 од. 

336 од. 

26 Відновлення роботи 

інкубаторного підприємства

2018 рік Суб'єкти 

господарювання, 

міжнародні організації 

з надання МТД

2000,0 2000,0 Відновлено 

роботу 

інкубаторних 

підприємств 1 од.                 
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27 Будівництво та 

реконструкція 

тваринницьких ферм та 

комплексів

2018 рік Територіальні громади, 

суб'єкти 

підприємництва

73000,0 73000,0 Створено нових 

робочих місць 20 од.

2.2.2. Впроваджувати 

галузеві реформи 

децентралізації шляхом 

встановлення розподілу 

обов’язків, ресурсів та  

інституційних  механізмів  

надання  послуг  в  умовах 

децентралізації – шляхом 

28 Розробка моделі села, 

комфортного для 

проживання та задоволення 

соціо-культурних потреб 

людини, за кількома 

сценарними планами

2018 рік Департамент АПК та 

РСТ ОДА, департамент 

інформаційної та 

внутрішньої політики 

ОДА

300,0 300,0 Розроблено 

моделей 

розвитку 

3 од.

Всього 741581,0 200,0 15521,0 591215,0 134645,0

1 Реконструкція енергоблоку 

№ 7 Слов'янської ТЕС ПАТ 

"Донбасенерго" потужністю 

800 МВт

2018-

2019 

роки

ПАТ "Донбасенерго" 2 218 000,0 412 000,0 1 806 000,0 Подовжено 

термін 

експлуатації 

обладнання

Зменшено 

питомі витрати 

палива на 

відпуск:

електроенергії

теплової енергії

на 15 років

336,1 г/кВт*г

165 кг/Гкал

2 Реконструкція та технічне 

переоснащення підстанцій 

ПС у містах Добропілля та 

Селидове

2018 рік ВП "Північна ЕС" 

ДП "НЕК "Укренерго", 

ДФ ДП "Регіональні 

електричні мережі", 

ПАТ "ДТЕК 

Донецькобленерго" 

78 719,7 78 719,7

3 Впровадження 

високочастотної обробки і 

диференційного фазного 

захисту приєднань 110 кВ 

ПС ГПП-1, ГПП-2, АКХЗ

2018 рік ТОВ "ДТЕК 

Високовольтні мережі"

6 402,0 6 402,0

Інші завдання: 

Стимулювати населення до 

впровадження 

енергоефективних заходів

4 Часткове відшкодування 

частини відсоткових ставок 

за кредитами в рамках 

Регіональної програми з 

відшкодування частини 

відсотків за кредитами, 

залученими на заходи з 

енергозбереження та 

підвищення 

енергоефективності для 

населення Донецької області 

на 2016-2018 роки

2018 рік Департамент розвитку 

базових галузей 

промисловості ОДА

400,0 400,0 Охоплено 

позичальників

2,0 тис. осіб

Всього 2 303 521,7 400,0 497 121,7 1 806 000,0

3.1.3. Енергозабезпечення та енергоефективність

1.1.2. Забезпечувати 

ефективне функціонування 

житлово-комунального 

господарства та 

безперебійне енерго-, газо- 

та водопостачання об’єктів 

соціальної сфери, освіти, 

охорони здоров’я

Підвищення надійності роботи 

систем електропостачання

Підвищено надійності 

електропостачання   побутових 

і промислових споживачів 

м. Авдіївка
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Інші завдання:

Сприяти розвитку 

підприємницької 

ініціативи, підвищувати 

кваліфікацію кадрів для 

сфери підприємництва, 

забезпечувати 

інформаційну підтримку 

суб'єктів малого і 

середнього 

підприємництва

1 Сприяння участі в програмах 

обміну міжнародним 

досвідом з метою 

запровадження передових 

технологій та підвищення 

рівня кваліфікації 

представників суб’єктів 

малого підприємництва

2018 рік Департамент 

інвестиційно-

інноваційного 

розвитку і зовнішніх 

відносин ОДА, 

Установа «Донецька 

агенція регіонального 

розвитку»

10 565,5 10 565,5 Підвищено 

кваліфікацію 

підприємців

300 осіб

Всього 10 565,5 10 565,5

1 Створення та впровадження 

економічної інтерактивної 

карти Донецької області

2018 рік Департамент 

економіки ОДА, 

Установа "Донецька 

агенція регіонального 

розвитку"

Розроблено 

інтерактивну 

економічну 

карту 

1 од.

2 Проведення Міжнародного 

інвестиційного форуму 

2018 рік Департамент 

інвестиційно-

інноваційного 

розвитку і зовнішніх 

відносин ОДА

677,7 677,7 Охоплено  

учасників

Досягнуто 

домовленості 

про укладання 

контрактів

Підвищено 

бізнес-

компетенції 

підприємців

Залучено 

потенційних 

інвесторів-

підприємств

400 осіб

14 од.

120 осіб

3 од.

3 Створення промоційного  

відеоряду щодо 

інвестиційного потенціалу 

Донецької області

2018 рік Департамент 

інвестиційно-

інноваційного 

розвитку і зовнішніх 

відносин ОДА

267,9 267,9 Забезпечено 

переглядів 

цільовою 

аудиторією

Збільшено 

експорт та 

міжрегіональну 

торгівлю

Збільшено 

надходження 

інвестицій в 

малий та 

середній бізнес 

регіону

3,0 тис.од.

на 4,0%

на 3,0%

3.1.4. Розвиток зовнішньоекономічної діяльності, міжнародної і міжрегіональної співпраці 

3.1.5. Інвестиційна діяльність та розвиток інфраструктури

1.2.2. Створити 

позитивний для інвесторів 

імідж регіону, провести 

ребрединг з метою 

посилення 

міжрегіональних і 

міжнародних зв'язків та 

залучення інвестиційних 

ресурсів
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4 Виготовлення друкованої 

продукції для 

розповсюдження та 

популяризації інвестиційних 

та експортних намірів 

бізнесу регіону, в т.ч. на 

форумі та офіційних заходах 

за участю представників 

Донецької 

облдержадміністрації 

2018 рік Департамент 

інвестиційно-

інноваційного 

розвитку і зовнішніх 

відносин ОДА

286,9 286,9 Збільшено 

експорт та 

міжрегіональну 

торгівлю

Збільшено 

надходження 

інвестицій в 

малий та 

середній бізнес 

регіону

на 3,0%

на 4,0%

5 Створення інвестиційного 

паспорту Донецької області

2018 рік Департамент 

інвестиційно-

інноваційного 

розвитку і зовнішніх 

відносин ОДА

270,0 270,0

6 Забезпечення 

функціонування та 

оновлення інтерактивної 

карти відновлення та 

розбудови Донецької області 

2018 рік Департамент 

інвестиційно-

інноваційного 

розвитку і зовнішніх 

відносин ОДА

23,0 23,0

7 Організація проведення  

відкритої конференції IT-

розробників 2018

2018 рік Департамент 

інвестиційно-

інноваційного 

розвитку і зовнішніх 

відносин ОДА, 

підприємства сфери 

інформаційних 

технологій, ВНЗ

Охоплено 

учасників- 

регіональних 

представників 

сфери IT               300 осіб

8 Проведення регіонального 

фестивалю "ROBO СХІД"

2018 рік Департамент 

інвестиційно-

інноваційного 

розвитку і зовнішніх 

відносин ОДА, 

підприємства сфери 

інформаційних 

технологій

53,0 53,0 Охоплено 

учасників 

(команд)    

Залучено 

відвідувачів 

10 од.

                    

250 осіб

9 Проведення регіонального 

форуму «Наука. Бізнес. 

Інновації»

2018 рік Департамент 

інвестиційно-

інноваційного 

розвитку і зовнішніх 

відносин ОДА,  USAID 

(за згодою)

120,0 120,0 Охоплено 

учасників

200  осіб                      

Залучено потенційних 

інвесторів до реалізації 

проектів на території області

Забезпечено залучення 

інвестицій
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10 Проведення виставкових 

заходів «Схід-Експо-2018» в 

регіоні та виїзного

2018 рік Департамент 

інвестиційно-

інноваційного 

розвитку і зовнішніх 

відносин ОДА, 

ПРООН (за згодою)

Охоплено 

кількість 

учасників-

підприємств

Укладено 

контрактів

Проведено 

інформаційно-

просвітницьких 

заходів для 

підприємців

110 од.

65 од.

34 од.

11 Створення та 

функціонування ради 

молодих вчених

2018 рік Департамент 

інвестиційно-

інноваційного 

розвитку і зовнішніх 

відносин ОДА

Проведено 

засідань

3 од.

12 Сприяння створенню 

галузевих об’єднань "ІТ – 

кластер Донеччини" та 

туристичного "Зеленого 

кластеру"

2018 рік Департамент 

інвестиційно-

інноваційного 

розвитку і зовнішніх 

відносин ОДА, 

підприємства сфери 

інформаційних 

технологій

Охоплено 

представників IT-

індустрії регіону

Залучено 

представників 

зеленого, 

сільського 

тризму

Проведено 

засідань 

галузевих 

об’єднаннь

25 од.

13 од.

8 од.

1.3.3. Заохочувати 

інвестиції у галузі житлово-

комунальне господарство, 

ІT, енергозбереження, 

переробку вторинних 

ресурсів, відходів 

виробництва та побутового 

сміття через механізми 

державно-приватного 

партнерства

13 Фінансова підтримка 

Установи "Донецька агенція 

регіонального розвитку"

2018 рік Департамент 

економіки ОДА

2 950,0 2 950,0 Активізовано роботу із 

залучення інвестицій та 

поліпшення інвестиційного  

клімату області
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14 Організація та проведення 

семінарів, нарад на постійній 

основі за кожним етапом 

реалізації проектів в рамках 

Надзвичайної кредитної 

програми для відновлення 

України Європейського 

інвестицій-ного банку 

(слухачі – представники 

структурних підрозділів 

ОДА, міст та районів ОТГ)

2018 рік Департамент 

інвестиційно-

інноваційного 

розвитку і зовнішніх 

відносин ОДА

Проведено 

семінарів, нарад

6 од.

15 Розробка та коригування 

проектно-кошторисної 

документації  по об'єктам 

комунальної власності

2018 рік Департамент 

капітального 

будівництва ОДА

1 000,0 1 000,0

16 Фінансова підтримка КП 

"Дирекція з капітального 

будівництва 

адміністративних і житлових 

будівель"

2018 рік Департамент 

капітального 

будівництва ОДА

2 953,0 2 953,0

Всього 8 601,5 8 601,5

1 Будівництво зернового 

терміналу  (Спеціалізований 

перевантажувальний 

комплекс зернових вантажів) 

2018 рік ДП "Маріупольський 

морський 

торговельний порт" 

(далі - ДП ММТП)

100 650,0 100 650,0 Збільшено 

пропускну 

здатність  

на 1 млн. 

тонн      

 (1 етап) 

2 Будівництво терміналу в 

тилу причалів № 16, 17

2018 рік ДП ММТП 19 876,0 19 876,0 Збільшено 

вантажообіг 

на 10%

3 Модернізація 

перевантажувальної та іншої 

техніки

2018 рік ДП ММТП 10 600,0 10 600,0 Збільшено інтен-

сивність переван-

таження

на 15%

4 Реконструкція будівель 

порту побутового та 

виробничого призначення

2018 рік ДП ММТП 19 674,0 19 674,0 Зменшено 

енерговитрати 

на 10%

5 Реконструкція 

гідротехнічної частини 

причалів № 2, 3, 4 морського 

порту Маріуполь

2018 рік Маріупольська філія 

"Адміністрація 

морських портів 

України"

118 723,9 118 723,9 Реконструйовано 

частини 

причалів: 

глибиною

довжиною

9,75 м

530,1 м

2.3.2. Поліпшувати 

спроможність нових 

громад з метою 

покращення управління і 

надання якісних публічних 

послуг через відновлення 

та розвиток 

інфраструктури надання 

послуг на обласному, 

районному та місцевому 

рівнях

Проведено коригування ПКД 

по об'єктах, що реалізуються за 

рахунок "переміщених коштів".

Розроблено ПКД за об'єктами, 

по яких передбачається 

реалізація інфраструктурних 

проектів

Забезпечено діяльність 

підприємства для реалізації 

проектів будівництва 

адміністративних і житлових 

будівель

3.1.6. Дорожньо-транспортний комплекс

1.1.4. Сприяти розвитку 

морського транспорту і 

морської інфраструктури
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Інші завдання:

Підвищити техніко-

експлуатаційний стан 

автомобільних доріг 

загального користування 

місцевого значення 

Донецької області, 

штучних споруд на них та  

8 Будівництво, реконструкція, 

ремонт і утримання 

автомобільних доріг 

загального користування 

місцевого значення та 

вулиць і доріг комунальної 

власності у населених 

пунктах 
1)

2018 рік Департамент розвитку 

базових галузей 

промисловості ОДА, 

Служба автомобільних 

доріг у Донецькій 

області

557 536,7 557 536,7 Охоплено дороги 

протяжністю 

102,0 км

вулиць і доріг комунальної 

власності у населених 

пунктах

9 Зимове експлуатаційне 

утримання автомобільних 

доріг загального 

користування місцевого 

значення Донецької області 

(на перехідний період після 

передачі автомобільних 

доріг місцевого значення зі 

сфери управління 

Державного агенства 

автомобільних доріг України 

до сфери управління 

Донецької 

облдержадміністрації)
 2)

січень-

лютий 

2018 року

Департамент розвитку 

базових галузей 

промисловості ОДА, 

Служба автомобільних 

доріг у Донецькій 

області

20 000,0 20 000,0 Охоплено дороги 

протяжністю 

4560,0 км

Інші завдання:

Забезпечити транспортне 

обслуговування офіційних 

заходів

11 Фінансова підтримка 

комунального підприємства 

"Автотранспортне 

підприємство"

2018 рік Департамент розвитку 

базових галузей 

промисловості ОДА

326,0 326,0 Здійснено 

перевезень

25 од.

Всього 847 386,6 577 862,7 269 523,9
1)

 визначення конкретних заходів відбудетсья після прийняття 01.01.2018 до сфери управління облдержадміністрації автомобільних доріг загального користування місцевого значення

1 Забезпечення якісного 

утримання жилового фонду 

та поліпшення умов 

проживання мешканців

2018 рік РДА, виконавчі органи 

міських рад, рад ОТГ

416 332,7 279 884,1 57 873,3 78 575,3

2 Підтримка житлового фонду 

при створені та 

функціонуванні об'єднань 

співвласників 

багатоквартирних будинків

2018 рік РДА, виконавчі органи 

міських рад, рад ОТГ

86 529,2 80 485,6 584,2 5 459,4 Надано допомогу 

ОСББ

615 од.

3 Забезпечення реалізації 

заходів з капітального 

ремонту та реконструкції 

теплового господарства

2018 рік РДА, виконавчі органи 

міських рад, рад ОТГ, 

підприємтва 

теплопостачання

432 452,3 177 216,6 250 065,5 5 170,2 Зекономлено 

енергоносіїв

 понад 20%

2)
 перелік ділянок уточнюється

3.1.7. Житлове господарство та комунальна інфраструктура 

1.1.2. Забезпечувати 

ефективне функціонування 

житлово-комунального 

господарства та 

безперебійне енерго-, газо- 

та водопостачання об’єктів 

соціальної сфери, освіти, 

охорони здоров’я

Проведено капітальний ремонт 

житлового фонду

Покращено умови проживання 

мешканців
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4 Забезпечення реалізації 

заходів з капітального 

ремонту та реконструкції 

водопровідно-

каналізаційного 

господарства

2018 рік РДА, виконавчі органи 

міських рад, рад ОТГ, 

підприємтва 

водопостачання

663 320,3 570 270,5 73 484,5 19 565,3 Забезпечено 

якісними 

послугами 

 понад  

450 тис. осіб

5 Благоустрій територій 

населених пунктів

2018 рік РДА, виконавчі органи 

міських рад, рад ОТГ, 

комунальні 

підприємства

1 016 415,0 1 011 974,1 4 043,9 397,0 Поліпшено 

рівень 

благоустрою

понад 

450 тис. осіб

6 Забезпечення отримання 

сертифікатів для прийняття в 

експлуатацію закінчених 

будівництвом об'єктів 

житлового господарства та 

комунальної інфраструктури 

області, які фінансуються за 

рахунок коштів обласного 

бюджету, у тому числі за 

рахунок залишків коштів 

місцевих бюджетів 

населених пунктів Донецької 

області, на території яких 

органи державної влади 

тимчасово не здійснюють 

свої повноваження

2018 рік Департамент житлово-

комунального 

господарства ОДА

728,9 728,9

Всього 2 615 778,4 728,9 2 119 830,9 386 051,4 109 167,2

1 Реконструкція нежитлових 

будівель, гуртожитків під 

житло для громадян, у тому 

числі для внутрішньо 

переміщених осіб 

2018 рік Виконкоми 

Лиманської, 

Маріупольської 

міських рад, 

Бахмутська, 

Волноваська, 

Мар'їнська РДА

128 917,4 18 286,4 110 631,0 Реконструйовано 

житлову площу

12801,2 кв.м

2 Будівництво 9-типоверхо-

вого багатоквартирного 

житлового будинку з 

вбудованими нежитловими 

приміщеннями 

2018 рік Виконком Лиманської  

міської ради

40 700,0 40 700,0 Побудовано  

житлову площу

3735 кв.м

3.1.8. Житлове будівництво 

3.4.1. Надавати соціальне 

житло та соціальні 

гуртожитки для ВПО, дітей-

сиріт і дітей, позбавлених 

батьківського піклування

1.1.2. Забезпечувати 

ефективне функціонування 

житлово-комунального 

господарства та 

безперебійне енерго-, газо- 

та водопостачання об’єктів 

соціальної сфери, освіти, 

охорони здоров’я

Введення в експлуатацію 

закінчених будівництвом 

об’єктів
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3 Реконструкція 3-хповерхо-

вого житлового будинку з 

прибудовою четвертого 

поверху, у тому числі 

розробка проектно-

кошторисної документації, 

вул. Заводська, 6, 

м. Курахове Мар'їнського 

району

2018 рік Мар'їнська РДА 1 500,0 1 500,0 Розроблено 

проектно-

кошторисну 

документацію 

1 од.

4 Надання довгострокових 

пільгових кредитів 

індивідуальним сільським 

забудовникам за програмою 

"Власний дім"

2018 рік Обласний фонд 

підтримки 

індивідуального 

житлового будівництва 

на селі Донецької 

області 

4 000,0 2 950,0 650,0 400,0 Побудовано 

житлову площу

10563 кв.м

5 Оновлення реєстру об’єктів 

незавершеного житлового 

будівництва всіх форм 

власності

I квартал 

2018 року

Департамент 

економіки ОДА, РДА, 

виконавчі органи  

міських рад, рад ОТГ  

Всього 175 117,4 22 736,4 41 350,0 111 031,0

1 Стимулювання розвитку 

підприємницької ініціативи 

клієнтів служби зайнятості в 

регіоні для започаткування 

або відновлення власного 

бізнесу шляхом  

інформування та підвищення 

мотивації громадян щодо 

можливості відкриття 

власної справи з залученням 

грантових програм, онлайн-

навчання за напрямком 

«Підприємницька 

діяльність», проведення 

інформаційно-

консультаційних заходів з 

відповідної тематики*                                                                                                                    

Протягом 

року

Донецький обласний 

центр зайнятості (далі - 

ДОЦЗ)

7,1 7,1 Кількість 

семінарів з 

орієнтації на 

підприємницьку 

діяльність, в 

тому числі з 

використанням 

індивідуальних 

методик

Близько 3000 

семінарів                                                                                   

3.4.1. Надавати соціальне 

житло та соціальні 

гуртожитки для ВПО, дітей-

сиріт і дітей, позбавлених 

батьківського піклування

Оновлено реєстр  об’єктів 

незавершеного житлового 

будівництва

3.1.9. Розвиток підприємницького середовища

1.2.1. Створювати 

підприємницьку 

інфраструктуру, спростити 

та збільшити прозорість 

адміністративних 

процедур, зокрема на 

депресивних територіях (у 

т.ч. малі міста)
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2 Проведення 

профорієнтаційної роботи з 

молоддю з підвищення 

мотивації до зайняття 

підприємницькою 

діяльністю шляхом 

проведення групових 

заходів, у т.ч. тренінгових 

форм роботи, які націлені на 

формування навичок 

складання бізнес-планів, 

покращення вмотивованості 

до зайняття 

підприємницькою 

діяльністю *

Протягом 

року

 ДОЦЗ 140,4 140,4 Кількість заходів 

з профорієнтації 

молоді, в тому 

числі учнівської 

(уроки вибору 

професії, 

професіографічні 

зустрічі, Дні 

відкритих дверей 

навчального 

закладу, 

профінформацій

ні семінари для 

батьків, Ярмарки 

професій)

950 заходів

3 Організація роботи щодо 

надання інформаційно-

консультаційної допомоги 

підприємцям з числа 

колишніх безробітних щодо 

участі у реалізації обласної 

програми підтримки малого 

та середнього 

підприємництва  

«Український донецький 

куркуль». Надання 

фінансової допомоги 

безробіним на відкриття 

власної справи шляхом 

одноразової виплати 

допомоги по безробіттю *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Протягом 

року

 ДОЦЗ 8 757,1 8 757,1 Кількість 

безробітних, які 

отримали 

одноразову 

виплату 

допомоги по 

безробіттю для 

зайняття 

підприємницько

ю діяльністю, в 

тому числі брали 

участь у проекті 

"Український 

донецький 

куркуль"

250 осіб 

1.2.1. Створювати 

підприємницьку 

інфраструктуру, спростити 

та збільшити прозорість 

адміністративних 

процедур, зокрема на 

депресивних територіях (у 

т.ч. малі міста)
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4 Забезпечення діяльності 

Консалтингових центрів 

підприємництва у міських та 

районних центрах 

зайнятості. Інформаційне 

супроводження  клієнтів у 

грантових програмах  різної 

направленості з метою 

успішного залучення ними 

фінансових ресурсів  на 

втілення своїх бізнес-ідей.  

Розширення альтернативних 

джерел підтримки 

підприємницьких ініціатив, 

шляхом співпраці з 

міжнародними грантовими 

програмами (напрямок 

розвитку фандрейзинг, 

крауднфайдінг) *

Протягом 

року

 ДОЦЗ Кількість 

створених 

Консалтингових 

центрів

21 

Консалтингов

ий центр

5 Реалізація заходів 

Регіональної програми 

розвитку малого і середнього 

підприєм-ництва в 

Донецькій області на 2017-

2018 роки (крім заходу щодо 

сприяння участі в 

програмах обміну 

міжнародним досвідом з 

метою запровадження 

передових технологій та 

підвищення рівня 

кваліфікації представ-ників 

суб’єктів малого 

підприємництва ),

 з них

Департамент еко-

номіки ОДА, 

структурні підрозділи 

ОДА, Донецька ТПП, 

Регіональний фонд 

підтримки підпри-

ємництва по Донецькій 

області, Донецький 

обласний центр 

зайнятості, РДА, 

виконавчі органи 

міських рад, рад ОТГ

267 184,1 140 666,9 60 000,0 66 517,2 Забезпечено 

кількість малих 

підприємств на 

10 тис. осіб 

наявного 

населення

Забезпечено 

кількість 

середніх 

підприємств на 

10 тис. наявного 

населення

24 од.

1 од.

5.1. Фінансова державна

підтримка суб’єктів малого

підприємництва:

200 200,0 140 200,0 60 000,0

- часткова компенсація 

відсоткових ставок за 

кредитами, що надаються на 

реалізацію проектів суб'єктів 

малого і середнього 

підприємництва

200,0 200,0 Надано 

компенсацію 

суб'єктам малого 

і середнього 

підприємництва

9 од.

1.2.1. Створювати 

підприємницьку 

інфраструктуру, спростити 

та збільшити прозорість 

адміністративних 

процедур, зокрема на 

депресивних територіях (у 

т.ч. малі міста)

Інші завдання:

Надавати підтримку для 

започаткування та 

розвитку малого і 

середнього 

підприємництва

2018 рік

Департамент 

економіки ОДА
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- надання фінансової

підтримки суб'єктам малого

підприємництва на

реалізацію проектів

200 000,0 140 000,0 60 000,0 Надано 

фінансову 

підтримку  

суб’єктам малого 

підприємництва

400 од.

Всього 276 088,7 140 666,9 60 000,0 75 421,8

1 Організація та впровадження 

віїзного обслуговуання 

населення

2018 рік Суб'єкти 

господарювання, РДА, 

ВЦА, виконавчі органи 

міських рад, рад ОТГ, 

департамент економіки 

ОДА

185,7 185,7 Охоплено 

населених 

пунктів

85 од.

2 Впровадження заходів 

соціальної відповідальності 

підприємств торгівлі: 

704,4 704,4

- надання продовольчих 

набори 

152,9 152,9 Охоплено 

громадян 

1050 осіб

- проведення благодійних 

обідів;

200,5 200,5 Охоплено 

громадян 

1400 осіб

- надання безкоштовних або із 

знижкою побутових послуг

190,0 190,0 Охоплено 

громадян 

800 осіб

- створення сприятливих умов 

для безперешкодного 

доступу людей з 

обмеженими фізичними 

можливостями шляхом 

обладнання об’єктів сфери 

обслуговування пандусами, 

поручнями тощо

161,0 161,0 Встановлено 

пандусів 

20 од.

3 Розширення сфери торгівлі 

та підприємств сфери  

послуг 

2018 рік Суб'єкти 

господарювання, РДА, 

ВЦА, виконавчі органи 

міських рад, рад ОТГ, 

департамент економіки 

ОДА

39 615,0 39 615,0 Відкрито:

магазинів

об'єктів 

ресторанного 

господарства 

об'єктів дрібно-

роздібної 

торгівлі 

підприємств 

сфери послуг

Створено 

робочих місць

 

50 од.

15 од. на 

258 посад. 

місць 

7 од. 

15 од. 

 

456 од.

Інші завдання:

Надавати підтримку для 

започаткування та 

розвитку малого і 

середнього 

підприємництва

2018 рік

Департамент 

економіки ОДА

3.1.10. Розвиток внутрішньої торгівлі та надання побутових послуг населенню. Захист прав споживачів

1.3.1. Координувати та 

заохочувати реалізацію 

регіональних ініціатив 

соціальної 

відповідальності бізнесу

2018 рік Суб'єкти 

господарювання, РДА, 

ВЦА, виконавчі органи 

міських рад, рад ОТГ, 

департамент економіки 

ОДА

Інші завдання:

Сприяти розвитку 

внутрішньої торгівлі
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4 Підвищення ефективності 

роботи підприємств торгівлі, 

ресторанного господарства 

за рахунок реконструкції, 

модернізації, технічного 

переоснащення, приведення 

у відповідність вимогам 

сучасного дизайну 

2018 рік Суб'єкти 

господарювання, РДА, 

ВЦА, виконавчі органи 

міських рад, рад ОТГ, 

департамент економіки 

ОДА

8 496,0 8 496,0 Охоплено 

підприємств 

торгівлі, 

ресторанного 

господарства,               

сфери послуг

57 од.

5 Удосконалення  

торгівельного процесу за 

рахунок впровадження 

прогресивних форм і методів 

обслуговування

2018 рік Суб'єкти 

господарювання, РДА, 

ВЦА, виконавчі органи 

міських рад, рад ОТГ, 

департамент економіки 

ОДА

729,5 729,5 Охоплено 

підприємств 

торгівлі, 

ресторанного 

господарства,               

сфери послуг

14 од.

6 Збільшення обсягів продажу 

товарів візчизняних 

товаровиробників:

1 250,0 1 250,0

- відкриття відділів та секцій з 

продажу фірмових товарів 

вітчизняних виробників;

1 250,0 1 250,0 Відкрито відділів 5 од.

- проведення ярмаркових 

заходів з продажу товарів 

масового вжитку та 

сільськогосподарської 

продукції

Проведено 

ярмарків

1115 од.

7 Вдосконалення роботи 

ринків:

2 960,5 2 960,5

- реконструкція, модернізація 

матеріально-технічної бази; 

2 960,5 2 960,5 Охоплено ринків 20 од.

- сприяння товаровиробникам 

у безпосередньому продажу 

на ринках 

сільськогосподарської 

продукції 

Забезпечено  

торгових місць 

150 од.

8 Надання підтримки 

cуб'єктам малого 

підприємництва шляхом 

проведення семінарів, нарад, 

«круглих столів» по 

вивченню діючого 

законодавства з питань 

торговельного 

обслуговування

2018 рік Суб'єкти 

господарювання, РДА, 

ВЦА, виконавчі органи 

міських рад, рад ОТГ, 

департамент економіки 

ОДА

Проведено нарад 24 од.

9 Заходи щодо захисту прав 

громадян як споживачів: 

Інші завдання:

Сприяти розвитку 

внутрішньої торгівлі

2018 рік Суб'єкти 

господарювання, РДА, 

ВЦА, виконавчі органи 

міських рад, рад ОТГ, 

департамент економіки 

ОДА

2018 рік Суб'єкти 

господарювання, РДА, 

ВЦА, виконавчі органи 

міських рад, рад ОТГ, 

департамент економіки 

ОДА

2018 рік Головне управління 

Держпродспожив-

служби в Донецькій 

області,  виконавчі 

органи міських рад, 

рад ОТГ, департамент 

економіки ОДА
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- регулярне проведення 

комплексу  заходів, 

спрямованих на 

забезпечення неухильного 

дотримання суб’єктами 

підприємницької діяльності 

вимог законодавства щодо 

якості та безпеки товарів;

- сприяти реалізації прав 

споживачів у випадках 

придбання товарів 

неналежної якості;

- систематично через засоби 

масової інформації 

проводити роботу по 

підвищенню інформованос-

ті населення з питань 

захисту прав споживачів 

(публікації, виступи на радіо 

та  телебаченні)

Всього 53 941,1 53 941,1

1 Сприяння 

працевлаштуванню   

незайнятого населення та 

безробітних на вільні та 

новостворенні робочі місця

2018 рік Донецький обласний 

центр зайнятості (далі - 

ДОЦЗ)

Працевлаштова-

но за сприянням 

служби 

зайнятості

31500 осіб

2 Забезпечення 

індивідуального супроводу 

соціально-незахищених 

громадян та внутрішньо 

переміщених осіб (далі - 

ВПО) після працевлаш-

тування за сприянням 

служби зайнятості шляхом 

надання психологічної, 

соціальної та юридичної 

підтримки з питань адаптації 

та закріплення на робочому 

місці

2018 рік  ДОЦЗ Охоплено 

послугами з 

індивідуального 

супроводу

3000 осіб

1.3.5. Розширити 

спроможність центрів 

зайнятості регіону 

здійснювати моніторинг 

стану ринку праці, 

підготовку та 

перекваліфікайію 

населення

2018 рік Головне управління 

Держпродспожив-

служби в Донецькій 

області,  виконавчі 

органи міських рад, 

рад ОТГ, департамент 

економіки ОДА

Підвищено обізнаність 

суб’єктів підприємницької 

діяльності з питань 

законодавства щодо якості та 

безпеки товарів

Забезпечно дотримання прав 

споживачів

Підвищено обізнаність 

населення з питань захисту 

прав споживачів  

3.1.11. Ринок праці. Зайнятість населення
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3 Здійснення професійної 

підготовки, перепідготовки 

та підвищення кваліфікації 

безробітних на замовлення 

роботодавців або для 

самозайнятості,  з 

урахуванням потреб 

регіонального ринку праці, в 

тому числі за укрупненими 

(інтегрованими) професіями, 

у т.ч. на базі ДНЗ 

"Донецький ЦПТО ДСЗ" 

шляхом впровадження 

інноваційних та 

андрагогічних технологій 

навчання                   

2018 рік ДОЦЗ, ДНЗ 

"Донецький ЦПТО 

ДСЗ", Департамент 

освіти і науки ОДА

5 440,3 5 440,3 Охоплено 

профнавчанням 

у тому числі на 

базі ДНЗ 

"Донецький 

ЦПТО ДСЗ"

Забезпечено 

рівень праце-

влаштування 

після проход-

ження профнав-

чання

10000 осіб

2200 осіб

90%

4 Сприяння реалізації статті 30 

Закону України «Про 

зайнятість населення» 

шляхом видачі ваучерів 

населенню з числа деяких 

категорій громадян, в тому 

числі для ВПО

2018 рік ДОЦЗ, 

Департамент освіти і 

науки ОДА

589,4 589,4 Надано ваучери 

населенню

70 осіб

5 Здійснення компенсації 

роботодавцю єдиного внеску 

за працевлаштова-них 

безробітних на нові робочі 

місця, у тому числі створені 

за рахунок регіональної 

програми "Український 

донецький куркуль"

2018 рік ДОЦЗ 9 191,4 9 191,4 Працевлаштова-

но з компенса-

цією роботодав-

цю єдиного 

внеску

1000 осіб

6 Розширення переліку видів 

громадських робіт з 

урахуванням потреб громади

2018 рік ДОЦЗ 18 321,9 9 536,2 8 785,7 Залучено 

населення  до 

громадських 

робіт

6900 осіб

1.3.5. Розширити 

спроможність центрів 

зайнятості регіону 

здійснювати моніторинг 

стану ринку праці, 

підготовку та 

перекваліфікайію 

населення
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7 Визначення перспективної 

потреби діючих 

підприємств, організацій, 

установ в кадрах у 

професійному розрізі на 

найближчу перспективу 

шляхом вибіркового 

опитування з метою 

прогнозування напрямів та 

обсягів організації 

професійного навчання, 

перенавчання та підвищення 

кваліфікації (включаючи 

стажування безпосередньо 

на робочому місці)

червень, 

грудень 

2018 року

ДОЦЗ Забезпечено 

рівень охоплення 

вибірковим 

опитуванням 

діючих 

роботодавців

75%

Інші завдання:

Детінізація заробітної 

плати та зайнятості 

населення

8 Проводити заходи з

виявлення ознак тіньової

зайнятості та легалізації

трудових відносин

Протягом 

року

Головне управління 

ПФУ в Донецькій 

області, ГУ Держпраці 

у Донецькій області, 

ГУ ДФС у Донецькій 

області

Виявлено пору-

шень законо-

давства про 

працю в частині 

оформлення 

трудових 

відносин 

Кількість 

працівників 

офіційно 

працевлаштован

их після 

державного 

контролю

близько

12 

юридичних 

осіб,

8 фізичних 

осіб

більше

50 осіб

Всього: 33 543,0 9 536,2 24 006,8

1 Проведення інформаційних 

днів з питань впровадження 

реформи місцевого 

самоврядування та 

децентралізації влади

2018 рік Департамент 

інформаційної та 

внутрішньої політики 

ОДА

175,0 175,0 Збільшено 

кількість 

об'єднаних 

територіальних 

громад

на 18 од.

2 Проведення конкурсу 

"Самобутність громад 

Донеччини в єдиному 

європейському просторі"

2018 рік Департамент 

інформаційної та 

внутрішньої політики 

ОДА

50,0 50,0 Залучено ОТГ-

учасників 

конкурсу

10 од.

3 Проведення регіонального 

форуму "Децентралізація: 

сучасний стан та 

перспективи розвитку"

2018 рік Департамент 

інформаційної та 

внутрішньої політики 

ОДА

145,0 145,0 Залучено  

учасників 

форуму

150 осіб

Ціль 2. Підвищення спроможності місцевого самоврядування 

3.1.12. Формування спроможних територіальних громад
2.2.1. Надавати допомогу 

та підтримку процесу 

об’єднання місцевих 

громад шляхом сприяння 

процесу узгодження між 

громадами, а також 

інституційному та 

організаційному 

зміцненню
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2.2.2. Впроваджувати 

галузеві реформи 

децентралізації шляхом 

встановлення розподілу 

обов’язків, ресурсів та  

інституційних  механізмів  

надання  послуг  в  умовах   

децентралізації – шляхом 

забезпечення технічної 

підтримки та програм 

підвищення кваліфікації 

службовців, що будуть 

підтриманні державними і 

міжнародними партнерами

4 Реалізація комплексної 

навчальної програми 

"Вчимося жити і працювати 

в одній громаді"

2018 рік Департамент 

інформаційної та 

внутрішньої політики 

ОДА

75,0 75,0 Проведено 

семінарів, нарад

12 од.

Всього 445,0 445,0

2.2.1. Надавати допомогу 

та підтримку процесу 

об’єднання місцевих 

громад шляхом сприяння 

процесу узгодження між 

громадами, а також 

інституційному та 

організаційному 

зміцненню

1 Розроблення містобудівної 

документації

2018 рік Управління 

містобудування та 

архітектури ОДА

17 978,1 11 838,1 10,0 6 130,0 Розроблено 

проектів 

містобудівної 

документації

48 од.

2 Створення та розвиток 

містобудівного кадастру 

2018 рік Управління 

містобудування та 

архітектури ОДА

7 064,1 1 166,0 5 781,4 116,7 Введено в 

промислову 

експлуатацію 

розподілену ГІС-

систему;

створено 

цифрових 

масивів даних 

топографічної 

основи  

1 од.

12 од.

3 Інші заходи просторового 

планування 

2018 рік Управління 

містобудування та 

архітектури ОДА

3 843,8 3 823,8 20,0 Розроблено 

проектів, планів, 

схем 

18 од.

Всього 28 886,0 1 166,0 21 443,3 146,7 6 130,0

1 Складання проектів 

землеустрою, що 

забезпечують еколого-

економічне обґрунтування 

сівозмін та впорядкування 

угідь 

2018 рік Юридичні та фізичні 

особи, які мають право 

виконувати дані заходи 

згідно чинного 

законодавства

198,0 198,0 Складено 

проектів

16 од.

3.1.13. Впровадження заходів територіального планування

2.3.2. Поліпшувати 

спроможність нових 

громад з метою 

покращення управління і 

надання якісних публічних 

послуг через відновлення 

та розвиток 

інфраструктури надання 

послуг на обласному, 

районному та місцевому 

рівнях

3.1.14. Розвиток земельних відносин

2.3.2. Поліпшувати 

спроможність нових 

громад з метою 

покращення управління і 

надання якісних публічних

послуг через відновлення 
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2 Оновлення планово-

картографічних матеріалів 

населених пунктів масштабу 

1:2000, 1:5000

2018 рік Юридичні та фізичні 

особи, які мають право 

виконувати дані заходи 

згідно чинного 

законодавства

8 932,0 6 569,0 2 363,0 Охоплено 

населених 

пунктів

81 од.

3 Встановлення і зміна меж 

адміністративно-

територіальних утворень

2018 рік Юридичні та фізичні 

особи, які мають право 

виконувати дані заходи 

згідно чинного 

законодавства

10 364,0 9 384,0 980,0 Охоплено  

населених 

пунктів

82 од.

4 Проведення нормативної 

грошової оцінки земель 

населених пунктів та земель 

несільськогосподарського 

призначення за межами 

населених пунктів 

2018 рік Юридичні та фізичні 

особи, які мають право 

виконувати дані заходи 

згідно чинного 

законодавства

8 835,0 4 984,0 1 246,0 2 605,0 Охоплено 

населених 

пунктів

113 од.

5 Проведення інвентаризації 

земель державної та 

комунальної власності

2018 рік Юридичні та фізичні 

особи, які мають право 

виконувати дані заходи 

згідно чинного 

законодавства

5 238,0 1 806,0 576,0 2 856,0 Підготовлено 

проектів

80 од. 

6 Проведення інвентаризації 

земель під полезахисними 

лісосмугами та іншими 

лісовими насадженнями

2018 рік Департамент екології 

та природних ресурсів 

ОДА

1 738,5 1 738,5 Інвентаризовано 

полезахисних 

лісосмуг

1100 га 

7 Підготовка, організація та 

проведнення земельних 

торгів у формі  аукціону 

2018 рік Юридичні та фізичні 

особи, які мають право 

виконувати дані заходи 

згідно чинного 

законодавства

2 058,0 648,0 95,0 1 315,0 Проведено торги 

по земельних 

ділянка

38 од.

8 Встановлення прибрежних 

захисних смуг вздовж річок, 

навколо озер, водосховищ та 

інших водойомищ

2018 рік Юридичні та фізичні 

особи, які мають право 

виконувати дані заходи 

згідно чинного 

законодавства

488,0 263,0 225,0 Охоплено площу 130 га

9 Оформлення 

правовстановлюючих 

документів на земельні 

ділянки, в тому числі під 

кладовища, полігони твердих 

побутових відходів та інших 

об'єктів комунальної 

власності

2018 рік Юридичні та фізичні 

особи, які мають право 

виконувати дані заходи 

згідно чинного 

законодавства

3 469,0 3 381,0 7,0 81,0 Оформлено 

документи на 

земельні ділянки: 

в кількості

площею

38 од.

5116 га

2.3.2. Поліпшувати 

спроможність нових 

громад з метою 

покращення управління і 

надання якісних публічних

послуг через відновлення 
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10 Передача земельних ділянок 

у власність громадян

2018 рік Юридичні та фізичні 

особи, які мають право 

виконувати дані заходи 

згідно чинного 

законодавства

2 267,0 2 267,0 Передано 

земельних 

ділянок

813 од.

11 Виготовлення документації 

із землеустрою для надання 

земельних ділянок 

учасникам АТО

2018 рік Юридичні та фізичні 

особи, які мають право 

виконувати дані заходи 

згідно чинного 

законодавства

2 895,0 308,0 2 587,0 Виготовлено 

документацію  

земельних 

ділянок

598 од.

12 Проведення вишукувальних 

робіт, розроблення проектної 

документації з охорони 

земель на землях державної 

власності

2018 рік Юридичні та фізичні 

особи, які мають право 

виконувати дані заходи 

згідно чинного 

законодавства

1 050,0 1 050,0 Підготовлено  

проектів

4 од.

13 Здійснення будівництва і 

реконструкції 

протиерозійних, 

гідротехнічних споруд, 

проведення заходів з захисту 

від підтоплення територій

2018 рік Юридичні та фізичні 

особи, які мають право 

виконувати дані заходи 

згідно чинного 

законодавства

3 600,0 3 600,0 Охоплено 

гідроспоруд

2 од.

14 Здійснення поліпшення 

малопродуктивних угідь

2018 рік Юридичні та фізичні 

особи, які мають право 

виконувати дані заходи 

згідно чинного 

законодавства

6 950,0 5 850,0 100,0 1 000,0 Поліпшено  угідь 224 га

15 Здійснення рекультивації 

порушених земель та 

використання родючого 

шару ґрунту під час 

проведення робіт, пов'язаних 

із порушенням земель

2018 рік Юридичні та фізичні 

особи, які мають право 

виконувати дані заходи 

згідно чинного 

законодавства

93 001,0 1 270,0 61 731,0 30 000,0 Охоплено земель 80,9082 га

Всього 151 083,5 1 738,5 38 850,0 64 216,0 46 279,0

1 Організація та проведення 

заходів зі сприяння розвитку 

громадянського суспільства

2018 рік Департамент 

інформаційної та 

внутрішньої політики 

ОДА

312,3 312,3 Проведено 

заходів

6 од.2.1.1. Заохочувати і 

підтримувати участь 

громадян у прийнятті 

рішень через Громадські 

ради, консультації з 

громадськістю, а також 

розширювати можливості 

громадян, особливо 

вразливих верств 

населення, приймати 

участь у громадському 

житті

3.1.15. Розвиток громадянського суспільства
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2 Видатки на утримання 

комунальної установи 

"Донецький обласний 

контактний центр"

2018 рік Департамент 

інформаційної та 

внутрішньої політики 

ОДА

165,9 165,9

Всього 478,2 478,2

1 Надання субвенції на 

соціально-економічний 

розвиток території, в т.ч.

2018 рік 63 930,0 63 930,0

м.Торецьк 2018 рік 2 430,0 2 430,0 Встановлено 

приладів обліку

405 од.

м.Добропілля 2018 рік 1 500,0 1 500,0 Оснащено 

спортивних залів

4 од.

м.Краматорск 2018 рік 60 000,0 60 000,0 Реконструйова-

но площу Миру

1 од.

63 930,0 63 930,0

3.1.2. Формувати 

компетенції місцевих 

органів виконавчої влади 

щодо їх ролі у процесі 

організації та надання 

соціальних послуг на рівні 

спроможної громади 

(роз’яснювальна робота, 

тренінги)

1 Забезпечення органів 

місцевої влади методичними 

матеріалами з організації 

функціонування 

дистанційних робочих місць, 

технічні навчання з 

вказаного напрямку, кадрове 

та організаційне 

забезпечення

2018 рік Головне управління 

ПФУ в Донецькій 

області

Розроблено 

методичних 

матеріалів

9 од.

2 Забезпечення здійснення 

соціального діалогу, 

функціонування 

тристоронніх соціально-

економічних рад та 

укладення територіальних 

угод у містах та районах 

області

2018 рік Відділення 

Національної служби 

посередництва і 

примирення в 

Донецькій області (далі 

- НСПП), РДА, ВЦА, 

виконавчі органи 

міських рад,  місцеві 

організації профспілок, 

організації 

роботодавців

Забезпечено 

функціонування 

тристоронніх 

соціально-

економічні рад

Укладено 

територіальних 

угод 

22 ради

20 угод

2.1.1. Заохочувати і 

підтримувати участь 

громадян у прийнятті 

рішень через Громадські 

ради, консультації з 

громадськістю, а також 

розширювати можливості 

громадян, особливо 

вразливих верств 

населення, приймати 

участь у громадському 

житті

Забезпечено оперативне 

реагування на звернення 

громадян, підприємств, установ 

та організацій регіону

3.1.16. Розвиток міст і районів області

Департамент фінансів 

ОДА, РДА, ВЦА, 

виконавчі органи 

міських рад, рад ОТГ

Ціль 3. Людський розвиток, надання якісних соціальних послуг та вирішення питань  ВПО

3.1.17. Соціальний захист населення
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3 Організація проведення 

семінарів, нарад, зустрічей, 

круглих столів, інших 

заходів з питань соціально-

трудових відносин з метою 

своєчасного їх розв’язання 

та попередження їх 

негативних наслідків

2018 рік НСПП, РДА, ВЦА, 

виконавчі органи 

міських рад,  місцеві 

організації профспілок, 

організації 

роботодавців

Проведено 

семінарів, нарад, 

зустрічей, 

круглих столів

330 заходів

4 Забезпечення проведення 

попереджувальних заходів 

щодо виникнення 

колективних трудових 

спорів, страйків та акцій 

протесту

2018 рік НСПП, РДА, ВЦА, 

виконавчі органи 

міських рад,  місцеві 

організації профспілок, 

організації 

роботодавців

Проведено 

угоджувальних 

зустрічей

138 заходів

5 Сприяння  вирішенню 

колективних трудових 

спорів (конфліктів)

2018 рік НСПП, РДА, ВЦА, 

виконавчі органи 

міських рад,  місцеві 

організації профспілок, 

організації 

роботодавців

Проведено 

угоджувальних 

зустрічей

60 зустрічей

6 Проведення роботи щодо 

прогнозування можливих 

змін соціально-трудових 

відносин, виникнення 

колективних трудових 

спорів та протестних дій 

найманих працівників

Травень, 

листопад

2018 року 

НСПП, РДА, ВЦА, 

виконавчі органи 

міських рад,  місцеві 

організації профспілок, 

організації 

роботодавців

Спрогнозовано 

можливі зміни 

соціально-

трудових 

відносин

2 прогноза

3.1.3. Створювати заклади 

/ соціальні служби для 

надання соціальних послуг 

відповідно до потреб 

конкретної громади

7 Створення дистанційних 

робочих місць для 

покращення надання  послуг 

з пенсійного забезпечення:  

2018 рік 374,4 374,4

розробка та запровадження 

проектів договірної та іншої 

регламентуючої 

документації

 Головне управління 

ПФУ в Донецькій 

області

Запроваджено 

проекти 

договірної та 

регламентуючої 

документації

9 од.

забезпечення матеріально-

технічної бази та обладнання 

робочих місць для надання 

послуг в дистанційному 

режимі

виконавчі органи 

міських рад, рад ОТГ, 

РДА, ВЦА

374,4 374,4 Обладнано 

робочі місця

9 од.
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8 Оздоровлення громадян, які 

постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, 

виплата грошової 

компенсації замість путівки 

2018 рік Департамент 

соціального захисту 

населення ОДА (далі - 

ДСЗН ОДА), виконавчі 

органи міських рад, 

рад ОТГ, РДА, ВЦА

2 127,6 2 127,6 Оздоровлено 

громадян, 

постраждалих 

внаслідок 

Чорнобильської 

катастрофи

527 осіб

9 Виплата матеріальної 

допомоги постраждалим 

внаслідок Чорнобильської 

катастрофи

2018 рік ДСЗН ОДА, виконавчі 

органи міських рад, 

рад ОТГ, РДА, ВЦА

2 200,0 2 200,0 Поліпшено 

матеріальне 

становище 

громадян, які 

постраждали 

внаслідок 

Чорнобильської 

катастрофи

2,9 тис.осіб

10 Компенсація видатків  за 

надання пільг на оплату 

житлово-комунальних 

послуг особам з інвалідністю 

по зору 1 та 2 групи, а також 

дітям з інвалідністю по зору

2018 рік ДСЗН ОДА, виконавчі 

органи міських рад, 

рад ОТГ, РДА, ВЦА

2 139,0 2 139,0 Поліпшення 

соціального 

захисту осіб з 

інвалідністю по 

зору

0,9 тис.осіб 

11 Оздоровлення осіб з 

інвалідністю (в т.ч. осіб з 

інвалідністю з наслідками 

травм і захворюваннями 

хребта та спинного мозку) в 

санаторно-курортних 

закладах

2018 рік ДСЗН ОДА, виконавчі 

органи міських рад, 

рад ОТГ, РДА, ВЦА

7 140,9 7 140,9 Оздоровлено 

осіб з 

інвалідністю

0,9 тис. осіб

12 Виплата компенсації замість 

санаторно-курортних 

путівок особам з 

інвалідністю 

2018 рік ДСЗН ОДА, виконавчі 

органи міських рад, 

рад ОТГ, РДА, ВЦА

126,5 126,5 Поліпшено 

матеріальне 

становище осіб з 

інвалідністю

0,5 тис. осіб

13 Надання фінансової 

підтримки обласним 

громадським організаціям 

осіб з інвалідністю і 

ветеранів, діяльність яких 

має соціальну спрямованість

2018 рік ДСЗН ОДА 317,7 317,7 Надано 

підтримку 

громадським 

організаціям

1 обласна 

організація 

14 Надання пільг на оплату 

житлово-комунальних 

послуг, придбання твердого 

палива та скрапленого газу

2018 рік ДСЗН ОДА, виконавчі 

органи міських рад, 

рад ОТГ, РДА, ВЦА

130 000,0 130 000,0 Охоплено 

заходами 

соціального 

захисту 

ветеранів війни

44,9 тис. осіб

Інші завдання:

Забезпечити соціальний 

захист осіб з інвалідністю

Інші завдання:

Забезпечити соціальний 

захист ветеранів війни

Інші завдання:

Забезпечити соціальний 

захист громадян, 

постраждалих внаслідок 

Чорнобильської 

катастрофи
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15 Надання грошової 

компенсації особам з 

інвалідністю на бензин, 

ремонт, технічне 

обслуговування автомобілів, 

мотоколясок і на 

транспортне обслуговування

2018 рік ДСЗН ОДА, виконавчі 

органи міських рад, 

рад ОТГ, РДА, ВЦА

72,5 72,5 Надано 

компенсаційних 

виплат 

ветеранам війни

0,2 тис. осіб

16 Виплата ветеранам війни 

щорічної разової грошової 

допомоги до 5 травня

до 

30 вересня 

2018 року

ДСЗН ОДА, виконавчі 

органи міських рад, 

рад ОТГ, РДА, ВЦА

60 000,0 60 000,0 Поліпшено 

матеріальне 

становище 

ветеранів війни

60,0 тис. осіб

17 Забезпечення позачергового 

соціального обслуговування 

одиноких ветеранів війни

2018 рік ДСЗН ОДА, виконавчі 

органи міських рад, 

рад ОТГ, РДА, ВЦА

19 677,0 19 677,0 Охоплено 

соціальними 

послугами 

одиноких 

ветеранів війни

3,6 тис. осіб

18 Санаторно-курортне 

оздоровлення ветеранів 

війни

2018 рік ДСЗН ОДА, виконавчі 

органи міських рад, 

рад ОТГ, РДА, ВЦА

1 460,6 1 460,6 Оздоровлено 

ветеранів війни

0,3 тис. осіб

19 Виплата ветеранам війни 

компенсації замість 

санаторно-курортних 

путівок

2018 рік ДСЗН ОДА, виконавчі 

органи міських рад, 

рад ОТГ, РДА, ВЦА

202,4 202,4 Компенсовано 

виплат 

ветеранам війни

0,8 тис. осіб

Інші завдання:

Забезпечити соціальний 

захист окремих категорій 

населення 

20 Надання щомісячної 

допомоги учням професійно-

технічних навчальних 

закладів і студентам 

(курсантам) вищих 

навчальних закладів I-IV 

рівня акредитації з числа 

дітей-сиріт і дітей, 

позбавлених батьківського 

піклування, що перебувають 

на повному державному 

забезпеченні

2018 рік ДСЗН ОДА, виконавчі 

органи міських рад, 

рад ОТГ, РДА, ВЦА

3 348,0 3 348,0 Надано допомогу 

дітям-сиротам та 

дітям, 

позбавленим 

батьківського 

піклування

1,2 тис. осіб

Інші завдання:

Забезпечити соціальний 

захист ветеранів війни

52



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

21 Забезпечення здійснення 

соціального патронажу осіб, 

звільнених з місць 

позбавлення волі, та 

громадян без визначеного 

місця проживання

2018 рік ДСЗН ОДА, виконавчі 

органи міських рад, 

рад ОТГ, РДА, ВЦА

5 313,5 5 313,5 Охоплено 

заходами 

соціального 

захисту осіб, 

звільнених з 

місць 

позбавлення волі 

та громадян без 

визначенного 

місця 

проживання

1,0 тис.осіб

22 Придбання обладнання для 

Донецького обласного 

центру по нарахуванню та 

здійсненню соціальних 

виплат

2018 рік ДСЗН ОДА, 

Донецький обласний 

центр по нарахуванню 

та здійсненню 

соціальних виплат

100,0 100,0 Закупівля 

комп'ютерного 

обладнання

7 од.

23 Придбання обладнання для 

Донецького обласного 

центру сім'ї, дітей та молоді

2018 рік ДСЗН ОДА, 

Донецький обласний 

центр сім'ї, молоді та 

спорту

100,0 100,0 Закупівля 

комп'ютерного 

обладнання

7 од.

24 Розробка проектно-

кошторисної документації на 

капітальний ремонт 

приміщення для розміщення 

Донецького обласного 

центру сім'ї, дітей та молоді 

та створення тренінгового 

центру

2018 рік ДСЗН ОДА, 

Донецький обласний 

центр сім'ї, молоді та 

спорту

1200,0 1200,0 Розроблено ПКД 1 од.

25 Розробка проектно-

кошторисної документації на 

проведення капітального 

ремонту та реконструкції 

інтернатних установ системи 

соціального захисту 

населення

2018 рік ДСЗН ОДА, інтернатні 

установи системи 

соціального захисту 

населення

7500,0 7500,0 Розроблення 

проектно-

кошторисної 

документації

42 од.

Всього 243 400,1 201 058,0 16 977,2 25 364,9
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2.1.1. Заохочувати і 

підтримувати участь 

громадян у прийнятті 

рішень через Громадські 

ради, консультації з 

громадськістю, а також 

розширювати можливості 

громадян, особливо 

вразливих верств 

населення, приймати 

участь у громадському 

житті

1 Проведення обласного 

конкурсу, спрямованого на 

підтримку талановитої 

молоді та дітей, громадських 

організацій та ініціатив, 

інституційну підтримку 

молодіжних центрів

2019 рік Департамент сім’ї, 

молоді та спорту ОДА, 

громадські організації 

та ініціативи

3 000,0 3 000,0

2 Утримання соціальних 

закладів обласної 

комунальної власності з 

метою надання соціальних 

послуг особам, які 

опинились в складних 

життєвих обставинах

2018 рік Департамент сім’ї, 

молоді та спорту ОДА, 

відповідні соціальні 

заклади

7 890,5 7 890,5 Охоплено 

якісними 

соціальними 

послугами осіб, 

які опинилися в 

складних 

життєвих 

обставинах

1,6 тис.  осіб

3 Придбання відновлювально-

реабілітаційного обладнання 

та гімнастичного інвентаря 

для комунального закладу 

"Донецький обласний центр 

соціально-психологічної 

реабілітації дітей та молоді з  

функціональними 

обмеженнями"

2018 рік Департамент сім’ї, 

молоді та спортуОДА, 

комунальний заклад 

"Донецький обласний 

центр соціально-

психологічної 

реабілітації дітей та 

молоді з  

функціональними 

обмеженнями"

212,5 212,5

4 Організація заходів щодо 

оздоровлення дітей, що 

виховуються в сім'ях з 

дітьми, шляхом  

відшкодування вартості 

путівок  за рахунок коштів 

місцевих бюджетів, 

роботодавців, профспілок та 

інших джерел

2018 рік Департамент сім’ї, 

молоді та спорту ОДА, 

виконавчі органи 

міських рад, рад ОТГ, 

РДА, ВЦА

11 000,0 5 500,0 5 500,0 Охоплено дітей 

оздоровленням 

та відпочинком в 

дитячих закладах  

оздоровлення та 

відпочинку

2980 осіб

3.1.18. Підтримка сім'ї, дітей та молоді

Реалізовано проекти та 

програми громадських 

об'єднань, молодіжних 

ініціатив, ініціатив студентської 

молоді для виконання завдань 

регіональної політики; 

здійснена інституційна 

підтримка діяльності інститутів 

громадянського суспільства; 

залучені громадські об'єднання 

до надання соціальних послуг 

за рахунок бюджетних коштів, 

до виконання заходів 

державних та місцевих 

цільових програм

3.1.3. Створювати 

заклади/соціальні служби 

для надання соціальних 

послуг відповідно до 

потреб громади

Покращення або позбавлення 

функціональних обмежень у 

клієнтів комунального закладу 

"Донецький обласний центр 

соціально-психологічної 

реабілітації дітей та молоді з  

функціональними 

обмеженнями"
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5 Забезпечення роботи Центру 

методичного забезпечення 

дитячого оздоровлення та 

відпочинку 

2018 рік Департамент сім’ї, 

молоді та спорту ОДА, 

КП "Обласний дитячо-

молодіжний санаторно-

оздоровчий комплекс 

"ПЕРЛИНА 

ДОНЕЧЧИНИ"

593,8 593,8

Інші завдання:

Створювати необхідні 

стартові можливості для 

неформальної освіти та 

соціального становлення 

дітей і молоді

6 Утримання КЗ "Донецький 

обласний дитячо-

молодіжний центр" з метою  

надання освітніх послуг 

щодо розвитку творчих 

здібностей дітей та молоді 

2018 рік Департамент сім’ї, 

молоді та спорту ОДА, 

КПНЗ «Донецький 

обласний дитячо-

молодіжний центр» 

2 461,8 2 461,8 Охоплено 

освітніми 

послугами щодо 

розвитку 

творчих 

здібностей дітей 

та молоді 

6000 осіб

Інші завдання:

Організовувати та 

проводити оздоровлення та 

відпочинок дітей 

Донецької області 

7 Проведення заходів з 

оздоровлення та відпочинку 

дітей, які потребують 

особливої соціальної уваги 

та підтримки

2018 рік Департамент сім’ї, 

молоді та спорту ОДА 

13 593,7 13 593,7 Охоплено дітей 

організованими 

формами 

оздоровлення та 

відпочинку

3250 осіб

Всього 38 752,3 0,0 33 252,3 5 500,0 0,0 0,0

1 Надання одноразової 

грошової допомоги на 

облаштування 

новостворених  дитячих 

будинків сімейного типу 

2018 рік Служба у справах дітей 

ОДА, служби у 

справах дітей міських 

рад та РДА

500,0 500,0 Придбано 

побутової 

техніки 

новоствореним 

дитячим 

будинкам 

сімейного типу

10 ДБСТ

2 Створення технічних умов  

для роботи  Єдиної 

інформаційно-аналітичної 

системи діти

2018 рік Служби у справах 

дітей міських рад та 

РДА

304,3 297,3 7,0 Придбано: 

комп'ютерної 

техніки;

МФУ;

ліцензійних 

програм та 

антивірусних 

програм

16 од.

7 од.

8 од.

Складено методичні 

рекомендаціъ для організаторів 

дитячого оздоровлення та 

відпочинку.

Підготовлено дитячі заклади 

оздоровлення та відпочинку до 

державної атестації.

Проведено комплексні 

перевірки закладів, що надають 

послуги з дитячого 

оздоровлення та відпочинку, з 

питань дотримання чинного 

законодавства України.

Проведено навчання для 

учасників дитячого 

оздоровлення та відпочинку

3.1.19. Захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

3.1.3. Створювати заклади/ 

соціальні служби для 

надання соціальних послуг 

відповідно до потреб 

конкретної громади
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3.4.1. Надавати соціальне 

житло та соціальні 

гуртожитки для ВПО, дітей-

сиріт і дітей, позбавлених 

батьківського піклування

3 Придбання на  вторинному 

ринку впорядкованого житла 

для дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського 

піклування, осіб з їх числа, 

віком від 

18 до 23 років,  які 

перебувають на квартирному 

обліку і потребують 

поліпшення житлових умов 

2018 рік Служба у справах дітей  

ОДА, служби у 

справах дітей міських 

рад та РДА, виконавчі 

органи міських, 

селищних та сільських 

рад,  РДА, ВЦА

18 696,4 4 729,4 13 967,0 Придбано  

впорядкованого 

житла на умовах 

співфінансуванн

я (25/75) з 

обласного та 

місцевих 

бюджетів

75 од. 

4 Проведення заходів до Дня 

усиновлення 

вересень 

2018 року

Служба у справах дітей 

ОДА, служби у 

справах дітей міських 

рад та РДА

571,0 173,0 333,2 64,8 Охоплено 

учасників 

1,8 тис. осіб  

5 Проведення навчальних 

семінарів, круглих столів для 

працівників установ, 

закладів, організацій, 

причетних до вирішення 

проблем дітей; виготовлення 

інформаційно-рекламної 

продукції

2018 рік Служба у справах дітей 

ОДА, служби у 

справах дітей міських 

рад та РДА

122,5 44,5 78,0 Виготовлено  

іміджевої 

продукції:

відеороліки;

буклети, 

листівки;

брошюри;

плакати;

календарі;

тематичні 

пересувні стенди

1  од.

6225 од. 

500 од. 

450 од. 

300 од. 

2 од. 

6 Підтримка медіа простору в 

рамках реалізації заходів 

щодо забезпечення права 

дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського 

піклування, на зростання в 

сімейному оточенні

2018 рік Служба у справах дітей 

ОДА

10,0 10,0 Внесено фото та 

дані про дітей-

сиріт та дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування

356 осіб

7 Здійснення контролю за 

умовами утримання та 

виховання усиновлених 

дітей, дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського 

пікулування, які 

виховуються в сім'ях 

опікунів, піклувальників, 

прийомних сім'ях, дитячих 

будинках сімейного типу

2018 рік Служба у справах дітей 

ОДА, служби у 

справах дітей міських 

рад та РДА

162,0 72,5 89,5 Перевірено 

умови утримання 

та проживання:

усиновлених

дітей; 

підопічних дітей;

прийомних дітей 

та дітей-

вихованців 

376 осіб 

3445 осіб

545 осіб

Інші завдання:

Забезпечувати захист прав 

дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського 

піклування, здійснювати 

соціальний захист дітей, 

які опинилися в складних 

життєвих обставинах
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8 Підтримка  та збереження 

біологічної сім'ї дитини, яка 

опинилася в складних 

життєвих обставинах

2018 рік Служби у справах 

дітей міських рад та 

РДА

1 067,4 888,4 179,0 Перевірено умов 

проживання 

дітей, які 

опинилися в 

складних 

життєвих 

обставинах. 

Надано 

матеріальну 

допомогу сім'ям 

з дітьми.

Залучено до 

проведення 

святкових 

1087 осіб

278 сімей

765 дітей та 

їх батьків

9 Організація проведення 

профілактичних заходів, 

спрямованих на запобігання 

соціальному сирітству, 

негативним проявам серед 

дітей

2018 рік Служби у справах 

дітей міських рад та 

РДА

199,5 28,5 117,0 54,0 Проведено 

профілактичних 

рейдів.

Забезпечено 

умови утримання 

та реабілітації:

вихованців 

центрів 

соціально-

психологічної 

реабілітації 

дітей;  

дітей в 

благодійних 

закладах 

соціального 

захисту дітей

1230 од.

750 осіб

180  осіб
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10 Проведення заходів до 

Міжнародного Дня захисту 

дітей

червень 

2018 року

Служба у справах дітей 

ОДА

70,2 70,2 Охоплено 

екскурсійним 

туром 

вихованців 

центрів 

соціально-

психологічної 

реабілітації 

дітей.

 

Виготовлено:

соціальних 

відеороликів; 

плакатів;

буклетів;

листівок та 

буклетів

180 осіб

1 од.

230 од.

800 од.

1200 од.

11 Надання  одноразової 

грошової допомоги  дітям, 

які  отримали статус дитини, 

яка постраждала внаслідок 

воєнних дій та збройних 

конфліктів

2018 рік Служба у справах дітей 

ОДА

243,0 243,0 Надано 

підтримку

25 осіб

Всього 21 946,3 28,5 5 725,6 15 719,9 472,3

1 Забезпечити функціонування 

комунальних закладів, 

створених рішенням 

обласної ради: Донецький 

обласний центр фінансово-

статистичного моніторингу, 

матеріально-технічного 

забезпечення закладів освіти, 

Донецький обласний 

навчально-методичний 

центр психологічної служби 

системи освіти

2018 рік Департамент освіти і 

науки ОДА, КЗ Обл. 

Центр Фін.-Стат. 

Моніторингу, КП 

ДНМЦ ПС

6 010,8 6 010,8 Забезпечено 

утримання 

комунальних 

закладів

2 од.

2 Оновлення  матеріально-

технічної бази закладів 

освіти обласної комунальної 

власності

лютий-

березень 

2018 року

Департамент освіти і 

науки ОДА, інтернатні  

заклади освіти 

обласної комунальної 

власності

18 770,2 18 770,2 Проведено 

часткове 

оновлення 

матеріально-

технічногої бази 

у закладах освіти 

спільної 

власності

28 од.

3.1.20. Освіта

3.5.2. Розвивати освітньо-

наукову інфраструктуру
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3 Коригування та розробка 

проектно-кошторисної 

документації на 

реконструкцію та 

капітальний ремонт закладів 

освіти спільної власності 

обласної ради

2018 рік Департамент освіти і 

науки ОДА, заклади 

освіти спільної 

власності обласної 

ради

1 150,0 1 150,0 Здійснено 

коригування 

(розробку) ПКД 

3 од.

4 Підвищення кваліфікації на 

базі Донецького обласного 

інституту післядипломної 

педагогічної освіти 

педагогічних працівників 

дошкільної, загальної 

середньої та позашкільної 

освіти; участь в обласних, 

Всеукраїнських та  

Міжнародних форумах, 

виставках та конференціях

2018 рік Департамент освіти і 

науки ОДА, обласний 

інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти

20 449,4 20 449,4 Проведено 

підготовку, 

перепідготовку  

кваліфікації  

працівників 

освіти  

4,0 тис.осіб

5 Проведення обласних етапів 

Всеукраїнських  фахових 

конкурсів "Учитель року", 

"Викладач року", обласних 

конкурсів "Кращий 

працівник року в галузі 

освіти", Всеукраїнського 

методичного турніру  "Моє 

покликання-методист",  

Всеукраїнського  конкурсу  

педагогічної майстерності 

"Джерело творчості"

2018 рік Департамент освіти і 

науки ОДА, обласний 

інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти

298,9 298,9 Залучено 

фахівців і 

конкурсантів

1,2 тис. осіб

6 Організація і проведення 

обласного етапу предметних 

Всеукраїнських учнівських 

олімпіад, конкурсів, 

турнірів; відбірково-

тренувальних зборів; 

забезпечення участі у 

Всеукраїнському та 

Міжнародному  етапах 

учнівських олімпіад, 

конкурсів і турнірів; 

міжнародному конкурсі 

знавців української мови

ім. Петра Яцика,  

Міжнародному мовно-

літературному конкурсі 

учнівської та студентської 

молоді ім.Тараса Шевченка

2018 рік Департамент освіти і 

науки ОДА, обласний 

інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти

982,2 982,2 Залучено 

конкурсантів

2,0 тис. осіб

3.5.3. Запроваджувати  

інноваційні  освітні  

програми у середній школі 

та розбудовувати систему 

«освіта впродовж життя»
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7 Проведення масових 

позашкільних заходів для 

дітей соціально-незахищених 

категорій

2018 рік Департамент освіти і 

науки ОДА, 

позашкільні заклади 

освіти обласної 

комунальної власності

600,0 600,0 Проведено 

масових 

позашкільних 

заходів

Залучено 

учасників

6 од.

4,0 тис. осіб

8 Надання стипендій і 

одноразової грошової 

допомоги переможцям 

(призерам) Всеукраїнських 

учнівських олімпіад та 

Всеукраїнського конкурсу-

захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-

членів Малої академії наук 

України згідно з 

розпорядженням голови 

облдержадміністрації, 

керівника обласної військово-

цивільної адміністрації 

2018 рік Департамент освіти і 

науки ОДА, КПНЗ 

«Донецька обласна 

Мала академія наук 

учнівської молоді», 

Донецький обласний 

інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти

576,9 576,9 Надано:

щомісячні 

стипендії

одноразову 

грошову 

допомогу

31 особа

51 особа

9 Оздоровлення дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених 

батьківського піклування, 

шкіл-інтернатів обласної 

комунальної власності

червень-

серпень 

2018 року

Департамент освіти і 

науки ОДА, інтернатні 

заклади освіти 

обласної      

комунальної власності

2 142,0 2 142,0 Оздоровлено 

дітей соціально 

незахищених 

категорій

340 осіб

10 Оздоровлення учнів з числа 

дітей-ситріт та дітей, 

позбавлених батьківського 

піклування, які навчаються у 

професійно-технічних 

навчальних закладах, що 

фінансуються із обласного 

бюджету

червень-

серпень 

2018 року

Департамент освіти і 

науки ОДА, 

професійно-технічні 

навчальні заклади

1 077,3 1 077,3 Оздоровлено 

дітей соціально 

незахищених 

категорій

171 особа

Інші завдання:

Підвищити рівень 

професійної 

компетентності державних 

службовців та посадових 

осіб місцевого 

самоврядування

11 Підвищення кваліфікації 

державних службовців VI-IX 

групи оплати праці та 

посадових осіб місцевого 

самоврядування IV-VII 

категорій посад

2018 рік Обласна державна 

адміністрація, 

військово-цивільна 

адміністрація

196,8 196,8 Підвищено 

кваліфікацію

410 осіб

Всього 52 254,5 51 104,5 1 150,0

Інші завдання:

Створити умови для 

психологічної та фізичної 

підтримки дітей соціально 

незахищених категорій
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1 Підвищення кваліфікації 

лікарів та молодших 

медичних спеціалістів

2018 рік Департамент охорони 

здоров'я ОДА, 

управління та відділи 

охорони здоров'я 

міських рад, рад ОТГ, 

РДА, заклади охорони  

здоров'я

5 283,1 647,6 4 614,2 21,3 Охоплено 

фахівців

2369 осіб

2 Реалізація заходів міських та 

районних програм 

«Місцевих стимулів для 

медичного персоналу» та 

«Кадри»

2018 рік  Управління та відділи 

охорони здоров'я 

міських рад, рад ОТГ, 

РДА, заклади охорони  

здоров'я

22 098,4 21 896,8 201,6 Охоплено 

медичних 

працівників

1922 осіб

3 Впровадження електронного 

документообігу в закладах 

охорони здоров’я

2018 рік  Управління та відділи 

охорони здоров'я 

міських рад, рад ОТГ, 

РДА, заклади охорони  

здоров'я

11 504,0 11 064,0 440,0 Охоплено  

закладів охорони 

здоров'я 

147 од.

Забезпечення хворих на ВІЛ-

інфекцію і СНІД  та 

профілактика ВІЛ-інфекції:

4 Придбання тест/систем, 

реактивів та систем відбору 

крові для добровільного 

консультування і тестування 

на ВІЛ-інфекцію 

2018 рік Департамент охорони 

здоров'я ОДА, 

управління та відділи 

охорони здоров'я 

міських рад, рад ОТГ, 

РДА, заклади охорони  

здоров'я

3 629,5 461,9 2 875,6 10,0 282,0 Охоплено 

добровільним 

тестуванням

119876 осіб

5 Придбання лікарських 

засобів задля лікування 

опортуністичних 

захворювань у ВІЛ-

інфікованих та хворих на 

СНІД

2018 рік Департамент охорони 

здоров'я ОДА, 

управління та відділи 

охорони здоров'я 

міських рад, рад ОТГ, 

РДА, заклади охорони  

здоров'я

3 645,8 712,7 1 871,5 70,0 991,6 Надано ліквання 1918 осіб

Забезпечення хворих на 

туберкульоз та 

профілактика захворювання

6 Виявлення хворих на 

туберкульоз,  шляхом 

проведення безоплатного 

рентгенологічного та 

бактеріоскопічного 

обстеження

2018 рік Департамент охорони 

здоров'я ОДА, 

управління та відділи 

охорони здоров'я 

міських рад, рад ОТГ, 

РДА, заклади охорони  

здоров'я

2 708,5 465,0 2 152,1 91,4 Проведено 

безоплатних 

рентгенографій 

та 

бактеріоскопій

135425 осіб

3.1.21. Охорона здоров'я

3.5.1. Розвивати 

інфраструктуру системи 

охорони здоров’я

Інші завдання:

Забезпечити профілактику 

та лікування найбільш 

поширених небезпечних 

для здоров'я і життя 

людини захворювань

61



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

7 Забезпечення 

продовольчими пакетами на 

амбулаторному лікуванні

2018 рік  Управління та відділи 

охорони здоров'я 

міських рад, рад ОТГ, 

РДА, заклади охорони  

здоров'я

1 151,7 991,7 160,0 Забезпечено 

продовольчими 

пакетами

2568 осіб

8 Проведення щеплення 

новонароджених від 

туберкульозу (БЦЖ)

2018 рік  Управління та відділи 

охорони здоров'я 

міських рад, рад ОТГ, 

РДА, заклади охорони  

здоров'я

615,8 615,8 Проведено 

щеплення 

вакциною БЦЖ

10040 дітей

9 Проведення 

туберкулінодіагностики у 

дітей 4 - 14 років

2018 рік  Управління та відділи 

охорони здоров'я 

міських рад, рад ОТГ, 

РДА, заклади охорони  

здоров'я

5 282,4 4 931,6 350,8 Встановлено 

пробу Манту

132060 дітей

Забезпечення хворих на 

цукровий та нецукровий 

діабет

10 Закупівля препаратів 

інсуліну

2018 рік Департамент охорони 

здоров'я ОДА, 

управління та відділи 

охорони здоров'я 

міських рад, РДА, 

заклади охорони  

здоров'я

57 043,6 53 920,0 3 123,6 Надано 

препарати 

інсуліну

39856 осіб

11 Закупівля цукрознижуючих 

препаратів

2018 рік  Управління та відділи 

охорони здоров'я 

міських рад, РДА, 

заклади охорони  

здоров'я

2 478,5 2 478,5 Надано  

цукрознижуваль

ні препарати

11691 осіб

12 Закупівля глюкометрів та 

ланцетів

2018 рік  Управління та відділи 

охорони здоров'я 

міських рад, РДА, 

заклади охорони  

здоров'я

1 156,4 1 156,4 Надано 

глюкометри

2569 осіб

13 Закупівля тест-смужок 2018 рік  Управління та відділи 

охорони здоров'я 

міських рад, РДА, 

заклади охорони  

здоров'я

2 327,6 2 327,6 Надано тест-

смужки

1832 осіб

Забезпечення хворих на 

вірусний гепатит С

14 Закупівля лікарських засобів 2018 рік  Управління та відділи 

охорони здоров'я 

міських рад, РДА, 

заклади охорони  

здоров'я

556,0 136,0 420,0 Надано лікарські 

засоби

173 осіб
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15 Закупівля діагностичних 

засобів та витратних 

матеріалів

2018 рік  Управління та відділи 

охорони здоров'я 

міських рад, РДА, 

заклади охорони  

здоров'я

475,7 268,7 207,0 Забезпечено 

діагностичними 

засобами

946 осіб

Забезпечення населення 

області медичними 

імунобіологічними 

препаратами проти 

вакцинокерованих інфекцій, 

зокрема сказу, правцю, 

ботулізму, туляремії тощо

16 Закупівля вакцин 2018 рік Департамент охорони 

здоров'я ОДА, 

управління та відділи 

охорони здоров'я 

міських рад, рад ОТГ, 

РДА, заклади охорони  

здоров'я

2 678,0 13,6 2 297,0 367,4 Охоплено 

щепленням

17853 осіб

17 Закупівля анатоксинів та 

сироваток для лікування 

ботулізму та правця

2018 рік Департамент охорони 

здоров'я ОДА, 

управління та відділи 

охорони здоров'я 

міських рад, рад ОТГ, 

РДА, заклади охорони  

здоров'я

1 454,8 1 154,8 300,0 Введено 

анатоксин або 

сироватку

7274 осіб

18 Закупівля виробів медичного 

призначення, в т.ч. 

індикаторних карток

2018 рік Управління та відділи 

охорони здоров'я 

міських рад, рад ОТГ, 

РДА, заклади охорони  

здоров'я

121,1 121,1 Охоплено 

посугами з 

використанням  

ВМП

25127 осіб

Забезпечення онкологічних 

хворих

19 Закупівля лікарських засобів 2018 рік Управління та відділи 

охорони здоров'я 

міських рад, РДА, 

заклади охорони  

здоров'я

5 347,1 5 177,0 170,1 Проліковано 

онкологічних 

хворих

12170 осіб

20 Закупівля діагностичних 

засобів

2018 рік Управління та відділи 

охорони здоров'я 

міських рад, рад ОТГ, 

РДА, заклади охорони  

здоров'я

599,2 599,2 Забезпечен 

діагностичними 

засобами 

854 осіб
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21 Забезпечення хворих з 

захворюваннями серцево-

судинної системи 

тромболітичними 

препаратами у 

кардіологічних стаціонарних 

відділеннях

2018 рік Управління та відділи 

охорони здоров'я 

міських рад, РДА, 

заклади охорони  

здоров'я

2 607,1 2 210,2 396,9 Проведено 

тромболізіс 

хворим з ССЗ

718 осіб

Забезпечення пільгової 

категорії населення

22 Забезпечення пільгової 

категорії населення 

лікарськими засобами

2018 рік Департамент охорони 

здоров'я ОДА, 

управління та відділи 

охорони здоров'я 

міських рад, РДА, 

ОТГ, заклади охорони  

здоров'я

28 321,0 5 045,4 20 963,2 2 312,4 Забезпечено 

медикаментами

61567 осіб

23 Забезпечення пільгової 

категорії населення зубним 

протезуванням

2018 рік Управління та відділи 

охорони здоров'я 

міських рад, РДА, 

ОТГ, заклади охорони  

здоров'я

7 466,9 7 059,7 407,2 Охоплено 

зубопротезуванн

ям

3568

24 Забезпечення пільгової 

категорії слуховими 

апаратами

2018 рік Управління та відділи 

охорони здоров'я 

міських рад, РДА, 

ОТГ, заклади охорони  

здоров'я

1 375,5 1 338,5 10,0 27,0 Забезпечено 

слуховими 

апаратами

225 осіб

25 Забезпечення пільгової 

категорії 

кардіостимуляторами

2018 рік Управління та відділи 

охорони здоров'я 

міських рад, РДА, 

ОТГ, заклади охорони  

здоров'я

1 003,3 3,3 1 000,0 Забезпечено 

кардіостимулято

рами

6 осіб

26 Забезпечення пільгової 

категорії штучними 

кришталиками

2018 рік Управління та відділи 

охорони здоров'я 

міських рад, РДА, 

заклади охорони  

здоров'я

100,0 100,0 Забезпечено 

штучними 

кришталиками

1 особа

27 Забезпечення пільгової 

категорії засобами технічної  

реабілітації

2018 рік Управління та відділи 

охорони здоров'я 

міських рад, РДА, 

ОТГ, заклади охорони  

здоров'я

4 013,8 3 513,8 500,0 Забезпечено 

засобами 

техничної 

реабілітації

3444 осіб

28 Надання якісної 

стаціонарної допомоги 

учасникам бойових дій

2018 рік Департамент охорони 

здоров'я ОДА, 

управління та відділи 

охорони здоров'я 

міських рад, РДА, 

ОТГ, заклади охорони  

здоров'я

17 993,2 10 942,7 7 040,5 10,0 Охоплено 

якісною 

стаціонарною 

допомогою

2256 осіб
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Забезпечення хворих на 

орфанні захворювання

Забзпечення лікарськими 

засобами: 

Охоплено хворих 596 осіб

дорослих хворих 7 638,7 6 738,7 900,0 Охоплено 

дорослих

53 осіб

дітей 3 831,2 3 831,2 Охоплено дітей 543 осіб

Забезпечення виробами 

медичного призначення: 

Охоплено хворих 70 осіб

дорослих хворих 431,5 431,5 Охоплено 

дорослих

6 осіб

дітей 420,0 420,0 Охоплено дітей 64 осіб

Надання екстреної медичної 

допомоги хворим на 

гемофілію

31 Забезпечення хворих на 

гемофілію факторами 

згортання крові для надання 

екстреної медичної 

допомоги:

Охоплено хворих 75 осіб

- дорослих 953,7 953,7 Охоплено 

дорослих

60 осіб

- дітей 2 223,6 1 600,5 623,1 Охоплено дітей 15 осіб

32 Забезпечення хворих на 

хронічну ниркову 

недостатність лікарськими 

засобами та медичними 

виробами

2018 рік Департамент охорони 

здоров'я ОДА, 

управління та відділи 

охорони здоров'я 

міських рад, РДА, 

заклади охорони  

здоров'я

141 244,5 120 265,4 20 979,1 Проведено 

сеансів 

гемодіалізу

19720 од.

Надання медичної допомоги 

жінкам фертільного віку та 

вагітним 

33 Забезпечення сучасними 

методами пренатальної 

діагностики вродженої та 

спадкової патології вагітних 

групи ризику 100% -вим 

охопленням 

2018 рік Департамент охорони 

здоров'я ОДА, 

управління та відділи 

охорони здоров'я 

міських рад, рад ОТГ, 

РДА, заклади охорони  

здоров'я

5 988,4 3 541,6 1 946,8 500,0 Охоплено 

вагітних жінок

7900 осіб

34 Забезпечення 

контрацептивами (оральні, 

бар'єрні, ВМК та інші) 

жінок, якім вагітність та 

пологи загрожують життю

2018 рік Управління та відділи 

охорони здоров'я 

міських рад, рад ОТГ, 

РДА, заклади охорони  

здоров'я

1 096,5 1 044,5 30,0 22,0 Забезпечено 

контрацептивам

и

5200 осіб

29 2018 рік Управління та відділи 

охорони здоров'я 

міських рад, рад ОТГ, 

РДА, заклади охорони  

здоров'я

30 2018 рік Управління та відділи 

охорони здоров'я 

міських рад, рад ОТГ, 

РДА, заклади охорони  

здоров'я

2018 рік Управління та відділи 

охорони здоров'я 

міських рад, РДА, 

заклади охорони  

здоров'я
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35 Забезпечення акушерських 

стаціонарів сучасним 

діагностичним обладнанням, 

зокрема апарати (УЗД,  КТГ 

та ШВЛ для дорослих), 

кольпоскопи та обладнання 

для проведення рідинної 

цитології тощо

2018 рік Управління та відділи 

охорони здоров'я 

міських рад, РДА, 

заклади охорони  

здоров'я

11 732,5 5 876,0 5 856,5 Придбанно 

обладнання

40 од.

36 Придбання дихальних 

апаратів для 

новонародженних, в т.ч. і 

для недоношених

2018 рік Управління та відділи 

охорони здоров'я 

міських рад, рад ОТГ, 

РДА, заклади охорони  

здоров'я

5 145,2 1 385,2 3 760,0 Придбанно 

обладнання

6 од.

37 Забезпечення 

медикаментами для надання 

невідкладної допомоги (при 

тяжких гестозах, септичних 

ускладненнях та анеміях, 

тощо) 

2018 рік Управління та відділи 

охорони здоров'я 

міських рад, РДА, 

заклади охорони  

здоров'я

559,5 509,5 50,0 Охоплено жінок 350 осіб

38 Забезпечення 

медикаментами при 

акушерських кровотечях, 

1 042,0 759,3 282,7 Охоплено жінок 945 осіб

в т.ч. засоби для зупинки 

кровотеч місцевої дії

36,6 36,6 Охоплено жінок 55 осіб

39 Проведення ремонтно-

побутових робіт (в 

акушерських стаціонарах та 

жіночих консультаціях)

2018 рік Управління та відділи 

охорони здоров'я 

міських рад, РДА, 

заклади охорони  

здоров'я

2 999,9 2 795,9 204,0 Відремонтовано 

відділення 

загальною 

площею

4450 кв. м

40 Забезпечення дітей, хворих 

на фенілкетонурію 

продуктами лікувального 

харчування

2018 рік Управління та відділи 

охорони здоров'я 

міських рад, РДА, 

заклади охорони  

здоров'я

6 090,5 5 380,1 710,4 Охоплено дітей 42 осіб

41 Забезпечення дітей перших 

двох років життя з 

малозабезпечених сімей 

пільговим харчуванням

2018 рік Управління та відділи 

охорони здоров'я 

міських рад, рад ОТГ, 

РДА, заклади охорони  

здоров'я

2 795,7 2 595,7 200,0 Охоплено дітей 694 осіб

42 Забезпечення 

медикаментами хворих у до- 

та післяопераційний період з 

трансплантації 

2018 рік Управління та відділи 

охорони здоров'я 

міських рад, РДА, 

заклади охорони  

здоров'я

2 299,2 469,2 1 830,0 Охоплено хворих 46 осіб

2018 рік Управління та відділи 

охорони здоров'я 

міських рад, РДА, 

заклади охорони  

здоров'я
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43 Забезпечення 

медикаментами хворих 

дорослого віку, 

страждаючих на ювенильний 

ревматоїдний артрит

2018 рік Управління та відділи 

охорони здоров'я 

міських рад, РДА, 

заклади охорони  

здоров'я

2 614,0 2 614,0 Охоплено хворих 3 особи

Забезпечення лікарськими 

засобами хворих на 

розсіяний склероз:

Охоплено хворих 17 осіб

Дорослих 135,8 135,8 Охоплено 

дорослих

14 осіб

Дітей 10,0 10,0 Охоплено дітей 3 особи

Інші завдання:

Виплата щомісячної 

державної допомоги ВІЛ-

інфікованим дітям

45 Виплата щомісячної 

державної допомоги ВІЛ-

інфікованим дітям

2018 рік Департамент охорони 

здоров'я ОДА, заклади 

охорони  здоров'я

1 969,8 1 969,8 Кількість дітей 503

Інші завдання:

Проведення судово-

медичних експертиз та 

лабораторних досліджень 

КЗ "Дніпропетровське 

обласне бюро судово-

медичної експертизи"  

46 Оплата послуг з проведення 

судово-медичних експертиз 

та лабораторних досліджень 

КЗ "Дніпропетровське 

обласне бюро судово-

медичної експертизи" 

шляхом надання субвенції з 

обласного бюджету до 

обласного бюджету 

Дніпропетровської області  

2018 рік Департамент охорони 

здоров’я ОДА, 

Дніпропетровська 

обласна рада

6 399,6 6 399,6 Кількість 

досліджень

5584

Інші завдання:

Забезпечити впровадження 

реформи системи охорони 

здоров'я

47 Проведення рекламної 

кампанії з впровадження 

реформи системи охорони 

здоров’я

2018 рік Департамент охорони 

здоров’я ОДА

200,0 200,0

Всього 400 859,8 204 585,3 172 559,1 120,0 23 595,4

Виготовлено рекламну 

продукцію

44 2018 рік Управління та відділи 

охорони здоров'я 

міських рад, РДА, 

заклади охорони  

здоров'я
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1 Виплата грошових 

винагород спортсменам-

переможцям і призерам 

Олімпійських, 

Паралімпійських ігор, 

чемпіонатів світу та Європи, 

інших головних 

міжнародних змагань

2018 рік Департамент сім’ї, 

молоді та спорту ОДА

2 000,0 2 000,0 Виплачено 

грошову 

допомогу 

спортсменам

80 осіб

2 Виплата стипендій для 

провідних спортсменів 

області з олімпійських, 

неолімпійських видів спорту 

та спортсменів-інвалідів

2018 рік Департамент сім’ї, 

молоді та спорту ОДА

6 700,1 6 700,1 Виплачено 

стипендії 

провідним 

спортсменам 

області

70 осіб

3 Поліпшення соціально-

побутових умов провідних 

спортсменів області 

спортсменів та їх тренерів

2018 рік Департамент сім’ї, 

молоді та спорту ОДА, 

Департамент фінансів 

ОДА, виконкоми 

міських рад, рад ОТГ, 

РДА, ВЦА

6 972,3 6 972,3 Придбано 

житлових 

об'єктів

22 од.

4 Зміцнення матеріально-

технічного забезпечення та 

покращення умов діяльності 

комунальних закладів по 

галузі "Фізична культура та 

спорт" для проведення 

спортивної роботи в регіоні 

2018 рік Департамент сім’ї, 

молоді та спорту ОДА

6 000,0 6 000,0 Придабно 

спортивний 

інвентарь

6,0 тис.од.

5 Зміцнення матеріально-

технічного забезпечення 

Донецького вищого училища 

олімпійського резерву 

ім.С.Бубки 

2018 рік Департамент сім’ї, 

молоді та спорту ОДА

7 612,0 7 612,0 Придабно 

обладнання, 

інвентар, меблі, 

підручники

1,0 тис.од.

6 Зміцнення матеріально-

технічного забезпечення 

комунального-лікарсько-

профілактичного закладу 

"Обласний лікарсько-

фізкультурний диспансер"

2018 рік Департамент сім’ї, 

молоді та спорту ОДА

4 781,0 4 781,0 Придбано 

медичне 

обладнання та 

меблі

75 од.

3.1.22. Фізичне виховання та спорт

3.5.4. Забезпечити 

розвиток фізичної 

культури і спорту, 

популяризацію здорового 

способу життя та 

підтримку провідних 

спортсменів області, 

створити доступну 

спортивну інфраструктуру, 

розвинути мережу 

спортивних шкіл та 

організацій, зокрема 

шляхом підтримки центрів 

фізичного здоров’я «Спорт 

для всіх»
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7 Надання фінансової 

підтримки дитячо-юнацьким 

спортивним школам, що 

підпорядковані місцевим 

осередкам Всеукраїнських 

фізкультурно-спортивних 

товариств

2018 рік Департамент сім’ї, 

молоді та спорту ОДА

952,3 952,3 Охоплено 

спортивними 

заходами учнів 

дитячо-

юнацьких 

спортивних шкіл

2,0 тис. осіб

8 Забезпечення діяльності 

обласного центру 

фізкультурно-оздоровчої 

роботи

2018 рік Департамент сім’ї, 

молоді та спорту ОДА

1 798,9 1 798,9 Проведено 

спортивних 

заходів

Виплачено 

заробітну плату 

працівникам

20 од.

20,5 шт.од.

9 Розробка проектно-

кошторисної документації 

для будівництва нового 

спортивного комплексу для 

розвитку велоспорту (готель, 

траса ВМХ, спортивні 

майданчики) у м. Лиман

2018 рік Департамент сім’ї, 

молоді та спорту ОДА

400,0 400,0 Розроблено ПКД 1 од.

Всього 37 216,6 37 216,6

1 Організація та проведення 

урочистостей з нагоди 

державних свят та пам'ятних 

дат

2018 рік Департамент 

інформаційної та 

внутрішньої політики 

ОДА

869,1 869,1 Орагнізовано 

заходів

37 од.

2 Надання підтримки з 

реалізації проектів заходів, 

розроблених громадськими 

організаціями національних 

меншин з відродження, 

збереження та розвитку 

національних культур

2018 рік Департамент 

інформаційної та 

внутрішньої політики 

ОДА

350,0 350,0 Підтримано 

заходів

1 од.

3 Проведення культурних та 

просвітницьких заходів 

щодо відзначення державних 

свят, знаменних, пам’ятних 

дат та ювілейних подій, у 

тому числі:

2018 рік 1 000,0 1 000,0 Проведено 

заходів

3 од.

3.1. Організація та проведення  

культурно-мистецьких 

заходів до Дня Європи, 

фестивалю культур 

Європейського Союзу

2018 рік 300,0 300,0 Охоплено 

заходом

10,0 тис. осіб

3.5.4. Забезпечити 

розвиток фізичної 

культури і спорту, 

популяризацію здорового 

способу життя та 

підтримку провідних 

спортсменів області, 

створити доступну 

спортивну інфраструктуру, 

розвинути мережу 

спортивних шкіл та 

організацій, зокрема 

шляхом підтримки центрів 

фізичного здоров’я «Спорт 

для всіх»

3.1.23. Культура і туризм

3.5.5. Сприяти збереженню 

та розвивати історико-

культурну та духовну 

спадщину, створювати 

умови для патріотичного 

виховання населення

Управління культури і 

туризму ОДА, 

Комунальна установа 

культури Донецький 

обласний учбово-

методичний центр 

культури,   ВНЗ КФВ  

«Маріупольській 

коледж мистецтв», ВНЗ 

КФВ «Бахмутський 

коледж мистецтв імені 

Івана Карабиця», КЗ 

"Донецький 

академічний обласний 

драматичний театр 

(м.Маріуполь)", ВНЗ 

КФВ «Торецький 

музичний коледж», КЗК 

"Донецький обласний 

художній музей", 

"Донецький обласний 

краєзнавчий музей", 

ОКП "Донецьккіновідео-

прокат", КЗ «Державний 

історико-архітектурний 

заповідник у  

м.Святогірську»,  

міськвиконкоми, РДА
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4.3.6. Створювати 

позитивну репутацію 

активно-патріотичного 

громадянина через 

проведення культурних 

заходів, орієнтованих на 

патріотичне виховання

4 Проведення культурно-

мистецьких акцій, 

фестивалів, виставок, 

конкурсів, оглядів та інших 

заходів, у тому числі:

2018 рік 3 000,0 3 000,0 Проведено  

заходів

37 од.

4.1. Організація та проведення 

історико-культурного 

фестивалю «Дике поле. 

Шлях до Європи»

2018 рік Управління культури і 

туризму ОДА, КУК 

Донецький обласний 

учбово-методичний 

центр культури,   ВНЗ 

КФВ  «Маріупольській 

коледж мистецтв», 

«Бахмутський коледж 

мистецтв імені Івана 

Карабиця»,  «Торецький 

музичний коледж», КЗ 

"Донецький 

академічний обласний 

драматичний театр 

(м.Маріуполь)", 

«Державний історико-

архітектурний 

заповідник у  

м.Святогірську», КЗК 

"Донецький обласний 

художній музей", 

"Донецький обласний 

краєзнавчий музей", 

ОКП 

"Донецьккіновідеопрока

т" 

400,0 400,0 Охоплено 

заходом

7,0  тис.     

осіб            

5 Фінансова підтримка  

обласного комунального 

підприємства 

"Донецьккіновідеопрокат"

2018 рік Управління культури і 

туризму ОДА, ОКП 

"Донецьккіновідеопрок

ат"

1 341,3 1 341,3 Забезпечено 

кінообслугову-

вання населення   

15,0 тис.осіб

Управління культури і 

туризму ОДА, 

Комунальна установа 

культури Донецький 

обласний учбово-

методичний центр 

культури,   ВНЗ КФВ  

«Маріупольській 

коледж мистецтв», ВНЗ 

КФВ «Бахмутський 

коледж мистецтв імені 

Івана Карабиця», КЗ 

"Донецький 

академічний обласний 

драматичний театр 

(м.Маріуполь)", ВНЗ 

КФВ «Торецький 

музичний коледж», КЗК 

"Донецький обласний 

художній музей", 

"Донецький обласний 

краєзнавчий музей", 

ОКП "Донецьккіновідео-

прокат", КЗ «Державний 

історико-архітектурний 

заповідник у  

м.Святогірську»,  

міськвиконкоми, РДА

Інші завдання:

Підвищувати якість 

надання послуг у галузі 

культури
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6 Придбання автобусу 

КЗ"Донецький академічний 

обласний драматичний театр                   

(м. Маріуполь)"

2018 рік Управління культури і 

туризму ОДА,                  

КЗ "Донецький 

академічний обласний 

драматичний театр 

(м.Маріуполь)"

4 600,0 4 600,0 Придбано 

автобус

1 од.

7 Придбання музичних  

інструментів вищим 

навчальним закладом 

комунальної форми 

власності  «Бахмутський 

коледж мистецтв імені Івана 

Карабиця»

2018 рік Управління культури і 

туризму ОДА, ВНЗ 

КФВ «Бахмутський 

коледж мистецтв імені 

Івана Карабиця» 

3 800,0 3 800,0

8 Виготовлення проектно-

кошторисної документації на 

капітальний ремонт будівлі 

музею С. Прокоф'єва, 

вул. Центральна, буд. 2а, 

селище Сонцівка 

Покровський район

2018 рік Управління культури і 

туризму ОДА, 

"Донецький обласний 

краєзнавчий музей" 

400,0 400,0 Виготовлено 

ПКД

1 од.

9 Виготовлення проектно-

кошторисної документації   

для ремонтно-

реставраційних робіт 

меморіального комплексу 

Другої світової війни у 

м. Святогірськ 

2018 рік Управління культури і 

туризму ОДА, КЗ 

«Державний історико-

архітектурний 

заповідник у  

м.Святогірську

50,0 50,0 Виготовлено 

ПКД

1 од.

10 Виготовлення проектно-

кошторисної документації на 

капітальний ремонт 

навчального корпусу вищого 

навчального закладу 

комунальної форми 

власності "Маріупольський 

коледж мистецтв" 

2018 рік Управління культури і 

туризму ОДА, ВНЗ 

КФВ «Маріупольський 

коледж мистецтв»

350,0 350,0 Виготовлено 

ПКД

1 од.

11 Виготовлення проектно-

кошторисної документації  

на капітальний ремонт 

гуртожитку вищого 

навчального закладу 

комунальної форми 

власності "Маріупольський 

коледж мистецтв"

2018 рік Управління культури і 

туризму ОДА, ВНЗ 

КФВ «Маріупольський 

коледж мистецтв»

230,0 230,0 Виготовлено 

ПКД

1 од.

Інші завдання:

Підвищувати якість 

надання послуг у галузі 

культури

Придбано музичний 

інструментарій
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12 Виготовлення проектно-

кошторисної документації на 

капітальний ремонт будівлі 

КЗ"Донецького академічного 

обласного драматичного 

театру (м. Маріуполь)", за 

адресою м. Маріуполь,  

пл. Театральна, 1

2018 рік Управління культури і 

туризму ОДА, КЗ 

"Донецький 

академічний обласний 

драматичний театр 

(м.Маріуполь)"

2 000,0 2 000,0 Виготовлено 

ПКД

1 од.

13 Виготовлення проектно-

кошторисної документації  

для капітального ремонту 

будівлі Великонадальського 

музею Лісу 

2018 рік Управління культури і 

туризму ОДА, 

"Донецький обласний 

краєзнавчий музей" 

1 700,0 1 700,0 Виготовлено 

ПКД

1 од.

14 Виготовлення проектно-

кошторисної документації  

для капітального ремонту 

будівлі Меморіального 

музею Немировича - 

Данченка та Корфа 

2018 рік Управління культури і 

туризму ОДА, 

"Донецький обласний 

краєзнавчий музей" 

2 000,0 2 000,0 Виготовлено 

ПКД

1 од.

15 Виготовлення проектно-

кошторисної документації на 

капітальний ремонт 

навчального корпусу вищого 

навчального закладу 

комунальної форми 

власності "Торецький 

музичний коледж"

2018 рік Управління культури і 

туризму ОДА, ВНЗ 

КФВ «Торецький 

музичний коледж»

400,0 400,0 Виготовлено 

ПКД

1 од.

Всього 22 090,4 22 090,4

1 Виготовлення проектно-

кошторисної документації з 

метою реалізації заходів 

щодо  відновлення 

газопостачання міст 

Мар`їнка і Красногорівка 

Мар`їнського району, у т.ч.:

3 599,0 3599,0 Розроблено ПКД 2 од.

з реконструкції ГРС1 

Курахове

2 000,0 2000,0

3.1.24. Заходи, пов’язані з наслідками проведення АТО на території області. Підтримка внутрішньо переміщених осіб

1.1.1. Відновлювати 

пошкоджені внаслідок 

конфлікту інфраструктурні 

об'єкти (мости, дороги, 

залізничні колії тощо)

2018 рік Департамент розвитку 

базових галузей 

промисловості ОДА
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з будівництва газопроводу 

високого тиску від ГРС1 

Курахове до м. Мар`їнка

1 599,0 1599,0

2 Надання одноразової 

матеріальної допомоги 

особам з інвалідністю 

внаслідок війни з числа 

учасників антитерористичної 

операції та членам сімей 

загиблих учасників 

антитерористичної операції

2018 рік ДСЗН ОДА, 

виконкоми міських 

рад, РДА, ВЦА

1 200,0 1 200,0 Поліпшення 

соціального 

захисту осіб з 

інвалідністю 

внаслідок війни 

та членів сімей 

загиблих 

учасників 

антитерористичн

127 осіб

3 Забезпечення учасників 

антитерористичної операції 

передбаченими допомогами і 

компенсаційними виплатами 

та інше

2018 рік ДСЗН ОДА, 

виконкоми міських 

рад, РДА, ВЦА

3 041,5 3 041,5 Охоплено 

заходами 

соціального 

захисту 

учасників 

антитерористичн

ої операції

0,7 тис. осіб

4 Надання одноразової 

грошової допомоги 

цивільним особам, яких 

звільнено з полону 27 грудня 

2017 р. та 24 січня 2018 р.

Протягом 

року

ДСЗН ОДА, 

виконкоми міських 

рад, РДА, ВЦА, ОТГ

1 250,0         1 250,00   Поліпшено 

соціальний 

захист осіб, яких 

звільнено з 

полону

25 осіб

5 Надання комплексу 

соціальних послуг 

демобілізованим учасникам 

АТО (сприяння 

працевлаштуванню, 

професійній підготовці та 

перепідготовці, залучення до 

участі в громадських та 

інших роботах тимчасовго 

характеру тощо)

2018 рік ДОЦЗ Охоплено 

соціальними 

послугами 

учасників АТО

500 осіб

6 Надання щомісячної 

адресної допомоги особам, 

які переміщуються з 

тимчасово окупованої 

території України та районів 

проведення 

антитерористичної операції, 

для покриття витрат на 

проживання, в тому числі на 

оплату житлово-

комунальних послуг

2018 рік ДСЗН ОДА, 

виконкоми міських 

рад, РДА, ВЦА

733 162,3 733 162,3 Надано 

фінансову 

підтримку 

внутрішньо 

переміщеним 

особам

70,0 тис. осіб

3.4.3. Створити систему 

психологічної, соціальної 

та фізичної реабілітації для 

населення, яке 

постраждало внаслідок 

проведення конфлікту. 

Підтримувати воїнів АТО 

та їх сім’ї

Інші задвання:

Надавати підтримку 

внутрішньо переміщеним 

особам

1.1.1. Відновлювати 

пошкоджені внаслідок 

конфлікту інфраструктурні 

об'єкти (мости, дороги, 

залізничні колії тощо)

2018 рік Департамент розвитку 

базових галузей 

промисловості ОДА
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7 Надання комплексу 

соціальних послуг ВПО 

(сприяння 

працевлаштуванню, 

професійній підготовці та 

перепідготовці, залучення до 

участі в громадських та 

інших роботах тимчасовго 

характеру тощо)

2018 рік ДОЦЗ Охоплено 

соціальними 

послугами ВПО

3600 осіб

8 Надання компенсації  витрат 

зареєстрованим безробітним 

з числа ВПО  для 

проходження попереднього 

медичного та наркологічного 

огляду відповідно до 

законодавства, якщо це 

необхідно для 

працевлаштування

2018 рік ДОЦЗ 3,0 3,0 Надано 

компенсацію 

витрат для 

проходження 

попереднього 

медичного та 

наркологічного 

огляду

10 осіб

9 Здійснення компенсації 

роботодавцям витрат на 

оплату праці за 

працевлаштованих 

безробітних з числа ВПО на 

умовах строкових трудових 

договорів, у тому числі 

учасникам регіональної 

програми "Український 

донецький куркуль"

2018 рік ДОЦЗ 18 621,8 18 621,8 Працевлаштован

о на умовах 

строкових 

трудових 

договорів з 

компенсацію 

витрат 

роботодавця на 

оплату праці 

таких осіб

650 осіб

Інші завдання:

Створити належні умови 

праці для забезпечення 

ефективної роботи та 

виконання завдань 

працівниками 

облдержадміністрації, її 

структурних підрозділів, 

відповідно до їх 

компетенції в умовах 

проведення 

антитерористичної 

операції

10 Фінансове забезпечення 

виконання пункту 10 

частини 3 статті 6 Закону 

України "Про військово-

цивільні адміністрації" (із 

змінами)

2018 рік Апарат ОДА, 

структурні підрозділи 

ОДА

33 807,2 33 807,2

Інші задвання:

Надавати підтримку 

внутрішньо переміщеним 

особам

Створено належні умови праці 
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Інші завдання:

Створити умови для 

оздоровлення працівників 

органів виконавчої влади, 

в т.ч. 

внутрішньопереміщених 

осіб із зони проведення 

АТО

11 Підтримка культурно-

оздоровчих та соціальних 

заходів, в т.ч. для 

внутрішньопереміщених осіб 

із зони проведення АТО 

працівників органів 

виконавчої влади на БВ 

"Нова Ялта" Департаменту 

фінансів 

облдержадміністрації 

шляхом передачі субвенції з 

обласного бюджету 

державному бюджету

2018 рік Департамент фінансів 

облдержадміністрації

784,6 784,6 Оплата 

енергоносіїв та 

комунальних 

послуг

Заробітна плата з 

нарахуваннями

Інші видатки 

(податки, збори, 

матеріали, 

послуги)

98,4 тис.грн.

611,0 тис.грн.

75,2 тис.грн.

12 Надання іншої дотації 

бюджетам міст і районів 

області, у тому числі:

12 000,0 12 000,0

обласний* 12 000,0 12 000,0

Всього 807 469,4 736 203,8 52 640,8 18 624,8

1 Реконструкція системи 

аспірації дробарно - 

збагачувальної фабрики 

ПрАТ “Новотроїцьке 

рудоуправління”

2018 рік Волноваський район, 

смт Новотроїцьке, 

ПрАТ “Новотроїцьке 

рудоуправління”

278,0 278,0

2 Реконструкція

пилоочисного обладнання

(цех по відділенню 

глинопорошків)

2018 рік м. Костянтинівка,

ПАТ «Завод 

обважнювачив» 

360,0 360,0

3 Реконструкція пилоочисного 

обладнання цеху по 

виробництву свинця та 

свинцевих сплавів

2018 рік м. Костянтинівка,

ООО «Мегатекс» 

600,0 600,0

Інші завдання:

Забезпечити компенсацію 

витрат підприємств, 

установ, організацій, 

пов'язаних з тимчасовим 

проживанням громадян, 

що виїхали із зони 

проведення 

антитерористичної 

операції

2018 рік Департамент фінансів 

ОДА, виконкоми 

міських рад, РДА

Охоплено ВПО 654 особи

* затверджується окремим розпорядженням голови облдержадміністрації

Ціль 4. Робудова безпечного суспільства 

3.1.25. Охорона навколишнього природного середовища

Примітка: у розділі стовпець 5 - місце реалізації, замовник заходу, відповідальні за виконання;

стовпець 7 - державний фонд ОНПС;

стовпець 8: обласний фонд ОНПС;

стовпець 9: фонд ОНПС міста (району, ОТГ)

Інші завдання:

Охорона атмосферного 

повітря

Поліпшення якості  

вловлювання шкідливих 

речовин. Досягнення значення 

викиду пилу на рівні 87 мг/куб. 

м 

(ГДВ - 150 мг/ +L11:M20м 3)

Зменшення викидів пилу. 

Дотримування встановлених 

нормативів

Зменшення викидів пилу. 

Дотримування встановлених 

нормативів
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4 Реконструкція рукавного 

фільтру технологічних газів з 

заміною рукавів РК-720 (цех 

по переробці відпрацьованих 

акумуляторних батарей)

2018 рік м. Костянтинівка,

ТОВ 

«СП Свинець»

310,0 310,0

5 Встановлення 

пилогазоочисного 

устаткування

на котельні № 25 

м. Білицьке, у тому числі 

проектно – кошторисна 

документація 

2018 рік м. Білицьке, 

КП «Добро» 

Добропільської міської 

ради

15 000,0 15000,0

6 Реконструкція обладнання 

для очищення газопилового 

потоку від забруднюючих 

речовин, а саме: 

пилоочисного обладнання з 

встановленням сухого 

трьохпольного 

електрофільтра котла 

№ 9 

2018 рік м. Краматорськ,

ТОВ  "Краматорськ-

теплоенерго"

20 000,0 20000,0

7 Установлення обладнання, 

для очищення газопилового 

потоку, а саме: монтаж 

аспіраційних установок 

ливарного двору та 

підбункерного приміщення 

естакади системи 

шихтоподач 

2018 рік м. Краматорськ,

ТОВ "КФЗ"

12 000,0 12000,0

8 Реконструкція системи 

аспірації ливарного двору 

ДП № 3 (при капремонті 2 

розряду  доменної печі № 3)

2018 рік м. Маріуполь,

ПрАТ

 «МК Азовсталь»

260 000,0 260000,0

9 Реконструкція системи 

аспірації підбункерних 

приміщень ДП № 3 (при 

капремонті 2 розряду  

доменної печі № 3)

2018 рік м. Маріуполь,

ПрАТ

 «МК Азовсталь»

110 000,0 110000,0

Зменшення  викиду пилу з 

котла в атмосферне повітря 

приблизно на 419 т/рік

Зменшення викидів пилу в 

атмосферне повітря приблизно 

на 100 т/рік

Зниження валових викидів пилу 

з 2020 року на 500 т/рік

Зниження викидів пилу з 2020 

року на 89 т/рік

Інші завдання:

Охорона атмосферного 

повітря

Забезпечення ефективного 

очищення повітря. Зниження 

викидів забруднюючих речовин 

до 50 мг/ м 
3
 пилу

Досягнення концентрації по 

речовинам у вигляді 

суспендованих твердих 

частинок недиференційованих 

за складом 50 мг/м
3
, 9,1 т/рік
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10 Реконструкції газоочищення 

агломашини № 1-12 на зоні 

спікання та зоні 

охолодження  (заміна 1 

ступені газоочищення зони 

спікання на а/м №№ 9,10,11 

та першої ступені 

газоочищення зони 

охолодження 

 а/м №№ 10,11,12)

2018 рік м. Маріуполь,

ПрАТ

 «ММК

 ім. Ілліча»

700 000,0 700000,0

11 Реконструкція 

пилегазоочисного 

обладнання котелень № 1 та 

№ 3 шахти «1/3 

Новогродівська»

 ДП «Селидіввугілля»

2018 рік м.Новогродівка, 

ДП «Селидіввугілля» 

ВП «Шахта «1/3 

Новогродівська»

1 000,0 1000,0

12 Монтаж газоочисних 

установок (ГОУ) після 

компесаційної системи   5-6 

черги відділення 

кристалізації з очищенням 

викидів від нафталіну.

Встановлення обладнання 

для очищення газопилового 

потоку 

2018 рік смт Новгородське, 

ТОВ 

«НВО «Інкор і К»

500,0 500,0

13 Реконструкція обладнання  

для  очищення  газопилового  

потоку  від  пилу,  що 

викидається в атмосферне  

повітря -Реконструкція 

електрофільтрів блоку № 3 

Вуглегірської ТЕС

2018 рік Бахмутський район,

 м. Світлодарськ, 

Вуглегірська ТЕС ПАТ  

«Центренерго»

749,5 749,5

14 Заходи щодо відновлення і 

підтримання сприятливого 

гідрологічного режиму та 

санітарного стану річок, а 

також заходи для боротьби з 

шкідливою дією вод 

2018 рік Бахмутський район, 

Бахмутська РДА,

 місцеві ради

500,0 500,0

Зниження викидів  пилу на  

6300 т/рік, SO2  - 3500 т/рік

Досягнення ефективності 

очищення газопилового  потоку 

20 мг/1 м
3
, 103,9 т/рік

Інші завдання:

Охорона атмосферного 

повітря

Зменшено викидів 

газоподібного нафталіну на 0,3 

т/рік

Зменшення викидів пилу у 

атмосферне повітря на 20%

Інші завдання:

Охорона і раціональне 

використання водних 

ресурсів

Поліпшення санітарного стану 

річок басейну р. Бахмутка на 

території Бахмутського району, 

1,8 км
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15 Заходи щодо підтримання 

санітарного стану річок, а 

саме: забезпечення 

екологічно безпечного 

видалення золошлакових 

відходів, покращення якості 

води у відстійниках 

2018 рік м. Краматорськ,

ТОВ  "Краматорськ-

теплоенерго"

4 300,0 4300,0

16 Рекультивація порушених 

земель та використання 

родючого шару грунту, у 

тому числі розробка 

проектно-кошторисної 

документації 

2018 рік Волноваський район,

 смт Новотроїцьке, 

ПрАТ “Новотроїцьке 

рудоуправління”

685,0 685,0

17 Рекультивація порушених 

земель ПрАТ «А/Т  Глини 

Донбасу»

2018 рік Добропільський район,

  ПрАТ «Глини 

Донбасу»

1 100,0 1100,0

18 Рекультивація порушених 

земель

 ПАТ «Веско»

2018 рік Добропільський район,

 ПАТ «Веско»

10 372,0 10372,0

19 Рекультивація порушених 

земель 

2018 рік Іллінівська ОТГ,  

с. Полтавка, 

ТОВ "Керамресурс"

2 925,0 2925,0

20 Проведення обстеження 

ґрунтів

2018 рік Мар`їнський район, 

м.Курахове,

виконком Курахівської 

міської ради

500,0 500,0

21 Захист від підтоплення і 

затоплення земель біля 

р. Казенний Торець на 

запобігання розвитку 

небезпечних геологічних 

процесів 

2018 рік Шахівська ОТГ, 

с. Шахове, виконком 

Шахівської сільської 

ради

1 300,0 1 300,0

22 Розроблення проектів 

створення  територій і 

об'єктів природно-

заповідного фонду та 

організації їх територій

2018 рік Бахмутський район, 

Бахмутська РДА, 

місцеві ради

1 025,0 1025,0

Інші завдання:

Охорона і раціональне 

використання водних 

ресурсів

Покращення  екологічного та 

гідрологічного стану водних 

об’єктів, 1 відстійник 

Інші завдання:

Охорона і раціональне 

використання земель та 

мінеральних ресурсів

Поліпшеня екологічного стану  

порушених земель, площа - 1,7 

га

Відновлення ґрунтового 

покриву, поліпшення стану та 

продуктивністі порушених 

земель, площа -15 га

Відновлення ґрунтового 

покриву, поліпшення стану та 

продуктивністі порушених 

земель, площа -15 га

Відновлення продуктивністі 

земель, підвищення родючості 

поверхневого шару грунту, 

площа - 4,5гаПокращення  стану ґрунтів на 

території міста шляхом 

проведення  оцінки негативного 

впливу результатів 

господарської діяльності 

підприємств на земельні Захист територій від 

підтопленнята покращення 

геологічних процесів земель, 

площа -2700  м
2  

Інші завдання:

Охорона і раціональне 

використання природних 

рослинних ресурсів, 

ресурсів тваринного світу 

та збереження природно-

заповідного фонду

Збільшення площі природно-

заповідного фонду, 400 га
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23 Заходи з озеленення 

 м. Бахмут

2018 рік м. Бахмут, 

Управління розвитку 

міського господарства 

та капітального 

будівництва 

Бахмутської міської 

ради

313,9 313,9

24 Заходи з озеленення , а саме 

створення скверу в 

с.Ганнівка

2018 рік Добропільський район,

Ганнівська

сільська рада

1 478,0 1478,0

25 Утримання регіональних 

ландшафтних парків 

"Клебан-Бик", 

"Краматорський"

2018 рік Донецька область, 

департамент екології 

та природних ресурсів 

ОДА

9 731,5 9731,5

26 Заходи з озеленення, а саме: 

інвентаризація та 

паспортизація зелених 

насаджень м. Краматорська 

2018 рік м. Краматорськ, 

виконком 

Краматорської міської 

ради, 

відділ комунального 

господарства 

Краматорської міської 

ради

970,0 970,0

27 Ліквідація негативних 

наслідків техногенного 

впливу на лісові насадження

2018 рік Лиманська ОТГ,

ДП «Лиманське лісове 

господарство»

1 281,8 1281,8

28 Ліквідація лісових та 

степових пожеж і пожеж 

торфовищ та їх наслідків 

2018 рік Лиманська ОТГ,

ДП «Лиманське лісове 

господарство»

896,2 896,2

Інші завдання:

Охорона і раціональне 

використання природних 

рослинних ресурсів, 

ресурсів тваринного світу 

та збереження природно-

заповідного фонду Поліпшення екологічного стану 

міста (550 дерев 

1700 кущів 

1200 квітів)

Поліпшення екологічного 

стану, створення об’єкту 

зеленого господарства на площі 

1,5 га

Охорона та раціональне 

використання природних 

комплексів на площі 5 тис.га, 

виконання заходів Програми 

розвитку РЛП Донецької 

області на період до 2015 року 

та прогноз до 2020 року

Облік  та паспортизація зелених 

насаджень на землях 

комунальної власності м. 

Краматорськ

Створення лісових насаджень, 

площа - 250 га

Збереження лісових насаджень, 

площа - 27,1 тис.га
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29 Заходи з озеленення міста , у 

т.ч. інвентаризація зелених 

насаджень

2018 рік м. Маріуполь, 

виконком 

Маріупольської міської 

ради, департамент 

розвитку житлово-

комунальної 

інфраструктури 

Маріупольської міської 

ради,

КП зеленого 

будівництва,

житлові підприємства

ОСББ

6 097,0 6097,0

30 Проведення    спеціальних    

заходів,    спрямованих   на 

запобігання знищенню чи 

пошкодженню природних 

комплексів територій 

та об'єктів природно-

заповідного фонду, а саме

винесення в натуру  меж 

територій ПЗФ

2018 рік Нікольський район,

сільські ради 

Нікольського району

250,0 250,0

31 Заходи з озеленення, а саме: 

озеленення та благоустрій 

території з облаштуванням 

дитячого майданчику 

Новотроїцької сільської ради 

Покровського району 

2018 рік Покровський район,

с.  Новотроїцьке,

Новотроїцька сільська 

рада 

1 700,0 1600,0 100,0

32 Заходи з озеленення, а саме: 

створення  скверу в селі 

Зелене, Лисівської сільської 

ради Покровського району

2018 рік Покровський район,

с. Зелене,

Лисівська сільська 

рада 

1 300,0 1200,0 100,0

33 Заходи з озеленення, а саме: 

створення скверу в селі  

Михайлівка, Михайлівської 

сільської ради, Покровського 

району

2018 рік Покровський район,

с. Михайлівка,

Михайлівська

сільська рада

1 041,8 941,8 100,0

34 Озеленення міст та селищ 

Селидівської міської ради в 

т.ч. інвентаризація зелених 

насаджень

2018 рік м.Селидове,

виконком Селидівської 

міської ради

415,3 415,3

Озеленення міста. 

Інвентаризація зелених 

насаджень. Площа - 287,3 га,

площа інвентаризації - 3 га. 

Захист територій об’єктів ПЗФ. 

Встановлення меж об’єктів 

ПЗФ, площа -1000 га

Поліпшення екологічного стану 

села. Озеленення та благоустрій  

на території  0,6 га  

Поліпшення екологічного стану 

села. Озеленення та благоустрій  

на території  0,5 га  

Поліпшення екологічного стану 

села. Озеленення та благоустрій  

на території  0,5 га  

Озеленення, поліпшення 

екологічного стану зеленого 

господарства міст та селища в 

т.ч інвентаризація зелених 

насаджень (площа - понад 

1,5 га, висадка 1100 дерев,

Інші завдання:

Охорона і раціональне 

використання природних 

рослинних ресурсів, 

ресурсів тваринного світу 

та збереження природно-

заповідного фонду
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35 Утримання регіонального 

ланд-шафтного парку 

«Слов’янський курорт» 

2018 рік м. Слов’янськ,

виконком Слов’янської 

міської ради, 

управління житлово-

комунального 

господарства, 

РЛП «Слов’янський 

курорт»

650,0 650,0

36 Захід з озеленення а саме: 

створення та облаштування 

екологічної стежки на 

території ботанічного 

заказника «Гектова балка»

2018 рік Шахівська ОТГ,

виконком Шахівської 

сільської ради

500,0 500,0

37 Захід з озеленення, а саме: 

створення скверу в 

с. Володимирівка 

Шахівської сільської ради 

2018 рік Шахівська ОТГ,

виконком Шахівської 

сільської ради

900,0 900,0

38 Забезпечення екологічно 

безпечного збирання, 

перевезення, зберігання, 

оброблення, утилізації, 

видалення , знешкодження і 

захоронення відходів та 

небезпечних хімічних 

речовин, а саме технічне 

переоснащення установки з 

переробки відходів хімічного 

виробництва в цеху 

уловлювання № 2

2018 рік м. Авдіївка,

ПрАТ

«Авдієвський КХЗ»

2 254,9 2254,9

39 Забезпечення екологічно 

безпечного збирання, 

перевезення, зберігання, 

оброблення, утилізації, 

видалення, знешкодження і 

захоронення відходів та 

небезпечних хімічних 

речовин, а саме передача 

небезпечних відходів на 

утилізацію

2018 рік м.Авдіївка,

ПрАТ «Авдієвський 

КХЗ»

6 245,7 6245,7

40 Забезпечення  екологічно    

безпечного знешкодження   і  

захоронення  відходів.

Забезпечення знешкодження 

накопичувача рідких 

токсичних відходів (стадія 

біологічного очищення)

2018 рік м. Маріуполь,

ПрАТ МК  “Азовсталь"

900,0 900,0

Інші завдання:

Охорона і раціональне 

використання природних 

рослинних ресурсів, 

ресурсів тваринного світу 

та збереження природно-

заповідного фонду

Збереження природно-

заповідного фонду міста, площа 

- 431,31 га

Покращення  стану об’єкту 

зеленого господарства 

(ботанічного заказника). Площа 

заповідника  -  22 га

Покращення стану зеленого 

господарства Шахівської 

об’єднаної територіальної 

громади, створення 

рекреаційної зони. Площа - 1,8 Інші завдання:

Раціональне використання 

і зберігання відходів 

виробництва і побутових 

відходів

Зменшення об’єму накопичення 

відходів (смолисті відходи 

виробництва).

Переробка 500 т відходів

Зменшення об’єму накопичення 

відходів (відходи від очищення 

обладнання, лампи ртутні 

відпрацьовані, промаслені 

відходи та інше). Передача

3000 т відходів

Знешкодження водяного шару, 

100 тис. м 
3 
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41 Забезпечення  екологічно    

безпечного  збирання, 

перевезення,  зберігання,   

оброблення  відходів.

Вилучення із 

шламонакопичувача, 

підготовка та відвантаження 

шламів споживачам 

2018 рік м. Маріуполь,

ПрАТ МК  

“Азовсталь”

7 000,0 7000,0

42 Забезпечення   екологічно    

безпечного оброблення,   

утилізації відходів.

Переробка шлакових 

відвалів на обладнанні 

АМСОМ

2018 рік м. Маріуполь,

ПрАТ МК  

“Азовсталь”

41 000,0 41000,0

43 Розробка проектно-

кошторисної документації  

по заходу «Реконструкція  

споруд для очищення 

стічних вод, КНС 5 та  

каналізаційного колектору 

між ними,

 сел. Новолуганське 

Бахмутського району»

2018 рік Бахмутський район, 

сел. Новолуганське,

Новолуганська 

сільська рада

2 000,0 2000,0

44 Розробка проектно-

кошторисної документації   

по заходу «Реконструкція 

КНС-6, розташованої по 

вул.Садова, 31 та напорного 

колектору до КНС-1 за 

адресою вул.Мічуріна, 83 

сел. Новолуганське 

Бахмутського району»

2018 рік Бахмутський район, 

сел. Новолуганське,

Новолуганська 

сільська рада

1 500,0 1500,0

45 Розробка проектно – 

кошторисної документації 

щодо відновлення і 

підтримання сприятливого 

гідрологічного режиму 

санітарного стану річки Бик

2018 рік м Добропілля,

виконком 

Добропільської міської 

ради 

110,0 110,0

46 Розробка проектно-

кошторисної документації по 

заходу: Реконструкція 

гідтехнічної споруди 

водного об’єкту в 

сел. Світле

2018 рік Добропільський район,

сел. Світле,

Світлівська сільська 

рада

140,0 140,0

Інші завдання:

Раціональне використання 

і зберігання відходів 

виробництва і побутових 

відходів

Зменшення обсягів відходів,  

200,0 тис. т / рік

Зменшення обсягів відходів,  

2000,0 тис.т

Інші завдання:

Наука, інформація, освіта 

та моніторинг охорони 

навколишнього 

природного середовища

Покращення гідрологічного та 

гідрохімічного стану водних 

об’єктів. Поліпшення якості 

зворот них вод, 400 м
3
 /добу

Покращення гідрологічного та 

гідрохімічного стану водних 

об’єктів. Поліпшення якості 

зворот них вод, 400 м
3 

/добу

Покращення екологічного стану 

міста, розчищення 4 км річки 

Бик

Покрашення гідрологічного 

режиму водного об’єкту,заходи 

від підтоплення населеного 

пункту сел. Світле
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47 Розробка проекту 

«Впровадження 

автоматизованої системи 

моніторингу навколишнього 

природного середовища, а 

саме: обладнання 

автоматизованої системи 

моніторингу компактними 

станціями якості повітря на 

межі санітарно-захисних зон 

підприємств забруднювачів 

атмосферного повітря 

Донецької області»

2018 рік Донецька область, 

департамент екології 

та природних ресурсів 

ОДА, 

КП "Донецький 

регіональний центр 

поводження з 

відходами"

300,0 300,0

48 Розробка проектно-

кошторисної документації 

«Будівництво блочно-

модульної установи з 

очищення і обеззаражування 

господарсько-стічних вод по 

вул. Житомирській» 

(мікрорайон Красний 

Октябрь)

2018 рік м. Костянтинівка,

Костянтинівське 

ВУВКГ, 

виконком 

Костянтинівської 

міської ради, 

управління 

комунального 

господарства

400,0 400,0

49 Розробка проектно-

кошторисної документації 

щодо захисту від 

підтоплення територій міста 

(мікрорайон залізничного 

вокзалу, селище 

Первомайський, мікрорайон 

Нижня Сантуринівка)

2018 рік м. Костянтинівка, 

виконком 

Костянтинівської 

міської ради, 

управління 

комунального 

господарства

120,0 120,0

50 Розробка проектно-

кошторисної документації 

«Реконструкція напірного 

каналізаційного колектору  

від КНС 5 (камера 

переключення на правому 

березі р. Кривий Торець 

(селище Новоселівка) до 

КОС. Реконструкція 

напірного каналізаційного 

колектору  від КНС 1 (вул. 

Носулі) до КОС» 

2018 рік м. Костянтинівка, 

виконком 

Костянтинівської 

міської ради

240,0 240,0

Інші завдання:

Наука, інформація, освіта 

та моніторинг охорони 

навколишнього 

природного середовища

Дозволить виявляти 

забруднення атмосферного 

повітря хімічними речовинами 

на СЗЗ підприємтсв.

Розробка 1 проекту

Зменшення забруднення 

стічних вод по мікрорайону  

Красний Октябрь

Поліпшення санітарного та 

екологічного стану трьох 

районів міста, захист від 

підтоплення, площа -119,5 га

Зменшення забруднення 

стічних вод та поліпшення 

технічного стану річки, 1,5 км
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51 Розробка проектно-

кошторисної документації 

«Реконструкція 

гідротехнічних   споруд  

плотини балка Довгенька» 

2018 рік м. Костянтинівка

МКП «Комунтранс»

120,0 120,0

52 Коригування проектно-

кошторисної документації 

«Будівництво ІІ черги 

полігону твердих побутових 

відходів у смт. Ялта 

Мангушського району» 

2018 рік Мангушський район, 

смт  Ялта, Ялтинська 

селищна рада

450,0 450,0

53 Розробка проектно-

кошторисної документації з 

очищення русла річки Зелена 

2018 рік Мангушський район, 

с. Урзуф,

Урзуфська сільська 

рада

300,0 300,0

54 Розробка проекту 

«Реконструкція існуючих 

пилеочисних споруд-машина 

скачування шлаку та міксера 

№ 3, 4» (ККЦ)

2018 рік м. Маріуполь,

ПрАТ «ММК

 ім. Ілліча»

900,0 900,0

55 Розробка проекту 

«Реконструкція очисних 

споруд  конвертера

 № 3»

2018 рік м. Маріуполь,

ПрАТ «ММК 

ім. Ілліча»

2 500,0 2500,0

56 Розробка проектно-

кошторисної документації 

«Будівництво  та  

облаштування  притулку для 

утримання безпритульних 

тварин» м.Курахове 

Донецька область 

2018 рік Мар’їнський район,

м. Курахове, виконком  

Курахівської міської 

ради

500,0 500,0

57 Розробка проектно-

кошторисної документації 

«Захід з озеленення, а саме: 

реконструкція міського 

парку культури та 

відпочинку ім. Гагаріна 

м. Мирноград Донецької 

області»

2018 рік м. Мирноград, 

виконком 

Мирноградської 

міської ради

400,0 400,0

58 Розробка проектно-

кошторисної документації 

«Захід з озеленення, а саме 

створення скверу в 

с. Новокраснівка 

Нікольського району»

2018 рік Нікольський район,

с. Новокраснівка,

Новокраснівська 

сільська рада

200,0 200,0

Удосконалення системи 

поводження з побутовими 

відходами

Відновлення гідрологічного 

режиму водного об’єкту, 

довжина 3,5 км

Скорочення викидів пилу на 50 

т/рік

Зниження викидів  пилу на  100 

т/рік

Утримання та зменшення 

кількості безпритульних тварин

Поліпшення екологічного стану 

об’єкта зеленого господарства, 

площа-10,6 га

Інші завдання:

Наука, інформація, освіта 

та моніторинг охорони 

навколишнього 

природного середовища

Зменшення забруднення 

стічних вод та поліпшення 

технічного стану річки, 1,5 км

Покращення  екологічного 

стану зеленого господарства 

с. Новокраснівка

Нікольського району, площа -до 

1 га  
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59 Розробка проектно-

кошторисної документації 

«Захід з озеленення, а саме 

створення скверу в с.Зелений 

Яр Нікольського району»

2018 Нікольський район,

с. Зелений Яр,  

Зеленоярська сільська 

рада

180,0 180,0

60 Розробка проектно-

кошторисної документації 

«Захід з озеленення, а саме 

реконструкція парку в 

с. Темрюк Нікольського 

району»

2018 Нікольський район,

с.Темрюк,

Темрюцька сільська 

рада

200,0 200,0

61 Розробка проектно-

кошторисної документації 

«Розчистка русел 

р. Бахмутка, р. Суха»

2018 Сіверська  ОТГ, 

м. Сіверськ,

с. Дронівка, 

с. Різниківка,

с. Свято-Покровське,

виконком міської ради

200,0 200,0

62 Проектне розроблення, а 

саме розробка проектно -

кошторисної документації  

«Будівництво очисних 

споруд в м. Соледар під 

блочно-модульну станцію 

біологічної очистки, 

реконструкція системи 

водовідведення та очистки 

каналізаційних стоків 

мікрорайонів Деконка та 

Білокаменка м. Соледар.

Електропостачання 

КНС 1,2» 

2018 Соледарська міська 

ОТГ, виконавчий 

комітет Соледарської 

міської ради

1000,0 1000,0

63 Проектне розроблення, а 

саме розробка проектно-  

кошторисної документації 

«Рекультивація полігону 

твердих побутових відходів 

с. Стряпівка» 

2018 Соледарська міська 

ОТГ, виконавчий 

комітет Соледарської 

міської ради

300,0 300,0

64 Розробка проектно-

кошторисної документації: 

«Реконструкція очисних 

споруд смт Новгородське» 

2018 м. Торецьк, 

смт Новгородське, 

Новгородська селищна 

рада

1500,0 1500,0

Інші завдання:

Наука, інформація, освіта 

та моніторинг охорони 

навколишнього 

природного середовища

Поліпшення якості зворотних 

стічних вод, підвищення 

ефективності очистки до 

нормативної, покращення 

роботи очисних споруд. 

Потужність - 8 тис.м
 3

 /

Покращення  екологічного 

стану зеленого господарства 

с.Зелений Яр Нікольського 

району, площа - до 0.40 га

Покращення екологічного стану 

зеленого господарства

с.Темрюк Нікольського району, 

площа - 2 га

Покращення санітарного стану 

р. Бахмутка, р. Суха, 5 км

Покращення екологічного 

стану, забезпечення 

нормативної очистки, 

поліпшення якості зворотних 

вод. Потужність –  2500 м
 3 

/добу,  1 проект

Захист довкілля від 

небезпечного впливу відходів. 

Площа- 2 га, 

1 проект
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65 Запровадження та 

обслуговування 

функціонування 

(розширення) системи 

моніторингу якості 

атмосферного повітря міста

2018 рік м. Маріуполь,  

виконком 

Маріупольської міської 

ради, департамент з 

питань екології, 

енергоменеджменту,ох

орони праці та 

цивільної безпеки  

Маріупольської міської 

ради

9 500,0 7500,0 2000,0

66 Організація і  здійснення  

робіт  з  екологічної  освіти, 

а саме:  Створення 

інформаційного центру для 

інформування населення про 

стан навколишнього 

середовища і проведення 

навчальних тренінгів. 

Створення екологічної карти 

міста

2018 рік м. Маріуполь,  

виконком 

Маріупольської міської 

ради, департамент з 

питань екології, 

енергоменеджменту, 

охорони праці та 

цивільної безпеки  

Маріупольської міської 

ради

1 000,0 1000,0

Всього 1 252 490,6 10 031,5 27 911,0 1 203 158,1 11 390,0

1 Профілактика та оперативне 

реагування на події шляхом 

облаштування Центру 

оперативного управління 

Донецько-Луганського 

регіонального управління 

Державної прикордонної 

служби України: сервера, 

система зберігання та 

висвітлення даних 

обстановки

2018 рік ОДА,

Краматорський 

прикордонний загін (вч 

2382)

300,0 300,0

2 Облаштування 

адміністративних приміщень 

та обладнання робочих місць 

персоналу

2018 рік ОДА,

Краматорський 

прикордонний загін (вч 

2382)

1 200,0 1 200,0

3 Облаштування їдалень для 

приймання їжі 

військовослужбовцями

2018 рік ОДА,

Краматорський 

прикордонний загін (вч 

2382)

1 000,0 1 000,0

Інші завдання:

Наука, інформація, освіта 

та моніторинг охорони 

навколишнього 

природного середовища

Контроль викидів

Поліпшення екологічної 

інформованості мешканців

3.1.26. Захист прав і свобод громадян, забезпечення законності та правопорядку

Інші завдання:

Забезпечити виконання 

завдань щодо захисту 

особи, суспільства та 

держави від 

правопорушень, швидке та 

ефективне розслідування 

злочинів

Підвищено ефективність 

оперативного керівництва 

підрозділами Донецько-

Луганського регіонального 

управління Державної 

прикордонної служби України

Підвищено ефективність 

оперативного керівництва 

підрозділами Донецько-

Луганського регіонального 

управління Державної Підвищено ефективність 

оперативного керівництва 

підрозділами Донецько-

Луганського регіонального 

управління Державної 
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4 Забезпечення слідчих 

підрозділів ГУНП в 

Донецькій області 

пересувними 

криміналістичними 

лабораторіями (2 

мікроавтобуси марки Renault 

Dokker, укомплектовані 

криміналістичною та 

оглядовою технікою)

2018 рік ОДА,

ГУНП в Донецькій 

області

1 300,0 1 300,0 Придбано 

пересувні 

криміналістичні 

лабораторії

2 од.

5 Встановлення 25 рубежів (50 

камер) відеоспостереження 

на межі Донецької області 

(Харківська, 

Дніпропетровська, 

Запорізька області), на 

трасах міжнародного та 

державного значення в 

межах області, а також на 

небезпечних (актуальних) 

ділянках магістралей

2018 рік ОДА,

ГУНП в Донецькій 

області

11 250,0 11 250,0 Встановлено 

рубежі 

відеоспостереже

ння

25 од.

Всього 15 050,0 15 050,0

1 Фінансова підтримка 

Комунальної спеціалізованої 

аварійно-рятувальної служби

2018 рік Департамент з питань 

цивільного захисту, 

мобілізаційної та 

оборонної роботи ОДА

3 390,0 3 390,0 Забезпечено 

поточне 

утримання 

установ  

1 од.

2 Поповнення регіонального 

матеріального резерву для 

запобігання і ліквідації 

наслідків надзвичайних 

ситуацій

2018 рік Департамент з питань 

цивільного захисту, 

мобілізаційної та 

оборонної роботи ОДА

25 154,3 25 154,3

3 Здійснення експлуатаційно-

технічного обслуговування 

територіальної 

(регіональної) 

автоматизованої системи 

централізованого 

оповіщення населення 

Донецької області

2018 рік Департамент з питань 

цивільного захисту, 

мобілізаційної та 

оборонної роботи ОДА

414,5 414,5 Забезпечено 

безаварійну 

роботу системи 

оповіщення

23 об'єкти

Інші завдання:

Забезпечити виконання 

завдань щодо захисту 

особи, суспільства та 

держави від 

правопорушень, швидке та 

ефективне розслідування 

злочинів

3.1.27. Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій

4.1.3. Підвищувати рівень 

готовності відділів 

обласних і місцевих 

органів влади у сфері 

реагування на надзвичайні 

ситуації та розвивати їхню 

інфраструктуру з 

реагування на надзвичайні 

ситуації

Забезпечено мінімально 

достатній рівень безпеки 

населення і територій області 

від надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного 

характеру

4.4.3 Сприяти   

забезпеченню   пожежно-   

та   аварійно-рятувальних  

підрозділів  необхідною 

спецтехнікою

та обладнанням, 

своєчасному їх 

переоснащенню, 

забезпеченню  

нормативної  кількості 

пожежно-рятувальних

підрозділів у населених 

пунктах області 87
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4 Забезпечення безпечного та 

надійного зв'язку між 

відповідними службами та 

підрозділами при 

виникненні надзвичайних 

ситуацій

2018 рік Департамент з питань 

цивільного захисту, 

мобілізаційної та 

оборонної роботи ОДА

2 558,9 2 558,9

Всього 31 517,7 31 517,7

2.2.2. Впроваджувати 

галузеві реформи 

децентралізації шляхом 

встановлення розподілу 

обов'язків, ресурсів та 

інституційних механізмів 

надання послуг в умовах 

децентралізації - шляхом 

забезпечення технічної 

підтримки та програм 

підвищення кваліфікації 

службовців, що будуть 

підтримані державними і 

міжнародними партнерами

1 Впровадження системи 

електронного урядування та 

документообігу як основи 

для реалізації сучасних 

технологій в Донецькій 

області

2018 рік Апарат ОДА, 

структурні підрозділи 

ОДА, Миколаївська 

ОТГ

2 524,0             2 524,0   Придбання 

ліцензій

600 од.

2 Забезпечення фінансової 

підтримки комунального 

підприємства "Регіональна 

телерадіокомпанія "Регіон-

Донбас"

2018 рік Департамент 

інформаційної та 

внутрішньої політики 

ОДА

2 209,6 2 209,6 Охоплено 

аудиторію

4,0 млн. осіб

3 Забезпечення фінансової 

підтримки видання "Вісті 

Донбасу"

2018 рік Департамент 

інформаційної та 

внутрішньої політики 

ОДА

4 346,5 4 346,5 Видано 

примірників

52 номери 

газети з 

разовим 

накладом 

50 тис.прим.

4 Підтримка місцевого 

книговидання

2018 рік Департамент 

інформаційної та 

внутрішньої політики 

ОДА

346,4 346,4 Видано 

примірників

1732 од.

5 Проведення відкритого 

краєзнавчого конкурсу 

проектних робіт "Донеччина 

UA" з тематики вивчення 

історико-культурного 

простору Донецької області, 

історичної спадщини та 

традицій

2018 рік Департамент 

інформаційної та 

внутрішньої політики 

ОДА

1 000,0 1 000,0 Проведено 

заходів

1 од.

3.1.28. Розвиток інформаційного простору. Забезпечення доступу до неупереджених джерел інформації 

4.3.1. Розвивати 

інформаційно-

комунікаційну 

інфраструктуру

4.3.2. Сприяти конкуренції 

та високим професійним 

стандартам у медіа. 

Проводити заходи по 

підвищенню кваліфікації  

журналістів ЗМІ

4.4.3 Сприяти   

забезпеченню   пожежно-   

та   аварійно-рятувальних  

підрозділів  необхідною 

спецтехнікою

та обладнанням, 

своєчасному їх 

переоснащенню, 

забезпеченню  

нормативної  кількості 

пожежно-рятувальних

підрозділів у населених 

пунктах області

Забезпечено безпечний та 

надійний зв'язок між 

відповідними службами та 

підрозділами при виникненні 

надзвичайних ситуацій

88



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

6 Проведення обласного 

конкурсу журналістських 

робіт на краще висвітлення 

тематики реформи місцевого 

самоврядування, 

децентралізації влади та 

кращих практик 

територіальних громад 

Донецької області

2018 рік Департамент 

інформаційної та 

внутрішньої політики 

ОДА

100,0 100,0 Проведено  

заходів

1 од.

7 Підготовка і проведення 

обласного конкурсу пам'яті 

Ігоря Александрова 

"Свобода слова" серед 

журналістів та творчих 

колективів засобів масової 

інформації Донецької 

області

2018 рік Департамент 

інформаційної та 

внутрішньої політики 

ОДА

50,0 50,0 Проведено 

заходів

1 од.

8 Забезпечення обізнаності 

населення щодо переваг 

євроінтеграції шляхом 

розміщення соціальної 

реклами в друкованих 

засобах масової інформації 

та на телебаченні

2018 рік Департамент 

інформаційної та 

внутрішньої політики 

ОДА

15,0 15,0 Охоплено 

аудиторію

1,5-2,0 млн. 

осіб

9 Забезпечення населення 

інформаційними 

матеріалами та оновленням 

інформації на офіційному 

веб-сайті стосовно 

значенння України як 

надійного партнера у сфері 

безпеки євроатлантичного 

простору

2018 рік Департамент 

інформаційної та 

внутрішньої політики 

ОДА

0,0 Охоплено 

аудиторію

1,5-2,0 млн. 

осіб

10 Широке висвітлення у ЗМІ 

ходу впровадження реформ, 

ініційованих Президентом 

України, КМУ, обласною 

владою, які спрямовані на 

поліпшення соціально-

економічної ситуації в країні 

та регіоні

2018 рік Департамент 

інформаційної та 

внутрішньої політики 

ОДА

618,6 618,6 Охоплено 

аудиторію

4,0 млн. осіб

4.3.2. Сприяти конкуренції 

та високим професійним 

стандартам у медіа. 

Проводити заходи по 

підвищенню кваліфікації  

журналістів ЗМІ

4.3.3. Забезпечувати 

обізнаність населення 

щодо переваг 

євроінтеграції

4.3.5. Проводити широкі 

PR кампанії заходів, 

пов’язаних з вирішенням 

соціально важливих   

питань
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11 Інформаційний супровід та 

висвітлення діяльності 

облдержадміністрації та 

вищих органів виконавчої 

влади шляхом виготовлення 

та розповсюдження 

друкованої продукції

2018 рік Департамент 

інформаційної та 

внутрішньої політики 

ОДА

350,0 350,0 Охоплено 

аудиторію

4,0 млн. осіб

12 Проведення прес-турів 

журналістів

2018 рік Департамент 

інформаційної та 

внутрішньої політики 

ОДА

200,0 200,0 Проведено 

заходів

2 од.

1.2.2. Створити 

позитивний для інвесторів 

імідж регіону, провести 

ребрединг з метою 

посилення 

міжрегіональних і 

міжнародних зв'язків та 

залучення інвестиційних 

ресурсів

13 Сприяння формуванню 

позитивного іміджу 

Донеччини шляхом 

виготовлення іміджевої 

продукції

2018 рік Департамент 

інформаційної та 

внутрішньої політики 

ОДА

830,6 830,6 Охоплено 

аудиторію

4,0 млн. осіб

Всього 12 590,7 12 590,7

4.3.5. Проводити широкі 

PR кампанії заходів, 

пов’язаних з вирішенням 

соціально важливих   

питань
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Державний 

фонд 

регіональног

о розвитку*

цільові 

субвенції з 

державного 

бюджету на 

розвиток 

Надзвичайна 

кредитна 

програма для 

відновлення 

України 

Надзвичайна 

кредитна 

програма для 

відновлення 

України 

Програма 

підтримки 

секторальної 

політики - 

Підтримка 

обласний 

бюджет

районний 

(міський, 

селищний, 

сільський) 

бюджет

залишки 

коштів 

місцевих 

бюджетів 

населених 
1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17

3.2.1. Заходи, пов’язані з 

наслідками 

проведення АТО 

на території 

області. Підтримка 

внутрішньо 

переміщених осіб

9 895,10 9 895,10 9 895,10

1 Здійснення централі-

зованих заходів щодо

будівництва підвід-

ного газопроводу

високого тиску від ГРС

смт Очеретине до м.

Авдіївка

9 895,10 9 895,10 9 895,10 Забезпечено газо-

постачання меш-

канців м. Авдіївка

та 7 населених

пунктів 

Ясинуватського 

району (сіл

Красногорівка, 

Орлівка, Тонень-ке,

Водяне, 

Первомайське, 

Нетайлове, селища

Ласточ-кине) з

території, яка

підкотрольна 

українській владі

3.2.2. Енергозабезпеченн

я та енерго-

ефективність

47 950,07 42 500,63 40 117,83 2 382,80

1 1.20. Впровадження

альтернативних 

джерел енергії

Впровадження системи

використання місцевих

відновлювальних 

енергетичних ресурсів

у Черкаській ОТГ

Донецької області

45 302,57 40 117,83 40 117,83 Реконструйовано 2

котельні ЗОШ

Черкаської ОТГ (1-

й етап).

Установлено 5

твердопаливних 

котлів для опалення

соціальних закладів

у  селищних радах 

3.2. Перелік проектів регіонального розвитку, реалізація яких пропонується у 2018 році  

№ з/п Номер та назва 

технічного завдання 

Плану заходів з 

реалізації у 2018-

2020 роках 

Стратегії розвитку 

Донецької області 

на період до 2020 

Назва проекту Кошторисна 

вартість 

проекту,

тис.грн.

Потреба у фінансуванні на 2018 рік, тис.грн.  Результативність 

реалізації проекту

(характеристика,  

потужність 

відповідних 

об'єктів)

Примітка

Всього у тому числі:

кошти державного бюджету кошти місцевих бюджетів Інші джерела 

фінансування
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2 1.20. Впровадження

альтернативних 

джерел енергії

Реконструкція котельні

№37 по вул.

Краснофлотська, 6 з

переведення її на

альтернативний вид

палива (пелети)

м.Соледар Донецької

області

1 328,60 1 195,80 1 195,80 Реконструйовано 

котельню

3 1.20. Впровадження

альтернативних 

джерел енергії

Реконструкція котельні

№ 4 по вул. Дружби, 1

з переведенням її на

альтернативний вид

палива (пелети) м.

Бахмут Донецької

області 

1 318,91 1 187,00 1 187,00 Реконструйовано 

котельню

3.2.3. Інвестиційна 

діяльність та 

розвиток 

інфраструктури*

62 598,08 62 598,08

1 Економічне 

відновлення та

відбудова життєво

важливої 

інфраструктури у

східному регіоні

України. 

28 212,45  28 212,45 Відновлено 4

об’єкти 

інфраструктури 

Джерело: кошти

МТД

Термін 

реалізації:                

01.03.2017-

28.02.2018 

2 Підтримка згуртування

та розвитку громад, що

зазнали наслідків

конфлікту на Донбасі. 

27 088,16 27 088,16 Проведено 

ремонтні роботи на

9 об'єктах

соціальної 

інфраструктури, 

придбано необхід-

не обладнання,

техніка, меблі

Джерело: кошти

МТД

Термін 

реалізації:                           

20.03.2017-

19.03.2018

3 Програма відновлення

та розбудови миру. 

7 297,47 7 297,47 Джерело: кошти

МТД

Термін 

реалізації:                         

01.03.2017-

28.02.2018

* вартість проектів 

у розділі 

перерахована за 

курсом НБУ на 

02.01.2018 (1 

дол.США = 28,0672 

грн.)

3.2.4. Дорожньо-

транспортний 

комплекс

463 475,84 262 820,19 262 820,19
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1 1.11. Відновлення

та розвиток мережі

автомобільних 

доріг загального

користування та

штучних споруд на

них

Капітальний ремонт

дороги по вул.

Сибірцева м. Бахмут

6 324,99 3 851,00 3 851,00 Покращено стан

об’єкту дорожньо-

транспортної 

інфраструктури, 

підвищено безпеку

дорожнього руху 

2 1.11. Відновлення

та розвиток мережі

автомобільних 

доріг загального

користування та

штучних споруд на

них

Капітальний ремонт

тротуару по вул.

Горького м. Бахмут

3 041,06 1 937,00 1 937,00 Покращено стан

об’єкту дорожньо-

транспортної 

інфраструктури

3 1.11. Відновлення

та розвиток мережі

автомобільних 

доріг загального

користування та

штучних споруд на

них

Капітальний ремонт

тротуару по вул.

Сибірцева (від вул.

Горбатова до вул.

Ціолковського) м.

Бахмут 

511,71 460,60 460,60 Покращено стан

об’єкту дорожньо-

транспортної 

інфраструктури

4 1.11. Відновлення

та розвиток мережі

автомобільних 

доріг загального

користування та

штучних споруд на

них

Капітальний ремонт

тротуару по вул.

Привокзальна (від вул.

Незалежності до вул.

Миру)  м. Бахмут

487,68 438,90 438,90 Покращено стан

об’єкту дорожньо-

транспортної 

інфраструктури, 

підвищено безпеку

дорожнього руху 

5 1.11. Відновлення

та розвиток мережі

автомобільних 

доріг загального

користування та

штучних споруд на

них

Капітальний ремонт

тротуару по вул.

Ціолковського (від вул.

Миру до вул.

Ковальська) м. Бахмут 

1 337,44 1 203,70 1 203,70 Покращено стан

об’єкту дорожньо-

транспортної 

інфраструктури, 

підвищено безпеку

дорожнього руху 

6 1.11. Відновлення

та розвиток мережі

автомобільних 

доріг загального

користування та

штучних споруд на

них

Капітальний ремонт

тротуару по вул.

незалежності м. Бахмут

8 193,24 5 274,00 5 274,00 Покращено стан

об’єкту дорожньо-

транспортної 

інфраструктури, 

підвищено безпеку

дорожнього руху 

7 1.11. Відновлення

та розвиток мережі

автомобільних 

доріг загального

користування та

штучних споруд на

них

Капітальний ремонт

тротуару по вул.

Некрасова (від вул.

Щедра) м. Бахмут

873,21 785,90 785,90 Покращено стан

об’єкту дорожньо-

транспортної 

інфраструктури
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8 1.11. Відновлення

та розвиток мережі

автомобільних 

доріг загального

користування та

штучних споруд на

них

Капітальний ремонт

тротуару по вул. садова

(від вул. Бахмутська до

вул. Ціолковського) м.

Бахмут

1 348,99 1 214,10 1 214,10 Покращено стан

об’єкту дорожньо-

транспортної 

інфраструктури, 

підвищено безпеку

дорожнього руху 

9 1.11. Відновлення

та розвиток мережі

автомобільних 

доріг загального

користування та

штучних споруд на

них

Капітальний ремонт

шляхопроводу через

залізничні колії по

пров. 1 Пушкіна в м.

Бахмут

14 466,45 1 466,40 1 466,40 Покращено стан

об’єкту дорожньо-

транспортної 

інфраструктури, 

підвищено безпеку

дорожнього руху 

10 1.11. Відновлення

та розвиток мережі

автомобільних 

доріг загального

користування та

штучних споруд на

них

Капітальний ремонт

асфальтобетонного 

покриття автодороги

по вул. Шосейна м.

Мирноград, Донецької

області

29 225,00 18 983,22 18 983,22 Покращено стан

об’єкту дорожньо-

транспортної 

інфраструктури, 

підвищено безпеку

дорожнього руху 

11 1.11. Відновлення

та розвиток мережі

автомобільних 

доріг загального

користування та

штучних споруд на

них

Капітальний ремонт

дороги проспект

Перемоги, вулиця

Залізнична, вулиця

Першотравнева м.

Добропілля. 

Коригування 

кошторисної частини.

34 897,15 6 581,66 6 581,66 Покращено стан

об’єкту дорожньо-

транспортної 

інфраструктури, 

підвищено безпеку

дорожнього руху 

12 1.11. Відновлення

та розвиток мережі

автомобільних 

доріг загального

користування та

штучних споруд на

них

Капітальний ремонт

автодороги по вул.

Промислової дороги у

м. Костянтинівка

21 441,01 13 054,97 13 054,97 Покращено стан

об’єкту дорожньо-

транспортної 

інфраструктури, 

підвищено безпеку

дорожнього руху 

13 1.11. Відновлення

та розвиток мережі

автомобільних 

доріг загального

користування та

штучних споруд на

них

Капітальний ремонт

автодороги по вул.

О.Невського (від вул.

Леваневського до пл.

Перемоги) у м.

Костянтинівка

5 785,53 4 110,10 4 110,10 Покращено стан

об’єкту дорожньо-

транспортної 

інфраструктури, 

підвищено безпеку

дорожнього руху 
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14 1.11. Відновлення

та розвиток мережі

автомобільних 

доріг загального

користування та

штучних споруд на

них

Капітальний ремонт

автодороги по з'їздам з

Південного 

шляхопроводу у м.

Костянтинівка

1 680,69 1 512,60 1 512,60 Покращено стан

об’єкту дорожньо-

транспортної 

інфраструктури, 

підвищено безпеку

дорожнього руху 

15 1.11. Відновлення

та розвиток мережі

автомобільних 

доріг загального

користування та

штучних споруд на

них

Капітальний ремонт

автодороги по вул.

Мирошниченко (від

Південного 

шляхопроводу до з/д

переїзду) у м.

Костянтинівка

2 792,99 1 821,61 1 821,61 Покращено стан

об’єкту дорожньо-

транспортної 

інфраструктури, 

підвищено безпеку

дорожнього руху 

16 1.11. Відновлення

та розвиток мережі

автомобільних 

доріг загального

користування та

штучних споруд на

них

Капітальний ремонт

автодороги по вул. 13

розстріляних у м.

Костянтинівка

9 210,88 3 518,76 3 518,76 Покращено стан

об’єкту дорожньо-

транспортної 

інфраструктури, 

підвищено безпеку

дорожнього руху 

17 1.11. Відновлення

та розвиток мережі

автомобільних 

доріг загального

користування та

штучних споруд на

них

Капітальний ремонт

автодороги по вул.

європейська (від вул.

Громова до вул.

Колмикова) у м.

Костянтинівка

2 278,47 1 438,23 1 438,23 Покращено стан

об’єкту дорожньо-

транспортної 

інфраструктури, 

підвищено безпеку

дорожнього руху 

18 1.11. Відновлення

та розвиток мережі

автомобільних 

доріг загального

користування та

штучних споруд на

них

Капітальний ремонт

автодороги по вул.

правобережна (від вул.

одеська до вул.

київська) у м.

Костянтинівка

740,78 472,75 472,75 Покращено стан

об’єкту дорожньо-

транспортної 

інфраструктури, 

підвищено безпеку

дорожнього руху 

19 1.11. Відновлення

та розвиток мережі

автомобільних 

доріг загального

користування та

штучних споруд на

них

Капітальний ремонт

автодороги по вул.

незалежності (від вул.

Білоусова до вул.

Номикосових) у м.

Костянтинівка

6 517,42 4 130,47 4 130,47 Покращено стан

об’єкту дорожньо-

транспортної 

інфраструктури, 

підвищено безпеку

дорожнього руху 

20 1.11. Відновлення

та розвиток мережі

автомобільних 

доріг загального

користування та

штучних споруд на

них

Капітальний ремонт

автодороги по

вул.Булгакова (від вул.

Правобережна до вул.

Бахмутська) у м.

Костянтинівка

2 966,85 1 918,90 1 918,90 Покращенно стан

об’єкту дорожньо-

транспортної 

інфраструктури, 

підвищено безпеку

дорожнього руху 
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21 1.11. Відновлення

та розвиток мережі

автомобільних 

доріг загального

користування та

штучних споруд на

них

Капітальний ремонт

автодороги по

вул.Номикосових (від

вул. Правобережна до

вул. Бахмутська) у м.

Костянтинівка

3 061,92 580,43 580,43 Покращенно стан

об’єкту дорожньо-

транспортної 

інфраструктури, 

підвищено безпеку

дорожнього руху 

22 1.11. Відновлення

та розвиток мережі

автомобільних 

доріг загального

користування та

штучних споруд на

них

Капітальний ремонт

автодороги по

вул.Київська (від

вул.Правобережна до

вул.О.Островського) у

м.Костянтинівка

495,89 363,20 363,20 Покращенно стан

об’єкту дорожньо-

транспортної 

інфраструктури, 

підвищено безпеку

дорожнього руху 

23 1.11. Відновлення

та розвиток мережі

автомобільних 

доріг загального

користування та

штучних споруд на

них

Капітальний ремонт

автодороги по

вул.Магістральна (від

вул.Соборності до

вул.О.Островського) у

м.Костянтинівка

4 173,26 2 741,24 2 741,24 Покращенно стан

об’єкту дорожньо-

транспортної 

інфраструктури, 

підвищено безпеку

дорожнього руху 

24 1.11. Відновлення

та розвиток мережі

автомобільних 

доріг загального

користування та

штучних споруд на

них

Капітальний ремонт

автодороги по

вул.О.Островського 

(від вул.Київська до

кінця забудови) у м.

Костянтинівка

4 708,21 3 105,35 3 105,35 Покращенно стан

об’єкту дорожньо-

транспортної 

інфраструктури, 

підвищено безпеку

дорожнього руху 

25 1.11. Відновлення

та розвиток мережі

автомобільних 

доріг загального

користування та

штучних споруд на

них

Капітальний ремонт

автодороги по

вул.Мінська у м.

Костянтинівка

14 195,18 9 260,20 9 260,20 Покращенно стан

об’єкту дорожньо-

транспортної 

інфраструктури, 

підвищено безпеку

дорожнього руху 

26 1.11. Відновлення

та розвиток мережі

автомобільних 

доріг загального

користування та

штучних споруд на

них

Капітальний ремонт

автодороги по

вул.Ємельянова (від

пр.Ломоносова до

АЗС) у м.

Костянтинівка

5 394,91 2 180,45 2 180,45 Покращенно стан

об’єкту дорожньо-

транспортної 

інфраструктури, 

підвищено безпеку

дорожнього руху 

27 1.11. Відновлення

та розвиток мережі

автомобільних 

доріг загального

користування та

штучних споруд на

них

Капітальний ремонт

автодороги по вул.

Ізюмська у

м.Костянтинівка

3 006,43 1 946,34 1 946,34 Покращенно стан

об’єкту дорожньо-

транспортної 

інфраструктури, 

підвищено безпеку

дорожнього руху 
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28 1.11. Відновлення

та розвиток мережі

автомобільних 

доріг загального

користування та

штучних споруд на

них

Капітальний ремонт

автодороги по вул.

Інженерна у

м.Костянтинівка

1 998,46 1 269,19 1 269,19 Покращенно стан

об’єкту дорожньо-

транспортної 

інфраструктури, 

підвищено безпеку

дорожнього руху 

29 1.11. Відновлення

та розвиток мережі

автомобільних 

доріг загального

користування та

штучних споруд на

них

Капітальний ремонт

автодороги та тротуару

по вул. Псковська в

смт.Шабельківка 

м.Краматорськ 

5 452,51 986,80 986,80 Покращено стан

об’єкту дорожньо-

транспортної 

інфраструктури, 

підвищено безпекиу

дорожнього руху 

30 1.11. Відновлення

та розвиток мережі

автомобільних 

доріг загального

користування та

штучних споруд на

них

Капітальний ремонт

автодороги по вул.

Кропивницького на

ділянці від ж.б. №2 до

ж.б №57 та від ж.б. №

68 до ж.б. №132, з’їзду

на вул. І.Богуна та

капітальний ремонт

тротуару по вул.

Кропивницького в смт.

Шабельківка м.

Краматорськ

5 976,52 1 385,02 1 385,02 Покращено стан

об’єкту дорожньо-

транспортної 

інфраструктури, 

підвищено безпекиу

дорожнього руху 

31 1.11. Відновлення

та розвиток мережі

автомобільних 

доріг загального

користування та

штучних споруд на

них

Капітальний ремонт

тротуару по вул.

Волгодонська з

улаштуванням зони

відпочинку на ділянці

від вул. Мариніна до

в’їзду в школу в

смт.Шабельківка 

м.Краматорськ

1 609,46 1 030,09 1 030,09 Покращено стан

об’єкту дорожньо-

транспортної 

інфраструктури, 

підвищено безпекиу

дорожнього руху 

32 1.11. Відновлення

та розвиток мережі

автомобільних 

доріг загального

користування та

штучних споруд на

них

Капітальний ремонт

пішохідних тротуарів

по вул.Лівобережна

(Кірова) на ділянці від

буд. №6 до буд. №628

та на ділянці від

буд.№221 до буд.

№413 смт. Ясногірка

м. Краматорськ 

11 056,04 5 440,37 5 440,37 Покращено стан

об’єкту дорожньо-

транспортної 

інфраструктури, 

підвищено безпекиу

дорожнього руху 
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33 1.11. Відновлення

та розвиток мережі

автомобільних 

доріг загального

користування та

штучних споруд на

них

Капітальний ремонт

автодороги по вул.

Рум`янцева на ділянці

від вул. Соціалістичної

до проїзду до МРЕВ та

ДАІ в м. Краматорськ

1 423,93 1 281,50 1 281,50 Покращено стан

об’єкту дорожньо-

транспортної 

інфраструктури, 

підвищено безпекиу

дорожнього руху 

34 1.11. Відновлення

та розвиток мережі

автомобільних 

доріг загального

користування та

штучних споруд на

них

Капітальний ремонт

автодороги на пл.

Комсомольської в м.

Краматорськ

2 377,60 2 139,80 2 139,80 Покращено стан

об’єкту дорожньо-

транспортної 

інфраструктури, 

підвищено безпекиу

дорожнього руху 

35 1.11. Відновлення

та розвиток мережі

автомобільних 

доріг загального

користування та

штучних споруд на

них

Капітальний ремонт

автодороги по вул.

Актюбінська на

ділянці від вул. Остапа

Вишні до вул. Кіма в м. 

Краматорськ

2 431,58 1 578,85 1 578,85 Покращено стан

об’єкту дорожньо-

транспортної 

інфраструктури, 

підвищено безпекиу

дорожнього руху 

36 1.11. Відновлення

та розвиток мережі

автомобільних 

доріг загального

користування та

штучних споруд на

них

Капітальний ремонт

автодороги по вул.

Клари Цеткін на

ділянці від пров.

Барикадного до ЗОШ

№31 в м. Краматорськ

626,57 382,28 382,28 Покращено стан

об’єкту дорожньо-

транспортної 

інфраструктури, 

підвищено безпекиу

дорожнього руху 

37 1.11. Відновлення

та розвиток мережі

автомобільних 

доріг загального

користування та

штучних споруд на

них

Капітальний ремонт

автодороги на сел.

Семенівка на ділянці

від ж.б. №73 вул.

Шкільна сел.

Семенівка до ж.б. №54

вул. Красіна сел.

Новоселівка в м.

Краматорськ

4 758,34 3 018,97 3 018,97 Покращено стан

об’єкту дорожньо-

транспортної 

інфраструктури, 

підвищено безпекиу

дорожнього руху 

38 1.11. Відновлення

та розвиток мережі

автомобільних 

доріг загального

користування та

штучних споруд на

них

Капітальний ремонт

автодороги на

Новоселівку в м.

Краматорськ

5 059,26 4 553,30 4 553,30 Покращено стан

об’єкту дорожньо-

транспортної 

інфраструктури, 

підвищено безпекиу

дорожнього руху 
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39 1.11. Відновлення

та розвиток мережі

автомобільних 

доріг загального

користування та

штучних споруд на

них

Капітальний ремонт

автодороги по вул.

Рози Люксембург на

ділянці від вул.

Горького до вул. Карла

Маркса в м.

Краматорськ 

(коригування)

1 156,75 718,64 718,64 Покращено стан

об’єкту дорожньо-

транспортної 

інфраструктури, 

підвищено безпекиу

дорожнього руху 

40 1.11. Відновлення

та розвиток мережі

автомобільних 

доріг загального

користування та

штучних споруд на

них

Капітальний ремонт

автодороги по вул.

Героїв Союзу на

ділянці від вулиці

Філатова до вул.

Заслонова в м.

Краматорськ 

(коригування)

1 352,56 823,25 823,25 Покращено стан

об’єкту дорожньо-

транспортної 

інфраструктури, 

підвищено безпекиу

дорожнього руху 

41 1.11. Відновлення

та розвиток мережі

автомобільних 

доріг загального

користування та

штучних споруд на

них

Капітальний ремонт

автодороги по вул.

Центральна на ділянці

від вул. Тельмана до

вул. Біломорської в м.

Краматорськ

4 367,80 2 701,69 2 701,69 Покращено стан

об’єкту дорожньо-

транспортної 

інфраструктури, 

підвищено безпекиу

дорожнього руху 

42 1.11. Відновлення

та розвиток мережі

автомобільних 

доріг загального

користування та

штучних споруд на

них

Капітальний ремонт

автодороги по вул.

Дніпропетровська на

ділянці від вул.

Орджонікідзе до вул.

Мостова в м.

Краматорськ

7 595,92 6 836,30 6 836,30 Покращено стан

об’єкту дорожньо-

транспортної 

інфраструктури, 

підвищено безпекиу

дорожнього руху 

43 1.11. Відновлення

та розвиток мережі

автомобільних 

доріг загального

користування та

штучних споруд на

них

Капітальний ремонт

автодороги по вул.

Шкільна на ділянці від

ж.б. №12 до ж.б. №73 в 

сел. Семенівка м.

Краматорськ

2 738,92 2 465,00 2 465,00 Покращено стан

об’єкту дорожньо-

транспортної 

інфраструктури, 

підвищено безпекиу

дорожнього руху 

44 1.11. Відновлення

та розвиток мережі

автомобільних 

доріг загального

користування та

штучних споруд на

них

Капітальний ремонт

автодороги по вул.

Ворошиловградська на

ділянці від ЗОШ №28

до вул. Красіна в сел.

Новоселівка м.

Краматорськ

1 272,90 796,29 796,29 Покращено стан

об’єкту дорожньо-

транспортної 

інфраструктури, 

підвищено безпекиу

дорожнього руху 

45 1.11. Відновлення

та розвиток мережі

автомобільних 

доріг загального

користування та

штучних споруд на

них

Будівництво дороги до

Нового кладовища,

район південної межі

міста, м. Краматорськ,

Донецької області

4 137,75 3 724,00 3 724,00 Побудовано дорогу

до кладовища
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46 1.11. Відновлення

та розвиток мережі

автомобільних 

доріг загального

користування та

штучних споруд на

них

Капітальний ремонт

автомобільної дороги

по просп. Миру на

ділянці від вул.

О.Тихого до

бул.Машинобудівників 

в м. Краматорськ,

Донецької області

2 108,81 1 897,90 1 897,90 Покращено стан

об’єкту дорожньо-

транспортної 

інфраструктури, 

підвищено безпеку

дорожнього руху 

47 1.11. Відновлення

та розвиток мережі

автомобільних 

доріг загального

користування та

штучних споруд на

них

Капітальний ремонт

автомобільної дороги

по вул. К. Гампера на

ділянці від

шляхопроводу до вул.

Сіверська в

м.Краматорськ, 

Донецької області 

820,82 738,70 738,70 Покращено стан

об’єкту дорожньо-

транспортної 

інфраструктури, 

підвищено безпеку

дорожнього руху 

48 1.11. Відновлення

та розвиток мережі

автомобільних 

доріг загального

користування та

штучних споруд на

них

Капітальний ремонт

автодороги по вул.

Союзна на ділянці від

вул. М.Тореза до ж.б.

№139 в м. Краматорськ

562,60 506,30 506,30 Покращено стан

об’єкту дорожньо-

транспортної 

інфраструктури, 

підвищено безпеку

дорожнього руху 

49 1.11. Відновлення

та розвиток мережі

автомобільних 

доріг загального

користування та

штучних споруд на

них

Капітальний ремонт

частини дороги по вул.

Шмідта у м.Покровськ

Донецької області

93 152,90 41 788,50 41 788,50 Покращено стан

об’єкту дорожньо-

транспортної 

інфраструктури, 

підвищено безпеку

дорожнього руху 

50 1.11. Відновлення

та розвиток мережі

автомобільних 

доріг загального

користування та

штучних споруд на

них

Капітальний ремонт

автодороги по вул.

Московська (від вул.

Чкалова до

вул.Берегова) 

м.Селидове

4 594,52 551,38 551,38 Покращено стан

об’єкту дорожньо-

транспортної 

інфраструктури, 

підвищено безпеку

дорожнього руху 

51 1.11. Відновлення

та розвиток мережі

автомобільних 

доріг загального

користування та

штучних споруд на

них

Капітальний ремонт

автодороги по вул.

Берегова (від вул.

Московська до

вул.Героїв Праці)

м.Селидове

3 763,95 835,56 835,56 Покращено стан

об’єкту дорожньо-

транспортної 

інфраструктури, 

підвищено безпеку

дорожнього руху 

52 1.11. Відновлення

та розвиток мережі

автомобільних 

доріг загального

користування та

штучних споруд на

них

Капітальний ремонт

моста і автодороги по

вул. Героїв Праці (від

вул.Берегова до

вул.Козацька) в

м.Селидове

6 949,29 2 470,86 2 470,86 Покращено стан

об’єкту дорожньо-

транспортної 

інфраструктури, 

підвищено безпеку

дорожнього руху 
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53 1.11. Відновлення

та розвиток мережі

автомобільних 

доріг загального

користування та

штучних споруд на

них

Капітальний ремонт

автодороги по вул.

Нагорна м. Селидове

(коригування) 

5 380,95 5 380,90 5 380,90 Покращено стан

об’єкту дорожньо-

транспортної 

інфраструктури, 

підвищено безпеку

дорожнього руху 

54 1.11. Відновлення

та розвиток мережі

автомобільних 

доріг загального

користування та

штучних споруд на

них

Капітальний ремонт

дорожнього покриття

по пров. Вчительський

(пров. Калініна) м.

Слов'янськ 

(коригування)

1 071,75 964,60 964,60 Покращено стан

об’єкту дорожньо-

транспортної 

інфраструктури, 

підвищено безпеку

дорожнього руху 

55 1.11. Відновлення

та розвиток мережі

автомобільних 

доріг загального

користування та

штучних споруд на

них

Капітальний ремонт

дорожнього покриття

вул. Вчительський

(вул. Калініна) м.

Слов'янськ  

(коригування)

1 383,32 1 245,00 1 245,00 Покращено стан

об’єкту дорожньо-

транспортної 

інфраструктури, 

підвищено безпеку

дорожнього руху 

56 1.11. Відновлення

та розвиток мережі

автомобільних 

доріг загального

користування та

штучних споруд на

них

Відновлення доріг

внутрішньо-міського 

сполучення м.

Слов'янськ 

(капітальний ремонт)

33 010,02 20 149,53 20 149,53 Покращено стан

об’єкту дорожньо-

транспортної 

інфраструктури, 

підвищено безпеку

дорожнього руху 

57 1.11. Відновлення

та розвиток мережі

автомобільних 

доріг загального

користування та

штучних споруд на

них

Капітальний ремонт

дороги по вулицям 60

років Жовтня,Нова,

Молодіжна с.

Криворіжжя 

Добропільського 

району Донецької

області

895,96 516,01 516,01 Покращено стан

об’єкту дорожньо-

транспортної 

інфраструктури, 

підвищено безпеку

дорожнього руху 

58 1.11. Відновлення

та розвиток мережі

автомобільних 

доріг загального

користування та

штучних споруд на

них

Капітальний ремонт

дороги по вул. Миру с.

Завидо-Борзенка 

Добропільського 

району Донецької

області

682,88 426,13 426,13 Покращено стан

об’єкту дорожньо-

транспортної 

інфраструктури, 

підвищено безпеку

дорожнього руху 
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59 1.11. Відновлення

та розвиток мережі

автомобільних 

доріг загального

користування та

штучних споруд на

них

Капітальний ремонт

дороги по вул.

Потапенко с.

Новотроїцьке 

Добропільського 

району Донецької

області

640,84 12,16 12,16 Покращено стан

об’єкту дорожньо-

транспортної 

інфраструктури, 

підвищено безпеку

дорожнього руху 

60 1.11. Відновлення

та розвиток мережі

автомобільних 

доріг загального

користування та

штучних споруд на

них

Капітальний ремонт

дороги по вул. Зелена

с. Новотроїцьке

Добропільського 

району Донецької

області

444,00 3,07 3,07 Покращено стан

об’єкту дорожньо-

транспортної 

інфраструктури, 

підвищено безпеку

дорожнього руху 

61 1.11. Відновлення

та розвиток мережі

автомобільних 

доріг загального

користування та

штучних споруд на

них

Капітальний ремонт

дороги по вул. Осипова 

с. Грузьке

Добропільського 

району Донецької

області

812,06 527,68 527,68 Покращено стан

об’єкту дорожньо-

транспортної 

інфраструктури, 

підвищено безпеку

дорожнього руху 

62 1.11. Відновлення

та розвиток мережі

автомобільних 

доріг загального

користування та

штучних споруд на

них

Капітальний ремонт

пішохідного мосту

через ставок у с. Світле

Світлівської сільської

ради Добропільського

району Донецької

області

1 310,56 1 179,50 1 179,50 Покращено стан

об’єкту дорожньо-

транспортної 

інфраструктури, 

підвищено безпеку

дорожнього руху 

63 1.11. Відновлення

та розвиток мережі

автомобільних 

доріг загального

користування та

штучних споруд на

них

Капітальний ремонт

дороги по вул.

Радянській смт

Святогорівки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Святогорівської 

селищної ради

Добропільського 

району Донецької

області

981,81 366,05 366,05 Покращено стан

об’єкту дорожньо-

транспортної 

інфраструктури, 

підвищено безпеку

дорожнього руху 

64 1.11. Відновлення

та розвиток мережі

автомобільних 

доріг загального

користування та

штучних споруд на

них

Капітальний ремонт

автодороги по вул.

Леніна в с. Іванопілля

Костянтинівського 

району Донецької

області 

657,30 591,60 591,60 Покращено стан

об’єкту дорожньо-

транспортної 

інфраструктури, 

підвищено безпеку

дорожнього руху 
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65 1.11. Відновлення

та розвиток мережі

автомобільних 

доріг загального

користування та

штучних споруд на

них

Капітальний ремонт

автодороги в с.

Іванопілля по вул.

Метонідзе 

Костянтинівського 

району Донецької

області 

1 862,55 1 862,55 1 862,55 Покращено стан

об’єкту дорожньо-

транспортної 

інфраструктури, 

підвищено безпеку

дорожнього руху 

66 1.11. Відновлення

та розвиток мережі

автомобільних 

доріг загального

користування та

штучних споруд на

них

Капітальний ремонт

автодороги по вул.

Сонячна в с-ще

Новодмитрівка 

Костянтинівського 

району Донецької

області 

887,33 3,24 3,24 Покращено стан

об’єкту дорожньо-

транспортної 

інфраструктури, 

підвищено безпеку

дорожнього руху 

67 1.11. Відновлення

та розвиток мережі

автомобільних 

доріг загального

користування та

штучних споруд на

них

Капітальний ремонт

дороги по вул.

Набережна в с. Стінки

Костянтинівського 

району

419,36 1,61 1,61 Покращено стан

об’єкту дорожньо-

транспортної 

інфраструктури, 

підвищено безпеку

дорожнього руху 

68 1.11. Відновлення

та розвиток мережі

автомобільних 

доріг загального

користування та

штучних споруд на

них

Капітальний ремонт

автодороги по вул.

Садовій (буд. 48-школа

- права сторона) в с.

Білокузьминівка, 

Костянтинівського 

району, Донецької

області

320,08 1,24 1,24 Покращено стан

об’єкту дорожньо-

транспортної 

інфраструктури, 

підвищено безпеку

дорожнього руху 

69 1.11. Відновлення

та розвиток мережі

автомобільних 

доріг загального

користування та

штучних споруд на

них

Капітальний ремонт

автодороги по вул.

Садовій (буд. 35-57

непарна сторона) в с.

Білокузьминівка 

Костянтинівського 

району, Донецької

області

320,89 1,24 1,24 Покращено стан

об’єкту дорожньо-

транспортної 

інфраструктури, 

підвищено безпеку

дорожнього руху 

70 1.11. Відновлення

та розвиток мережі

автомобільних 

доріг загального

користування та

штучних споруд на

них

Капітальний ремонт

автодороги по вул.

Центральній в с.

Білокузьминівка 

Костянтинівського 

району, Донецької

області

286,78 1,11 1,11 Покращено стан

об’єкту дорожньо-

транспортної 

інфраструктури, 

підвищено безпеку

дорожнього руху 
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71 1.11. Відновлення

та розвиток мережі

автомобільних 

доріг загального

користування та

штучних споруд на

них

Капітальний ремонт

дороги в селі

Новоолександрівка 

вул. Стадіонна

Олександрівського 

району Донецької

області 

2 909,71 1 807,84 1 807,84 Покращено стан

об’єкту дорожньо-

транспортної 

інфраструктури, 

підвищено безпеку

дорожнього руху 

72 1.11. Відновлення

та розвиток мережі

автомобільних 

доріг загального

користування та

штучних споруд на

них

Капітальний ремонт

під’їздної дороги,

тротуару та вимощення

в районі КЗОЗ

"Олександрівська 

лікарня планового

лікування" по вул.

Дзержинського, 8 з

улаштуванням 

майданчику для

паркування 

транспортних засобів в

с.м.т. Олександрівка,

Олександрівського 

району, Донецької

області

3 858,48 5 077,80 5 077,80 Покращено стан

об’єкту дорожньо-

транспортної 

інфраструктури, 

підвищено безпеку

дорожнього руху 

73 1.11. Відновлення

та розвиток мережі

автомобільних 

доріг загального

користування та

штучних споруд на

них

Капітальний ремонт

автодороги по

вул.Центральная 

(Радянська) від траси

до житлового будинку

№132 в смт

Райгородок 

Слов'янського району

Донецької області

2 372,08 2 134,90 2 134,90 Покращено стан

об’єкту дорожньо-

транспортної 

інфраструктури, 

підвищено безпеку

дорожнього руху 

74 1.11. Відновлення

та розвиток мережі

автомобільних 

доріг загального

користування та

штучних споруд на

них

Капітальний ремонт

автодороги по вул.

Східна (1-го Травня) в

смт Райгородок

Слов'янського району

Донецької області

2 245,07 2 020,60 2 020,60 Покращено стан

об’єкту дорожньо-

транспортної 

інфраструктури, 

підвищено безпеку

дорожнього руху 

75 1.11. Відновлення

та розвиток мережі

автомобільних 

доріг загального

користування та

штучних споруд на

них

Реконструкція 

автодороги по вул.

Набережна в смт

Райгородок  

Слов'янського району

Донецької області 

5 348,75 3 413,90 3 413,90 Покращено стан

об’єкту дорожньо-

транспортної 

інфраструктури, 

підвищено безпеку

дорожнього руху 
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76 1.11. Відновлення

та розвиток мережі

автомобільних 

доріг загального

користування та

штучних споруд на

них

Реконструкція 

автодороги по вул.

Залізнична в смт

Райгородок  

Слов’янського району

Донецької області 

3 349,77 2 134,80 2 134,80 Покращено стан

об’єкту дорожньо-

транспортної 

інфраструктури, 

підвищено безпеку

дорожнього руху 

77 1.11. Відновлення

та розвиток мережі

автомобільних 

доріг загального

користування та

штучних споруд на

них

Капітальний ремонт

автодоріг по вул.

Каспійська, вул.

Шолохова в сел. Зоря

Костянтинівського 

району (коригування) 

4 484,55 4 036,10 4 036,10 Покращено стан

об’єкту дорожньо-

транспортної 

інфраструктури, 

підвищено безпеку

дорожнього руху 

78 1.11. Відновлення

та розвиток мережі

автомобільних 

доріг загального

користування та

штучних споруд на

них

Капітальний ремонт

дороги по вул.

Ол.Рожкової у с. Зоря

Костянтинівського 

району Донецької

області 

955,79 3,50 3,50 Покращено стан

об’єкту дорожньо-

транспортної 

інфраструктури, 

підвищено безпеку

дорожнього руху 

79 1.11. Відновлення

та розвиток мережі

автомобільних 

доріг загального

користування та

штучних споруд на

них

Капітальний ремонт

автодороги по вул.

Стадіонна с. Ілліча

Костянтинівського 

району Донецької

області 

459,99 414,00 414,00 Покращено стан

об’єкту дорожньо-

транспортної 

інфраструктури, 

підвищено безпеку

дорожнього руху 

80 1.11. Відновлення

та розвиток мережі

автомобільних 

доріг загального

користування та

штучних споруд на

них

Капітальний ремонт

автодороги по вул.

Агрономічна с.Ілліча

Костянтинівського 

району Донецької

області

1 366,89 1 230,20 1 230,20 Покращено стан

об’єкту дорожньо-

транспортної 

інфраструктури, 

підвищено безпеку

дорожнього руху 

81 1.11. Відновлення

та розвиток мережі

автомобільних 

доріг загального

користування та

штучних споруд на

них

Капітальний ремонт

автодороги по вул.

Трудова (колишня вул.

Ударників 

П`ятирічки), с. Ілліча,

Костянтинівського 

району Донецької

області

936,96 843,30 843,30 Покращено стан

об’єкту дорожньо-

транспортної 

інфраструктури, 

підвищено безпеку

дорожнього руху 

82 1.11. Відновлення

та розвиток мережі

автомобільних 

доріг загального

користування та

штучних споруд на

них

Капітальний ремонт

автодороги по вул.

Кринична, с. Ілліча,

Костянтинівського 

району Донецької

області

1 490,98 1 341,90 1 341,90 Покращено стан

об’єкту дорожньо-

транспортної 

інфраструктури, 

підвищено безпеку

дорожнього руху 
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83 1.11. Відновлення

та розвиток мережі

автомобільних 

доріг загального

користування та

штучних споруд на

них

Капітальний ремонт

автодороги по вул.

Донецька с. Ілліча

Костянтинівського 

району Донецької

області

1 506,37 1 355,80 1 355,80 Покращено стан

об’єкту дорожньо-

транспортної 

інфраструктури, 

підвищено безпеку

дорожнього руху 

84 1.11. Відновлення

та розвиток мережі

автомобільних 

доріг загального

користування та

штучних споруд на

них

Капітальний ремонт

автодороги по вул.

Садовій в с. Полтавка

Костянтинівського 

району Донецької

області

448,83 418,20 418,20 Покращено стан

об’єкту дорожньо-

транспортної 

інфраструктури, 

підвищено безпеку

дорожнього руху 

85 1.11. Відновлення

та розвиток мережі

автомобільних 

доріг загального

користування та

штучних споруд на

них

Капітальний ремонт

автодороги по вул.

Смірнова с. Попів- Яр

Костянтинівського 

району Донецької

області

364,06 338,90 338,90 Покращено стан

об’єкту дорожньо-

транспортної 

інфраструктури, 

підвищено безпеку

дорожнього руху 

86 1.11. Відновлення

та розвиток мережі

автомобільних 

доріг загального

користування та

штучних споруд на

них

Капітальний ремонт

автодороги по вул.

Чапаєва в с. Русин Яр

Костянтинівського 

району Донецької обл. 

296,44 296,50 296,50 Покращено стан

об’єкту дорожньо-

транспортної 

інфраструктури, 

підвищено безпеку

дорожнього руху 

87 1.11. Відновлення

та розвиток мережі

автомобільних 

доріг загального

користування та

штучних споруд на

них

Дорожнє господарство

м. Миколаївка.

Капітальний ремонт

дорожнього покриття

по пров. Шкільний (від

вул. Синецького до

вул. Миру)

549,91 5,50 5,50 Покращено стан

об’єкту дорожньо-

транспортної 

інфраструктури, 

підвищено безпеку

дорожнього руху 

88 1.11. Відновлення

та розвиток мережі

автомобільних 

доріг загального

користування та

штучних споруд на

них

Дорожнє господарство

м. Миколаївка.

Капітальний ремонт

дорожнього покриття

по вул. Синецького

(від вул. 50-річчя

Слов'янської ТЕС до

вул. Музична) 

1 269,07 2,40 2,40 Покращено стан

об’єкту дорожньо-

транспортної 

інфраструктури, 

підвищено безпеку

дорожнього руху 
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89 1.11. Відновлення

та розвиток мережі

автомобільних 

доріг загального

користування та

штучних споруд на

них

Дорожнє господарство

м. Миколаївка.

Капітальний ремонт

дорожнього покриття

по вул. Миру (права

сторона) (від вул.

Горького до ФС №3)

891,62 1,00 1,00 Покращено стан

об’єкту дорожньо-

транспортної 

інфраструктури, 

підвищено безпеку

дорожнього руху 

90 1.11. Відновлення

та розвиток мережі

автомобільних 

доріг загального

користування та

штучних споруд на

них

Капітальний ремонт

автодороги по вул.

Молодіжна у с.

Никонорівка 

Слов`янського району

Донецькій області 

466,21 466,21 466,21 Покращено стан

об’єкту дорожньо-

транспортної 

інфраструктури, 

підвищено безпеку

дорожнього руху 

91 1.11. Відновлення

та розвиток мережі

автомобільних 

доріг загального

користування та

штучних споруд на

них

Дорожнє господарство

м. Миколаївка.

Капітальний ремонт

дорожнього покриття

по вул. Горького (від

вул. Воїнів

Інтернаціоналістів до

вул. Миру)

653,04 1,30 1,30 Покращено стан

об’єкту дорожньо-

транспортної 

інфраструктури, 

підвищено безпеку

дорожнього руху 

92 Капітальний ремонт

внутрішньо-

квартальної дороги в

районі ж.б.№75 по вул.

Шкадінова в

м.Краматорськ

114,00 102,60 102,60 Покращено стан

об’єкту дорожньо-

транспортної 

інфраструктури, 

підвищено безпеку

дорожнього руху 

93 Капітальний ремонт

внутрішньо-

квартальної дороги в

районі ж.б.№39 по бул.

Машинобудівників в

м.Краматорськ

152,83 137,50 137,50 Покращено стан

об’єкту дорожньо-

транспортної 

інфраструктури, 

підвищено безпеку

дорожнього руху 

94 Капітальний ремонт

внутрішньо-

квартальної дороги в

районі ж.б.№56 по вул.

Шкадінова в

м.Краматорськ

149,76 134,80 134,80 Покращено стан

об’єкту дорожньо-

транспортної 

інфраструктури, 

підвищено безпеку

дорожнього руху 

95 Кап. рем. внутрішньо

кварт. дор. в районі

ж.б.№64 по

вул.Шкадінова в

м.Краматорськ

92,59 83,30 83,30 Покращено стан

об’єкту дорожньо-

транспортної 

інфраструктури, 

підвищено безпеку

дорожнього руху 
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96 Капітальний ремонт

внутрішньо-

квартальної дороги в

районі ж.б.№14 по вул.

Б. Хмельницького в м.

Краматорськ

99,29 89,40 89,40 Покращено стан

об’єкту дорожньо-

транспортної 

інфраструктури, 

підвищено безпеку

дорожнього руху 

97 Капітальний ремонт

внутрішньо-

квартальної дороги в

районі ж.б.№93,95 по

вул. Паркова в м.

Краматорськ

576,03 358,89 358,89 Покращено стан

об’єкту дорожньо-

транспортної 

інфраструктури, 

підвищено безпеку

дорожнього руху 

98 Капітальний ремонт

внутрішньо-

квартальної дороги в

районі ж.б.№2,4 по

вул. Шкільна в м.

Краматорськ

87,31 78,60 78,60 Покращено стан

об’єкту дорожньо-

транспортної 

інфраструктури, 

підвищено безпеку

дорожнього руху 

99 Капітальний ремонт

внутрішньо-

квартальної дороги в

районі ж.б.№3,5 по

вул. Островського в м.

Краматорськ

258,55 159,80 159,80 Покращено стан

об’єкту дорожньо-

транспортної 

інфраструктури, 

підвищено безпеку

дорожнього руху 

100 Капітальний ремонт

внутрішньо-

квартальної дороги в

районі ж.б.№51 по вул.

Паркова в м.

Краматорськ

172,69 155,10 155,10 Покращено стан

об’єкту дорожньо-

транспортної 

інфраструктури, 

підвищено безпеку

дорожнього руху 

101 Капітальний ремонт

внутрішньо-

квартальної дороги в

районі ж.б.№1 по вул.

Карпінського в м.

Краматорськ

304,66 187,08 187,08 Покращено стан

об’єкту дорожньо-

транспортної 

інфраструктури, 

підвищено безпеку

дорожнього руху 

102 Капітальний ремонт

внутрішньо-

квартальної дороги в

районі ж.б. №10,8 по

вул. Карпінського в м.

Краматорськ

91,12 82,00 82,00 Покращено стан

об’єкту дорожньо-

транспортної 

інфраструктури, 

підвищено безпеку

дорожнього руху 

103 Капітальний ремонт

внутрішньо-

квартальної дороги в

районі ж.б.№33 по вул.

Карпінського в м.

Краматорськ

89,90 80,90 80,90 Покращено стан

об’єкту дорожньо-

транспортної 

інфраструктури, 

підвищено безпеку

дорожнього руху 
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104 Капітальний ремонт

внутрішньо-

квартальної дороги. в

районі ж.б. №19, 21, 23

по вул. Рум`янцева та

ж.б. №13, 15 по вул.

Шкадінова та ж.б.

№16,18 по вул.

Транспортна в м.

Краматорськ

669,82 417,40 417,40 Покращено стан

об’єкту дорожньо-

транспортної 

інфраструктури, 

підвищено безпеку

дорожнього руху 

105 Капітальний ремонт

внутрішньо-

квартальної дороги в

районі ж.б.№13, 15 по

вул. Карпінського в м.

Краматорськ

119,72 107,80 107,80 Покращено стан

об’єкту дорожньо-

транспортної 

інфраструктури, 

підвищено безпеку

дорожнього руху 

106 Капітальний ремонт

внутрішньо-

квартальної дороги та

тротуару в районі

ж.б.№24,28 по вул.

Катеринича з

улаштуванням 

майданчика для

паркування 

транспортних засобів

в м. Краматорськ

557,40 348,70 348,70 Покращено стан

об’єкту дорожньо-

транспортної 

інфраструктури, 

підвищено безпеку

дорожнього руху 

107 Капітальний ремонт

внутрішньо-

квартальної дороги в

районі ж.б. №3, 13, 25,

27 по вул. О. Вишні в

м. Краматорськ

1 576,76 1 419,10 1 419,10 Покращено стан

об’єкту дорожньо-

транспортної 

інфраструктури, 

підвищено безпеку

дорожнього руху 

108 Капітальний ремонт

внутрішньо-

квартальної дороги в

районі ж.б.№23 по вул.

Лікарська в м.

Краматорськ

178,37 160,50 160,50 Покращено стан

об’єкту дорожньо-

транспортної 

інфраструктури, 

підвищено безпеку

дорожнього руху 

109 Капітальний ремонт

внутрішньо-

квартальної дороги в

районі ж.б. № 54,56 по

вул. Соціалістична та

ж.б. № 13 по вул. Б.

Хмельницького в м.

Краматорськ

348,32 313,50 313,50 Покращено стан

об’єкту дорожньо-

транспортної 

інфраструктури, 

підвищено безпеку

дорожнього руху 
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110 Капітальний ремонт

внутрішньо-

квартальної дороги в

районі ж.б. №36 по

вул. Хабаровська в м.

Краматорськ

242,20 218,00 218,00 Покращено стан

об’єкту дорожньо-

транспортної 

інфраструктури, 

підвищено безпеку

дорожнього руху 

111 Капітальний ремонт

внутрішньо-

квартальної дороги в

районі ж.б.

№40,42,46,48 по вул.

Лазо в м. Краматорськ

201,26 124,22 124,22 Покращено стан

об’єкту дорожньо-

транспортної 

інфраструктури, 

підвищено безпеку

дорожнього руху 

112 Капітальний ремонт

внутрішньо-

квартальної дороги в

районі ж.б. №33, 35,

37, 39, 41, 43, 45 по

вул. Лазо в м.

Краматорськ

576,02 518,40 518,40 Покращено стан

об’єкту дорожньо-

транспортної 

інфраструктури, 

підвищено безпеку

дорожнього руху 

113 Капітальний ремонт

внутрішньо-

квартальної дороги в

районі ж.б. № 6 по пр.

Миру в м.

Краматорськ

239,62 215,70 215,70 Покращено стан

об’єкту дорожньо-

транспортної 

інфраструктури, 

підвищено безпеку

дорожнього руху 

114 Капітальний ремонт

внутрішньо-

квартальної дороги по

пров. Інтернату в м.

Краматорськ

342,90 308,60 308,60 Покращено стан

об’єкту дорожньо-

транспортної 

інфраструктури, 

підвищено безпеку

дорожнього руху 

115 Капітальний ремонт

внутрішньо-

квартальної дороги в

районі ж.б. №40 по

вул. Хабаровська в

м.Краматорськ

900,88 810,80 810,80 Покращено стан

об’єкту дорожньо-

транспортної 

інфраструктури, 

підвищено безпеку

дорожнього руху 

116 Капітальний ремонт

внутрішньо-

квартальної дороги в

районі ж.б. №29 по

вул. Лазо та ж.б. № 9

по вул. Соціалістична

в м.Краматорськ

623,21 560,90 560,90 Покращено стан

об’єкту дорожньо-

транспортної 

інфраструктури, 

підвищено безпеку

дорожнього руху 
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117 Капітальний ремонт

внутрішньо-

квартальної дороги в

районі ж.б. № 22 по

вул. Лазо та ж.б. №31,

33, 35 по вул.

Маяковського в м.

Краматорськ

385,89 347,30 347,30 Покращено стан

об’єкту дорожньо-

транспортної 

інфраструктури, 

підвищено безпеку

дорожнього руху 

118 Капітальний ремонт

внутрішньо-

квартальної дороги в

районі ж.б. №71 по

вул. Паркова в м.

Краматорськ

228,70 205,80 205,80 Покращено стан

об’єкту дорожньо-

транспортної 

інфраструктури, 

підвищено безпеку

дорожнього руху 

119 1.12. 

Удосконалення 

системи 

пасажироперевезен

ь 

електротранспорто

м

Придбання трамваїв

б/в

10 000,00 10 000,00 Оновлено рухомий

склад громадського

транспорту

Територія: місто

Дружківка

120 1.12. 

Удосконалення 

системи 

пасажироперевезен

ь 

електротранспорто

м

Придбання трамваїв

б/в в країнах

Євросоюзу (15 од.)

243,00 243,00 Покращено стан

об’єкту дорожньо-

транспортної 

інфраструктури, 

підвищено безпеку

дорожнього руху 

Територія: місто

Маріуполь

3.2.5. Житлове 

господарство та 

комунальна 

інфраструктура

4 711 674,05 4 532 129,27 0,00 17 309,81 16 861,82 88 092,59 343 351,72 4 066 513,32

1 Інші: Регіональна

програма "Вода

Донеччини на 2017-

2020 роки"

Гідроізоляція русла

каналу СДД на землях

Райгородського 

селищної ради (ПК105-

ПК113, ПК125+18 -

ПК132+92) 

132 682,00 132 682,00 132 682,00 Покращено 

функціонування 

каналу СДД

2 Інші: Регіональна

програма "Вода

Донеччини на 2017-

2020 роки"

Реконструкція НС

"Річковий водозабір"

20 918,00 20 918,00 20 918,00 Відновлено роботу

Другого 

Донецького 

водопроводу

3 Інші: Регіональна

програма "Вода

Донеччини на 2017-

2020 роки"

Капітальний ремонт

водоводу від НС

"Річковий водозабір"

до Слов’янської ФС

№2, 2д=900 мм,

довжина 1900м

37 350,00 37 350,00 37 350,00 Відновлено роботу

Другого 

Донецького 

водопроводу
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4 Інші: Регіональна

програма "Вода

Донеччини на 2017-

2020 роки"

Капітальний ремонт

Другого Донецького

водопроводу ПК0-

ПК29+22 Д=1400 мм

на дільниці від 2-го до

3-го підйому,

Слов’янський район                                 

88 446,00 88 446,00 88 446,00 Відновлено роботу

Другого 

Донецького 

водопроводу

Джерело: кошти

UNICEF

5 Інші: Регіональна

програма "Вода

Донеччини на 2017-

2020 роки"

Капітальний ремонт

Другого Донецького

водопроводу ПК57+30-

ПК154+75 Д=1400мм

на дільниці від 2-го до

3-го підйому,

Слов’янський район

295 258,00 295 258,00 295 258,00 Відновлено роботу

Другого 

Донецького 

водопроводу

6 Інші: Регіональна

програма "Вода

Донеччини на 2017-

2020 роки"

Реконструкція НС 3

підйому ДДВ

82 970,00 82 970,00 82 970,00 Відновлено роботу

Другого 

Донецького 

водопроводу

7 Інші: Регіональна

програма "Вода

Донеччини на 2017-

2020 роки"

Реконструкція НС 4

підйому ДДВ                             

41 920,00 41 920,00 41 920,00 Відновлено роботу

Другого 

Донецького 

водопроводу

Джерело: кошти

UNDP

8 Інші: Регіональна

програма "Вода

Донеччини на 2017-

2020 роки"

Будівництво водоводу

від НС 4 підйому ДДВ

до ВВ м.Торецьк

107 850,00 107 850,00 107 850,00 Відновлено роботу

Другого 

Донецького 

водопроводу

9 Інші: Регіональна

програма "Вода

Донеччини на 2017-

2020 роки"

Будівництво водоводу

від Красноармійської

ФС до м. Авдіївка

Д=800 мм, довжина 30

км

500 000,00 500 000,00 500 000,00 Покращено 

водопостачання 

м.Авдіївка

10 Інші: Регіональна

програма "Вода

Донеччини на 2017-

2020 роки"

Будівництво 

водопроводу від

Красноармійської ФС

до населених пунктів

м. Мар’їнка та м.

Красногорівка. Дві

нитки Д=400-300 мм,

довжина по 19км

кожна

125 850,00 125 850,00 125 850,00 Відновлено 

водопостачання 

міст Красногорівка

та Мар'їнка

11 Інші: Регіональна

програма "Вода

Донеччини на 2017-

2020 роки"

Будівництво водоводу

з перекидання води

Павлопольського 

водосховища до

СтароКримського 

водосховища. Д=1200

мм, довжина 19км

414 120,00 414 120,00 414 120,00 Покращено 

водопостачання 

м.Маріуполь

12 Інші: Регіональна

програма "Вода

Донеччини на 2017-

2020 роки"

Реконструкція 

водоводу від Ст.

Кримської ФС до ВВ

Мирний д=1200 мм,

довжина 7,5 км.

218 750,00 218 750,00 218 750,00 Покращено 

водопостачання 

м.Маріуполь
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13 Інші: Регіональна

програма "Вода

Донеччини на 2017-

2020 роки"

Реконструкція 

водоводу від Ст.

Кримської ФС до ВВ

Новоселівка д=1200

мм, довжина 8 км.

233 330,00 233 330,00 233 330,00 Покращено 

водопостачання 

м.Маріуполь

14 Інші: Регіональна

програма "Вода

Донеччини на 2017-

2020 роки"

Реконструкція 

магістрального 

водоводу 

«Великоанадольська 

фільтрувальна станція

— ДХМЗ» ПК0-ПК50,

Волноваський район

Донецької області

24 051,00 24 051,00 24 051,00 Відновлено роботу

магістральних 

водогонів

15 Інші: Регіональна

програма "Вода

Донеччини на 2017-

2020 роки"

Будівництво водоводу

від Новогродівського

водоводу Д=400 мм до

ВВ м.Мирноград

3 553,00 3 553,00 3 553,00 Відновлено роботу

магістральних 

водогонів

16 Інші: Регіональна

програма "Вода

Донеччини на 2017-

2020 роки"

Реконструкція 1-го

Димитрівського 

водоводу 

м. Мирноград,

Донецька область

7 700,00 7 700,00 7 700,00 Відновлено роботу

магістральних 

водогонів

17 Інші: Регіональна

програма "Вода

Донеччини на 2017-

2020 роки"

Реконструкція 2-го

Димитрівського 

водоводу м.

Мирноград 

(корегування)

15 074,00 15 074,00 15 074,00 Відновлено роботу

магістральних 

водогонів

18 Інші: Регіональна

програма "Вода

Донеччини на 2017-

2020 роки"

Капітальний ремонт

магістрального 

водоводу від

Григор’євського 

підземного водозабору

до насосної станції 2-го 

підйому м.Часів Яр.

3 907,00 3 907,00 3 907,00 Відновлено роботу

магістральних 

водогонів

19 Інші: Регіональна

програма "Вода

Донеччини на 2017-

2020 роки"

Капітальний ремонт

Селидівського 

магістрального 

водоводу №2 Д=600

мм

11 083,00 11 083,00 11 083,00 Відновлено роботу

магістральних 

водогонів

20 Інші: Регіональна

програма "Вода

Донеччини на 2017-

2020 роки"

Встановлення 

загальнобудинкових 

приладів обліку води

378 660,00 378 660,00 378 660,00 Встановлено 

загальнобудинкові 

прилади обліку

води

21 Інші: Регіональна

програма "Вода

Донеччини на 2017-

2020 роки"

Заміна самопливного

каналізаційного 

колектору Д=800-1000

мм від камери гасіння

до вул. Соборна м.

Мирноград                      

18 278,00 18 278,00 18 278,00 Покращено роботу

систем 

водовідведення

Джерело: кошти

UNICEF

113



1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17

22 Інші: Регіональна

програма "Вода

Донеччини на 2017-

2020 роки"

Заміна напірного

каналізаційного 

колектору Д=500мм від 

КНС №6 до камери

гасіння №2

м.Мирноград

21 696,00 21 696,00 21 696,00 Покращено роботу

систем 

водовідведення

23 Інші: Регіональна

програма "Вода

Донеччини на 2017-

2020 роки"

Заміна самопливного

каналізаційного 

колектору "Західний"

Д=500мм (район

вул.Пугачова) 

м.Мирноград

10 787,00 10 787,00 10 787,00 Покращено роботу

систем 

водовідведення

Джерело: кошти

UNICEF

24 Інші: Регіональна

програма "Вода

Донеччини на 2017-

2020 роки"

Заміна напірного

каналізаційного 

колектору Д=300мм від 

КНС "Чапаєва" до

каналізаційних 

очисних споруд

м.Лиман

10 550,00 10 550,00 10 550,00 Покращено роботу

систем 

водовідведення

Джерело: кошти

UNICEF

25 Інші: Регіональна

програма "Вода

Донеччини на 2017-

2020 роки"

Заміна напірного

каналізаційного 

колектору Д=300 мм

від КНС "Технічна" до

каналізаційних 

очисних споруд

м.Лиман       

2 665,00 2 665,00 2 665,00 Покращено роботу

систем 

водовідведення

Джерело: кошти

UNICEF

26 Інші: Регіональна

програма "Вода

Донеччини на 2017-

2020 роки"

Заміна напірного

каналізаційного 

колектору Д=219 мм

від КНС №3 до

каналізаційних 

очисних споруд

м.Сіверськ         

5 549,00 5 549,00 5 549,00 Покращено роботу

систем 

водовідведення

Джерело: кошти

UNICEF

27 Інші: Регіональна

програма "Вода

Донеччини на 2017-

2020 роки"

Реконструкція 

напірного 

каналізаційного 

колектору Д=400мм

(винос з території ПАТ

"АЗМК" м.Авдіївка)

1 579,00 1 579,00 1 579,00 Покращено роботу

систем 

водовідведення

Джерело: кошти

UNICEF

28 Інші: Регіональна

програма "Вода

Донеччини на 2017-

2020 роки"

Реконструкція 

каналізаційного 

колектору по

мікрорайону Сонячний

до КНС №5 в

м.Добропілля           

7 591,00 7 591,00 7 591,00 Покращено роботу

систем 

водовідведення

Джерело: кошти

UNICEF

29 Інші: Регіональна

програма "Вода

Донеччини на 2017-

2020 роки"

Реконструкція 

напірного 

каналізаційного 

колектору від КНС №7

до Добропільских

каналізаційних 

очисних споруд                    

2 040,00 2 040,00 2 040,00 Покращено роботу

систем 

водовідведення

Джерело: кошти

UNICEF
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30 Інші: Регіональна

програма "Вода

Донеччини на 2017-

2020 роки"

Реконструкція 

каналізаційного 

колектору Д=300-

500мм по

вул.Маяковського і

вул.Східна в

м.Білозерське

15 280,00 15 280,00 15 280,00 Покращено роботу

систем 

водовідведення

Джерело: кошти

UNICEF

31 Інші: Регіональна

програма "Вода

Донеччини на 2017-

2020 роки"

Реконструкція 

самоплив-ного 

каналізаційного 

колектору Д=400-

800мм від КНС №1 до

вул.Гоголя 

м.Костянтинівки                                   

7 118,00 7 118,00 7 118,00 Покращено роботу

систем 

водовідведення

Джерело: кошти

UNICEF

32 Інші: Регіональна

програма "Вода

Донеччини на 2017-

2020 роки"

Реконструкція 

самопливного 

каналізаційного 

колектору Д=400мм по

вул.Маріупольскій, від

вул.Садовая до

вул.Ємєльянова 

м.Костянтинівка

3 185,00 3 185,00 3 185,00 Покращено роботу

систем 

водовідведення

Джерело: кошти

UNICEF

33 Інші: Регіональна

програма "Вода

Донеччини на 2017-

2020 роки"

Реконструкція 

напірного 

каналізаційного 

колектору Д=400мм по

вул.Правобережній від

віл.Толбухіна 

м.Костянтинівка

11 495,00 12 115,00 12 115,00 Покращено роботу

систем 

водовідведення

Джерело: кошти

UNICEF

34 Інші: Регіональна

програма "Вода

Донеччини на 2017-

2020 роки"

Реконструкція 

напірного 

каналізаційного 

колектору від КНС №4

до ЦМЛ м.Селидове

2 683,00 2 683,00 2 683,00 Покращено роботу

систем 

водовідведення

Джерело: кошти

UNICEF

35 Інші: Регіональна

програма "Вода

Донеччини на 2017-

2020 роки"

Капітальний ремонт

самопливного 

каналізаційного 

колектору від

вул.Мостова до КНС

№3 м.Селидове

7 785,00 7 785,00 7 785,00 Покращено роботу

систем 

водовідведення

Джерело: кошти

UNICEF

36 Інші: Регіональна

програма "Вода

Донеччини на 2017-

2020 роки"

Реконструкція 

напірного 

каналізаційного 

колектору Д=315мм від 

КНС №3 до

каналізаційних 

очисних споруд

м.Селидове

33 045,00 33 045,00 33 045,00 Покращено роботу

систем 

водовідведення

Джерело: кошти

UNICEF

37 Регіональна 

програма "Тепло

Донеччини 2018-

2020 роки"*

Регіональна програма

"Тепло Донеччини

2017-2018 роки"*

1 129 136,00 1 129 136,00 1 129 136,00 Покращено послуги

з центалізованого

теплопостачання
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38 1.5. Реконструкція

та модернізація

системи 

теплопостачання 

Оптимізація системи

теплопостачання м.

Мирноград з закриттям

котелень №2, №3. ІV

черга Реконструкція

теплового пункту мрн.

"Східний" під

котельню"

20 647,21 20 647,21 6 194,16 14 453,05 Зекономлено 

енергоресурсів: 

природного газу -

2240 тис.м3/рік,

електроенергії -

1671 тис.

КВ/год/рік. 

Знижено втрати

теплової енергії до

8%

39 1.5. Реконструкція

та модернізація

системи 

теплопостачання 

Оптимізація системи

теплопостачання м.

Мирноград із

закриттям котелень

№2, №3. ІII черга.

Будівництво модульної

котельні мрн.

"Світлий"

20 734,11 20 734,11 6 220,23 14 513,88 Зекономлено 

енергоресурсів: 

природного газу -

2240 тис.м3/рік,

електроенергії -

1671 тис.

КВ/год/рік. 

Знижено втрати

теплової енергії до

8%

40 1.5. Реконструкція

та модернізація

системи 

теплопостачання 

Реконструкція ЦТП-1

ЖМР-4 по бул.

Хмельницького, 18а з

впровадженням 

пластинчатих 

теплообмінників на

гаряче водопостачання

та переведенням в

автоматичний режим

роботи, м. Маріуполь

2 030,82 583,98 583,98 Покращено стан

об’єктів 

теплопостачання

41 1.5. Реконструкція

та модернізація

системи 

теплопостачання 

Реконструкція ЦТП-2

ЖМР-5 по вул.

Зелинского, 17б з

впровадженням 

пластин-чатих 

теплообмінників на

гаряче водопостачання

та переведенням в

автоматичний режим

роботи, м. Маріуполь

2 940,22 2 173,29 2 173,29 Покращено стан

об’єктів 

теплопостачання

42 1.5. Реконструкція

та модернізація

системи 

теплопостачання 

Реконструкція котельні

№13 в м.Селидове

7 690,91 3 523,29 3 523,29 Покращено стан

об’єктів 

теплопостачання

43 1.5. Реконструкція

та модернізація

системи 

теплопостачання 

Реконструкція котельні

№13 в м. Селидове. 2

черга. Теплові мережі

8 733,04 8 733,00 8 733,00 Покращено стан

об’єктів 

теплопостачання

44 1.5. Реконструкція

та модернізація

системи 

теплопостачання 

Реконструкція котельні

№5 м. Слов'янськ.

Друга черга

будівництва 

11 762,62 3 303,60 3 303,60 Покращено стан

об’єктів 

теплопостачання
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45 1.5. Реконструкція

та модернізація

системи 

теплопостачання 

Реконструкція котельні

№15 м. Лиман

8 592,60 8 403,46 8 403,46 Покращено стан

об’єктів 

теплопостачання

46 1.6. Запровадження

інноваційних, 

енергозберігаючих 

технологій при

реконструкції, 

капітальному 

ремонті та

будівництві мереж

зовнішнього 

освітлення вулиць

населених пунктів

Донецької області

Капітальний ремонт

ліній зовнішнього

освітлення м.Бахмут   

2 500,00 300,00 300,00 Відновлено лінії

освітлення 

протяжністю 29,6

км

47 1.6. Запровадження

інноваційних, 

енергозберігаючих 

технологій при

реконструкції, 

капітальному 

ремонті та

будівництві мереж

зовнішнього 

освітлення вулиць

населених пунктів

Донецької області

Запровадження 

інноваційних, 

енергозберігаючих 

технологій при

реконструкції, 

капітальному ремонту

та будівництві мереж

завнішнього 

освітлення вулиць м.

Маріуполь 

6 442,10 6 442,10 6 442,10 Відремонтовано 

мережі зовнішнього

освітлення, у т.ч.

господарським 

способом (у т.ч.

проектування, 

передпроектні та

супровідні роботи)

48 1.6. Запровадження

інноваційних, 

енергозберігаючих 

технологій при

реконструкції, 

капітальному 

ремонті та

будівництві мереж

зовнішнього 

освітлення вулиць

населених пунктів

Донецької області

Капітальний ремонт

(модернізація) мереж

(ліній) зовнішнього

освітлення 

м.Слов'янськ (вулиць

по мікрорайонах

"Славкурорт", 

"Кирпичний", 

"Машчормет", "Центр-

1", вул. Поштова, вул.

Свободи, вул.

Кутузова, вул.

Орденоносців, вул.

Турецька, (в

т.ч.розробка ПКД))

7 500,00 7 500,00 7 500,00 Відремонтовано 

мережі зовнішнього

освітлення 

протяжністю 19 км
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49 1.6. Запровадження

інноваційних, 

енергозберігаючих 

технологій при

реконструкції, 

капітальному 

ремонті та

будівництві мереж

зовнішнього 

освітлення вулиць

населених пунктів

Донецької області

Реконструкція мереж

зонішнього освітлення

по вул. Торецька в смт.

Райгородок 

Слов'янського району

560,80 560,80 560,80 Реконструйовано 

мережі зонішнього

освітлення

50 1.6. Запровадження

інноваційних, 

енергозберігаючих 

технологій при

реконструкції, 

капітальному 

ремонті та

будівництві мереж

зовнішнього 

освітлення вулиць

населених пунктів

Донецької області

Реконструкція мереж

зонішнього освітлення

по вул. Східна в смт.

Райгородок 

Слов'янського району

299,40 299,40 299,40 Реконструйовано 

мережі зонішнього

освітлення

51 1.6. Запровадження

інноваційних, 

енергозберігаючих 

технологій при

реконструкції, 

капітальному 

ремонті та

будівництві мереж

зовнішнього 

освітлення вулиць

населених пунктів

Донецької області

Реконструкція мереж

зонішнього освітлення

по вул. Центральна в

смт.Райгородок 

Слов'янського району

725,40 725,40 725,40 Реконструйовано 

мережі зонішнього

освітлення

52 1.6. Запровадження

інноваційних, 

енергозберігаючих 

технологій при

реконструкції, 

капітальному 

ремонті та

будівництві мереж

зовнішнього 

освітлення вулиць

населених пунктів

Донецької області

Реконструкція мереж

зонішнього освітлення

по вулицям Восточна,

Дружби, Ювілейна, 8-

го Березня, Степова,

Зарєчна, Сєвєрна в с.

Дмитрівка, 

Слов’янського району

1 637,30 1 637,30 1 637,30 Реконструйовано 

мережі зонішнього

освітлення
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53 1.6. Запровадження

інноваційних, 

енергозберігаючих 

технологій при

реконструкції, 

капітальному 

ремонті та

будівництві мереж

зовнішнього 

освітлення вулиць

населених пунктів

Донецької області

Відновлення 

електричних мереж

вуличного освітлення,

заміна ліхтарів

вуличного освітлення

на енергозберігаючі в

с.Хрестище, 

Слов’янського району,

Донецької області

7,00 7,00 7,00 Відновлено роботу

мереж зонішнього

освітлення

54 1.6. Запровадження

інноваційних, 

енергозберігаючих 

технологій при

реконструкції, 

капітальному 

ремонті та

будівництві мереж

зовнішнього 

освітлення вулиць

населених пунктів

Донецької області

Відновлення 

електричних мереж

вуличного освіттення,

заміна ліхтарів

вуличного освітлення

на енергозберігаючі в

с.Мирне, 

Слов’янського району,

Донецької області

20,00 20,00 20,00 Відновлено роботу

мереж зонішнього

освітлення

55 1.6. Запровадження

інноваційних, 

енергозберігаючих 

технологій при

реконструкції, 

капітальному 

ремонті та

будівництві мереж

зовнішнього 

освітлення вулиць

населених пунктів

Донецької області

Капітальний ремонт

мереж зовнішнього

освітлення Західної

частини м. Бахмут

987,90 256,32 256,32 Відремонтовано 

мережі зонішнього

освітлення

56 1.6. Запровадження

інноваційних, 

енергозберігаючих 

технологій при

реконструкції, 

капітальному 

ремонті та

будівництві мереж

зовнішнього 

освітлення вулиць

населених пунктів

Донецької області

Капітальний ремонт

мереж зовнішнього

освітлення 

Центральної частини

м.Бахмут

1 487,76 669,95 669,95 Відремонтовано 

мережі зонішнього

освітлення
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57 1.6. Запровадження

інноваційних, 

енергозберігаючих 

технологій при

реконструкції, 

капітальному 

ремонті та

будівництві мереж

зовнішнього 

освітлення вулиць

населених пунктів

Донецької області

Капітальний ремонт

мереж зовнішнього

освітлення Східної

частини м. Бахмут

1 170,21 386,02 386,02 Покращено стан

мереж зовнішнього

освітлення

58 1.6. Запровадження

інноваційних, 

енергозберігаючих 

технологій при

реконструкції, 

капітальному 

ремонті та

будівництві мереж

зовнішнього 

освітлення вулиць

населених пунктів

Донецької області

Капітальний ремонт

мереж зовнішнього

освітлення 

внутрішньодворових 

територій у м. Бахмут

1 270,04 612,98 612,98 Покращено стан

мереж зовнішнього

освітлення

59 1.6. Запровадження

інноваційних, 

енергозберігаючих 

технологій при

реконструкції, 

капітальному 

ремонті та

будівництві мереж

зовнішнього 

освітлення вулиць

населених пунктів

Донецької області

Капітальний ремонт

мереж зовнішнього

освітлення бульвара

Металургів м. Бахмут

1 459,48 704,38 704,38 Покращено стан

мереж зовнішнього

освітлення

60 1.6. Запровадження

інноваційних, 

енергозберігаючих 

технологій при

реконструкції, 

капітальному 

ремонті та

будівництві мереж

зовнішнього 

освітлення вулиць

населених пунктів

Донецької області

Реконструкція 

зовнішнього 

освітлення з

впровадженням 

енргозберігаючих 

технологій смт.

Водянське (Білицька

міська рада), м.

Добропілля, за адресою 

смт. Водянське, м.

Добропілля, Донецька

обл. 

683,53 299,84 299,84 Покращено стан

мереж зовнішнього

освітлення
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61 1.6. Запровадження

інноваційних, 

енергозберігаючих 

технологій при

реконструкції, 

капітальному 

ремонті та

будівництві мереж

зовнішнього 

освітлення вулиць

населених пунктів

Донецької області

Капітальний ремонт

мереж зовнішнього

освітлення м.

Слов'янськ Донецької

області

2 936,33 526,15 526,15 Покращено стан

мереж зовнішнього

освітлення

62 1.6. Запровадження

інноваційних, 

енергозберігаючих 

технологій при

реконструкції, 

капітальному 

ремонті та

будівництві мереж

зовнішнього 

освітлення вулиць

населених пунктів

Донецької області

Капітальний ремонт

лінії зовнішнього

освітлення вул.

Залізнична (вул.

Жукова), вул. Гагаріна,

вул. Голубівська (вул.

Ворошилова) м.

Слов`янськ 

947,41 852,70 852,70 Покращено стан

мереж зовнішнього

освітлення

63 1.6. Запровадження

інноваційних, 

енергозберігаючих 

технологій при

реконструкції, 

капітальному 

ремонті та

будівництві мереж

зовнішнього 

освітлення вулиць

населених пунктів

Донецької області

Капітальний ремонт

зовнішнього 

освітлення вулиць

Енгельса, Надії,

Електровозної (від вул.

Ізмайлівська до пров.

Потьомкіна),  

Центральна (від вул.

Горної до пров.

Матросова), Репіна,

Ізмайлівська, Середня,

Мічуріна, Гурова,

Чайковського, 

Островського (від

пров. Мостового до

пров. Абрикосового),

пров. Козацький (від

вул. Шевченка до вул.

Володимирської), 

Жуковського, Свободи,

Пушкіна (від вул.

Ватутіна до вул.

Шахтарської Слави),

Шахтарської Слави м.

Гірник Донецької

області»

1 474,31 795,80 795,80 Покращено стан

мереж зовнішнього

освітлення

Територія: місто

Селидове
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64 1.6. Запровадження

інноваційних, 

енергозберігаючих 

технологій при

реконструкції, 

капітальному 

ремонті та

будівництві мереж

зовнішнього 

освітлення вулиць

населених пунктів

Донецької області

Капітальний ремонт

мережі зовнішнього

освітлення с.

Дробишеве 

Краснолиманського 

району

629,92 321,75 321,75 Покращено стан

мереж зовнішнього

освітлення

Територія: 

Лиманська ОТГ

65 1.6. Запровадження

інноваційних, 

енергозберігаючих 

технологій при

реконструкції, 

капітальному 

ремонті та

будівництві мереж

зовнішнього 

освітлення вулиць

населених пунктів

Донецької області

Капітальний ремонт

зовнішнього 

освітлення вулиць

Первомайська, Гоголя,

Ломоносова, Пирогова,

Горького, 

Желєзнодорожна, 

Праці, Миру,

Молодіжна, 

Л.Чайкіної, 

О.Кошового, 

З.Космодем'янської у

м. Українськ

Донецької області 

765,73 394,83 394,83 Покращено стан

мереж зовнішнього

освітлення

Територія: місто

Селидове

66 1.6. Запровадження

інноваційних, 

енергозберігаючих 

технологій при

реконструкції, 

капітальному 

ремонті та

будівництві мереж

зовнішнього 

освітлення вулиць

населених пунктів

Донецької області

Капітальний ремонт

мереж зовнішнього

освітлення міста

Слов'янськ Донецької

області 

2 992,39 2 992,39 2 992,39 Відновлено 

зовнішнє 

освітлення по 28

вулицям 

Джерело: кошти

НЕФКО договір

про грант NIU

4/16

67 1.6. Запровадження

інноваційних, 

енергозберігаючих 

технологій при

реконструкції, 

капітальному 

ремонті та

будівництві мереж

зовнішнього 

освітлення вулиць

населених пунктів

Донецької області

Капітальний ремонт

зовнішнього 

освітлення з

впровадженням 

енргозберігаючих 

технологій смт.

Водянське (Білицька

міська рада), м.

Добропілля, за адресою 

смт. Водянське, м.

Добропілля, Донецька

обл. 

622,18 55,20 55,20 Покращено стан

мереж зовнішнього

освітлення
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68 1.6. Запровадження

інноваційних, 

енергозберігаючих 

технологій при

реконструкції, 

капітальному 

ремонті та

будівництві мереж

зовнішнього 

освітлення вулиць

населених пунктів

Донецької області

Реконструкція 

зовнішнього 

освітлення по вул.

Леніна (до перетину з

вул. Бутилочною) в м.

Костянтинівка 

(загальні обсяги робіт)                                       

957,08 80,43 80,43 Покращено стан

мереж зовнішнього

освітлення

69 1.6. Запровадження

інноваційних, 

енергозберігаючих 

технологій при

реконструкції, 

капітальному 

ремонті та

будівництві мереж

зовнішнього 

освітлення вулиць

населених пунктів

Донецької області

Реконструкція 

зовнішнього 

освітлення пр.

Ломоносова (від

перетину з

вул.Ємельянова до

перетину з

вул.Леваневського) у

м.Костянтинівка

1 149,86 316,13 316,13 Покращено стан

мереж зовнішнього

освітлення

70 1.6. Запровадження

інноваційних, 

енергозберігаючих 

технологій при

реконструкції, 

капітальному 

ремонті та

будівництві мереж

зовнішнього 

освітлення вулиць

населених пунктів

Донецької області

Реконструкція 

зовнішнього 

освітлення 

пр.Ломоносова (від

перетину з

вул.Леваневського до

перетину з вул.Героїв

праці) у

м.Костянтинівка

933,62 64,32 64,32 Покращено стан

мереж зовнішнього

освітлення

71 1.6. Запровадження

інноваційних, 

енергозберігаючих 

технологій при

реконструкції, 

капітальному 

ремонті та

будівництві мереж

зовнішнього 

освітлення вулиць

населених пунктів

Донецької області

Реконструкція 

зовнішнього 

освітлення 

пр.Ломоносова (від

перетину з вул.Героїв

праці до перетину з

вул.Мірошниченко) та

вул. Мірошниченко у

м.Костянтинівка

949,97 68,82 68,82 Покращено стан

мереж зовнішнього

освітлення
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72 1.6. Запровадження

інноваційних, 

енергозберігаючих 

технологій при

реконструкції, 

капітальному 

ремонті та

будівництві мереж

зовнішнього 

освітлення вулиць

населених пунктів

Донецької області

Капітальний ремонт

ліній вуличного

освітлення смт.

Курахівка, смт. Гостре

211,31 211,30 211,30 Покращено стан

мереж зовнішнього

освітлення

Територія: місто

Селидове

73 1.6. Запровадження

інноваційних, 

енергозберігаючих 

технологій при

реконструкції, 

капітальному 

ремонті та

будівництві мереж

зовнішнього 

освітлення вулиць

населених пунктів

Донецької області

Капітальний ремонт

ліній вуличного

освітлення смт.

Цукурине 

165,33 85,88 85,88 Покращено стан

мереж зовнішнього

освітлення

Територія: місто

Селидове

74 1.6. Запровадження

інноваційних, 

енергозберігаючих 

технологій при

реконструкції, 

капітальному 

ремонті та

будівництві мереж

зовнішнього 

освітлення вулиць

населених пунктів

Донецької області

Капітальний ремонт

мереж зовнішнього

освітлення м.Сіверська

1 189,69 1 070,70 1 070,70 Покращено стан

мереж зовнішнього

освітлення

Територія: 

Бахмутський 

район

75 1.6. Запровадження

інноваційних, 

енергозберігаючих 

технологій при

реконструкції, 

капітальному 

ремонті та

будівництві мереж

зовнішнього 

освітлення вулиць

населених пунктів

Донецької області

Капітальний ремонт

лінії освітлення с.

Іванград, 

Артемівського району

190,18 92,33 92,33 Покращено стан

мереж зовнішнього

освітлення

Територія: 

Бахмутський 

район
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76 1.6. Запровадження

інноваційних, 

енергозберігаючих 

технологій при

реконструкції, 

капітальному 

ремонті та

будівництві мереж

зовнішнього 

освітлення вулиць

населених пунктів

Донецької області

Капітальний ремонт

лінії зовнішнього

освітлення с. Клинове,

Артемівського району

за адресами: вул.

Совєтська, вул.

Козаченко, вул.

Островського, вул.

Лісна, пров. Кірова

228,19 225,90 225,90 Покращено стан

мереж зовнішнього

освітлення

Територія: 

Бахмутський 

район

77 1.6. Запровадження

інноваційних, 

енергозберігаючих 

технологій при

реконструкції, 

капітальному 

ремонті та

будівництві мереж

зовнішнього 

освітлення вулиць

населених пунктів

Донецької області

Вуличне освітлення

с.Зелене 

Добропільського 

району Донецької

області по існуючим

опорам Криворізьких

РЕМ 

157,89 100,49 100,49 Покращено стан

мереж зовнішнього

освітлення

78 1.6. Запровадження

інноваційних, 

енергозберігаючих 

технологій при

реконструкції, 

капітальному 

ремонті та

будівництві мереж

зовнішнього 

освітлення вулиць

населених пунктів

Донецької області

Реконструкція мережі

зовнішнього 

освітлення з

улаштуванням 

світильників на

сонячних батареях на

території Маяківської

сільської ради

Слов’янського району

Донецької області 

1 763,93 375,00 375,00 Покращено стан

мереж зовнішнього

освітлення

79 1.6. Запровадження

інноваційних, 

енергозберігаючих 

технологій при

реконструкції, 

капітальному 

ремонті та

будівництві мереж

зовнішнього 

освітлення вулиць

населених пунктів

Донецької області

Реконструкція мережі

зовнішнього 

освітлення з

улаштуванням 

світильників на

сонячних батареях на

території Андріївської

селищної ради

Слов’янського району

Донецької області 

1 048,61 262,87 262,87 Покращено стан

мереж зовнішнього

освітлення
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80 1.6. Запровадження

інноваційних, 

енергозберігаючих 

технологій при

реконструкції, 

капітальному 

ремонті та

будівництві мереж

зовнішнього 

освітлення вулиць

населених пунктів

Донецької області

Реконструкція мережі

зовнішнього 

освітлення з

улаштуванням 

світильників на

сонячних батареях на

території Билбасівської

селищної ради

Слов’янського району

Донецької області

1 689,72 431,71 431,71 Покращено стан

мереж зовнішнього

освітлення

81 1.6. Запровадження

інноваційних, 

енергозберігаючих 

технологій при

реконструкції, 

капітальному 

ремонті та

будівництві мереж

зовнішнього 

освітлення вулиць

населених пунктів

Донецької області

Капітальний ремонт

мережі зовнішнього

освітлення м. Лиман

Донецької області

561,78 287,75 287,75 Покращено стан

мереж зовнішнього

освітлення

82 1.6. Запровадження

інноваційних, 

енергозберігаючих 

технологій при

реконструкції, 

капітальному 

ремонті та

будівництві мереж

зовнішнього 

освітлення вулиць

населених пунктів

Донецької області

Капітальний ремонт

мережі зовнішнього

освітлення м. Лиман

Донецької області

667,03 337,38 337,38 Покращено стан

мереж зовнішнього

освітлення

83 1.6. Запровадження

інноваційних, 

енергозберігаючих 

технологій при

реконструкції, 

капітальному 

ремонті та

будівництві мереж

зовнішнього 

освітлення вулиць

населених пунктів

Донецької області

Капітальний ремонт

мережі зовнішнього

освітлення с. Діброва,

Краснолиманського 

району за адресами:

вул. Шевченко, вул.

Сонячна, вул.

Розкішна, вул.

Північна, вул. Зелений

Гай, вул. Головна, вул.

Пушкіна, вул. Озерна,

вул. Ломоносова

473,69 226,58 226,58 Покращено стан

мереж зовнішнього

освітлення

Територія: 

Покровський 

район
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84 1.6. Запровадження

інноваційних, 

енергозберігаючих 

технологій при

реконструкції, 

капітальному 

ремонті та

будівництві мереж

зовнішнього 

освітлення вулиць

населених пунктів

Донецької області

Капітальний ремонт

мереж зовнішнього

освітлення по вул.

Весняній, вул.

Медовій, вул.Франко,

вул.Залізничній, вул.

ВЧД, вул.

Чайковського, вул.

Молодогвардійців, вул.

Стадіонна, вул.

Пушкіна м.Соледар

928,31 363,40 363,40 Покращено стан

мереж зовнішнього

освітлення

85 1.6. Запровадження

інноваційних, 

енергозберігаючих 

технологій при

реконструкції, 

капітальному 

ремонті та

будівництві мереж

зовнішнього 

освітлення вулиць

населених пунктів

Донецької області

Реконструкція мережі

зовнішнього 

освітлення з

улаштуванням 

світильників на

сонячних батареях на

території  

Малинівської сільської

ради Слов’янського

району Донецької

області 

1 113,29 766,07 766,07 Покращено стан

мереж зовнішнього

освітлення

86 1.7. Будівництво 

фільтрувальних 

станцій

Будівництво 

резервуару для

фільтрувальної станції,

м.Слов`янськ

10 319,97 7 081,29 7 081,29 Покращено стан

об’єкту 

водопостачання

87 1.7. Будівництво 

фільтрувальних 

станцій

Будівництво ділянки

самопливного 

каналізаційного 

колектору по вул.

Лісозахисна, 

м.Слов`янськ для

відводу технологічної

води з

грязевідстойника 

фільтрувальної станції  

421,35 30,36 30,36 Покращено стан

об’єкту 

водовідведення

88 1.7. Будівництво

фільтрувальних 

станцій

Монтаж насосної

установки на

фільтрувальній станції,

м. Слов`янськ

(капітальний ремонт) 

6 332,68 6 282,70 6 282,70 Покращено стан

об’єкту 

водовідведення

89 1.7. Будівництво

фільтрувальних 

станцій

Реконструкція 

водопроводу від

фільтрувальної станції

до м-ну Артема,

м.Слов`янськ 

582,97 54,14 54,14 Покращено стан

об’єкту 

водопостачання
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90 1.7. Будівництво

фільтрувальних 

станцій

Реконструкція 

магістрального 

водоводу 

"Великоанадольська 

фільтрувальна станція - 

ДХМЗ" ПК0-ПК50,

Волноваський район

Донецької області

(коригування)

24 021,10 24 021,10 24 021,10 Покращено стан

об’єкту 

водопостачання

91 1.8. Впровадження

додаткових джерел

водозабезпечення 

шляхом 

капітального 

ремонту, буріння,

облаштування 

свердловин та

прокладання від

них водопроводів

до розподільчих

мереж 

централізованого 

водопостачання

Капітальний ремонт

водонапірної башти,

насосної та

свердловини в селі

Шилівка 

Добропільського 

району Донецької

області

234,00 100,73 100,73 Покращено стан

об’єкту 

водопостачання

92 1.8. Впровадження

додаткових джерел

водозабезпечення 

шляхом 

капітального 

ремонту, буріння,

облаштування 

свердловин та

прокладання від

них водопроводів

до розподільчих

мереж 

централізованого 

водопостачання

Капітальний ремонт

водопроводу від

свердловини до

розподільного 

колодязя ВК-1 у с.

Олександрівка 

Слов'янського району

Донецької області

2 627,43 1 184,88 1 184,88 Покращено стан

об’єкту 

водопостачання

93 1.9. Оптимізація

систем 

водопостачання та

водовідведення міст

і районів Донецької

області

Реконструкція 

самопливного 

каналізаційного 

колектору 88-89-90

кварталів міста

Торецька

9 146,80 4 444,63 4 444,63 Покращено 

екологічний та

санітарний стан м.

Торецьк
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94 1.9. Оптимізація

систем 

водопостачання та

водовідведення міст

і районів Донецької

області

Реконструкція 

водоводу 

Дзержинського ВУВКГ 

КП «Компанія «Вода

Донбасу» діаметром

400 мм від ВНС

«Водопровідний вузол» 

до вул. Центральна м.

Торецьк

1 581,90 1,77 1,77 Введено в

експлуатацій об'єкт

водопостачання

95 1.9. Оптимізація

систем 

водопостачання та

водовідведення міст

і районів Донецької

області

Капітальний ремонт

мереж водопостачання

від водоводу «Забалка»

до пр. Піонерів

м. Торецьк 

(коригування)

1 193,70 1,03 1,03 Введено в

експлуатацій об'єкт

водопостачання

96 1.9. Оптимізація

систем 

водопостачання та

водовідведення міст

і районів Донецької

області

Капітальний ремонт

мережі водовідведення

в смт Велика

Новосілка, Донецької

області

12 875,15 12 875,15 12 000,00 875,15 Покращено стан

об’єкту 

водовідведення

97 1.9. Оптимізація

систем 

водопостачання та

водовідведення міст

і районів Донецької

області

Водопостачання сел.

Куріцине та Спасько-

Михайлівка Спасько-

Михайлівської 

сільської ради

Олександрівського 

району Донецької

області в зв’язку з

утворенням 

депресіонної воронки

шахти від гірничих

робіт

5 899,79 5 899,79 5 309,81 589,98 Забезпечено 

якісною питною

водою 1000

мешканців села

Куріцине та села

Спасько –

Михайлівка

98 1.9. Оптимізація

систем 

водопостачання та

водовідведення міст

і районів Донецької

області

Реконструкція 

магістральних мереж

водопостачання по вул.

Оборони, вул.

Колпакової в м.Бахмут

Донецької області 

19 685,00 17 716,50 17 716,50 Покращено стан

об’єкту 

водопостачання

99 1.9. Оптимізація

систем 

водопостачання та

водовідведення міст

і районів Донецької

області

Капітальний ремонт

ділянки водоводу Д-

500 мм

Красносільского 

водозабору м. Бахмут

від Красносільского

водозабору до вул.

Шосейна м. Бахмут

24 843,02 7 794,59 7 794,59 Покращено стан

об’єкту 

водопостачання
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100 1.9. Оптимізація

систем 

водопостачання та

водовідведення міст

і районів Донецької

області

Капітальний ремонт

ділянки водопроводу

Д-500 мм від вул.

Визволителів Донбасу

до ВУ Корсунського в

м. Бахмут Донецької

області

32 264,82 18 555,50 18 555,50 Покращено стан

об’єкту 

водопостачання

101 1.9. Оптимізація

систем 

водопостачання та

водовідведення міст

і районів Донецької

області

Капітальний ремонт

ділянки водопроводу Д-

200 мм від

вул.Маріупольська,1 до 

пров.Великий 

Троїцький в м.Бахмут

Донецької області 

10 938,93 9 845,10 9 845,10 Покращено стан

об’єкту 

водопостачання

102 1.9. Оптимізація

систем 

водопостачання та

водовідведення міст

і районів Донецької

області

Капітальний ремонт

ділянки водопроводу Д-

300 мм по вул.

Сибірцева від вул.

Леваневського до пров.

6-й Садовий в

м.Бахмут Донецької

області (коригування)

3 304,46 476,50 476,50 Покращено стан

об’єкту 

водопостачання

103 1.9. Оптимізація

систем 

водопостачання та

водовідведення міст

і районів Донецької

області

Капітальний ремонт

ділянки водоводу Д-

400 мм від

вул.Колпакової через

З/Д шляхи по вул.

Садова до пров.5

Садовий в м.Бахмут

Донецької області

18 507,82 10 119,90 10 119,90 Покращено стан

об’єкту 

водопостачання

104 1.9. Оптимізація

систем 

водопостачання та

водовідведення міст

і районів Донецької

області

Будівництво 

каналізаційної насосної

станції для

водовідведення від

житлових будинків по

вул. Свято-

Георгіївській, 67, 69,

71 м. Бахмут

Донецької області 

3 347,28 2 181,37 2 181,37 Покращено стан

об’єкту 

водовідведення

105 1.9. Оптимізація

систем 

водопостачання та

водовідведення міст

і районів Донецької

області

Будівництво водоводу

від Новогродівського

водоводу Д=400 мм до

ВВ м.Мирноград

3 542,72 3 542,80 3 542,80 Покращено стан

об’єкту 

водовідведення

106 1.9. Оптимізація

систем 

водопостачання та

водовідведення міст

і районів Донецької

області

Реконструкція системи

водопостачання від 3-

го підйому до

фільтрувальної станції

м. Краматорськ

13 728,85 12 356,00 12 356,00 Покращено стан

об’єкту 

водопостачання
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107 1.9. Оптимізація

систем 

водопостачання та

водовідведення міст

і районів Донецької

області

Реконструкція системи

водопостачання сел.

Красноторка 

м.Краматорськ

14 208,68 7 084,94 7 084,94 Покращено стан

об’єкту 

водопостачання

108 1.9. Оптимізація

систем 

водопостачання та

водовідведення міст

і районів Донецької

області

Капітальний ремонт

водоводу по вул. 8

березня в Іллічівському

районі м.Маріуполя 

8 126,25 1 715,51 1 715,51 Покращено стан

об’єкту 

водопостачання

109 1.9. Оптимізація

систем 

водопостачання та

водовідведення міст

і районів Донецької

області

Капітальний ремонт

водоводу по пр.

Перемоги до вул.

Орджонікідзе в

Орджонікідзевському 

районі м.Маріуполя

(коригування)

10 639,22 7 513,06 7 513,06 Покращено стан

об’єкту 

водопостачання

110 1.9. Оптимізація

систем 

водопостачання та

водовідведення міст

і районів Донецької

області

Капітальний ремонт

водопровідної мережі

смт. Мангуш (ділянка

дублюючого водоводу

від камери розподілу в

районі ВНС 2-го

підйому с. Широка

балка до камер по вул.

Степна смт. Мангуш)

(I черга будівництва)

12 765,05 3 875,65 3 875,65 Покращено стан

об’єкту 

водопостачання

111 1.9. Оптимізація

систем 

водопостачання та

водовідведення міст

і районів Донецької

області

Реконструкція 

самопливного 

каналізаційного 

колектора в Самаріній

балці в Жовтневому

районі м.Маріуполя

(ділянка від існуючої

камери №19 до пр.

Ленина)

5 443,15 5 443,20 5 443,20 Покращено стан

об’єкту 

водовідведення

112 1.9. Оптимізація

систем 

водопостачання та

водовідведення міст

і районів Донецької

області

Реконструкція 

каналізаційної насосної

станції №5А, м.

Маріуполь, з

впровадженням 

енергозберегаючих 

технологій. 

Коригування 

16 802,65 16 802,70 16 802,70 Покращено стан

об’єкту 

водовідведення

113 1.9. Оптимізація

систем 

водопостачання та

водовідведення міст

і районів Донецької

області

Реконструкція 

напірних колекторів

КНС-5-5А в

Іллічівському 

(Кальміуському) 

районі м.Маріуполя

25 425,40 25 425,40 25 425,40 Покращено стан

об’єкту 

водовідведення

131



1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17

114 1.9. Оптимізація

систем 

водопостачання та

водовідведення міст

і районів Донецької

області

Насосні станції та

мережі каналізації

прибережної зони

відпочинку в

Орджонікідзевському 

районі м. Маріуполь

(коригування)

44 659,85 34 800,00 34 800,00 Покращено стан

об’єкту 

водовідведення

115 1.9. Оптимізація

систем 

водопостачання та

водовідведення міст

і районів Донецької

області

Реконструкція системи

водопостачання 

м.Новогродівка, 

шляхом встановлення

підкачувальної 

насосної станції

зонального 

водопостачання 

багатоповерхової 

забудови по

вул.Піонерська 

м.Новогродівка

1 132,90 751,15 751,15 Покращено стан

об’єкту 

водопостачання

116 1.9. Оптимізація

систем 

водопостачання та

водовідведення міст

і районів Донецької

області

Реконструкція системи

водопостачання м.

Новогродівка, шляхом

встановлення 

підкачувальної 

насосної станції

зонального 

водопостачання 

багатоповерхової 

забудови по

вул.Фестивальна 

м.Новогродівка

1 151,06 766,28 766,28 Покращено стан

об’єкту 

водопостачання

117 1.9. Оптимізація

систем 

водопостачання та

водовідведення міст

і районів Донецької

області

Реконструкція врізки

від водоводу РПУ

через вул. Юності на п.

Рубіжне до старої

врізки на МПС (1300

м. д. труби 150 мм)

Адреса об`єкту

будівництва: Донецька

область, 

м.Новогродівка 

1 015,67 663,76 663,76 Покращено стан

об’єкту 

водопостачання

118 1.9. Оптимізація

систем 

водопостачання та

водовідведення міст

і районів Донецької

області

Капітальний ремонт

самопливного 

каналізаційного 

колектору по вул.

Нагорна (дільниця від

вул. Михайлівська до

КНС №2) м.Селидове

4 403,80 1 441,94 1 441,94 Покращено стан

об’єкту 

водовідведення
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119 1.9. Оптимізація

систем 

водопостачання та

водовідведення міст

і районів Донецької

області

Реконструкція 

напірного 

каналізаційного 

колектору по вул.

Нагорна м.Селидове

(дільниця від КНС №2

до вул. Михайлівська)

(коригування)

1 297,89 701,88 701,88 Покращено стан

об’єкту 

водовідведення

120 1.9. Оптимізація

систем 

водопостачання та

водовідведення міст

і районів Донецької

області

Реконструкція 

всмоктуючого 

трубопроводу від

приймального 

колодязя поверхневого

водозабору до насосної

станції 1-го підйому, м.

Слов'янськ 

(рибозахисний 

пристрій)  

664,14 526,70 526,70 Покращено стан

об’єкту 

водопостачання

121 1.9. Оптимізація

систем 

водопостачання та

водовідведення міст

і районів Донецької

області

Капітальний ремонт

ділянки напірного

водоводу від будівлі

насосної станції 1-го

підйому. Слов`янськ  

2 220,80 509,60 509,60 Покращено стан

об’єкту 

водопостачання

122 1.9. Оптимізація

систем 

водопостачання та

водовідведення міст

і районів Донецької

області

Будівництво 

водопроводу від вул. Я.

Мудрого (вул.

Урицького) до пров.

Богомольця 

(перемичка), м.

Слов`янськ  

1 040,91 762,13 762,13 Побудовано об’єкт

водопостачання

123 1.9. Оптимізація

систем 

водопостачання та

водовідведення міст

і районів Донецької

області

Реконструкція 

водоводу №6 від вул.

Миру до ВНС №4, м.

Слов`янськ  

1 128,01 246,35 246,35 Покращено стан

об’єкту 

водопостачання

124 1.9. Оптимізація

систем 

водопостачання та

водовідведення міст

і районів Донецької

області

Реконструкція мереж

водопостачання по

вул. Шевченко, вул.

Василівська (вул.

Ж.Революції), бул.

Пушкіна (вул.

Шевченко), 

м.Слов`янськ

711,95 380,24 380,24 Покращено стан

об’єкту 

водопостачання

125 1.9. Оптимізація

систем 

водопостачання та

водовідведення міст

і районів Донецької

області

Реконструкція мереж

водопостачання по

вул.Добровольського, 

вул.Л.Толстого, 

вул.Я.Мудрого 

(вул.Урицького) 

(вул.Л.Толстого), 

м.Слов`янськ 

784,64 423,37 423,37 Покращено стан

об’єкту 

водопостачання
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126 1.9. Оптимізація

систем 

водопостачання та

водовідведення міст

і районів Донецької

області

Реконструкція дюкера

напірного 

каналізаційного 

колектора від КНС № 1

та №5 до очисних

споруд через р. К.

Торець м. Слов'янськ  

3 004,25 2 165,17 2 165,17 Покращено стан

об’єкту 

водовідведення

127 1.9. Оптимізація

систем 

водопостачання та

водовідведення міст

і районів Донецької

області

Реконструкція 

напірного 

каналізаційного 

колектору від КНС №1,

№5 до очисних споруд

5 989,89 3 364,22 3 364,22 Покращено стан

об’єкту 

водовідведення

128 1.9. Оптимізація

систем 

водопостачання та

водовідведення міст

і районів Донецької

області

Реконструкція 

аварійної ділянки

напірного 

каналізаційного 

колектора КНС № 3 віл

вул.Комунарів 

(Торська) до КНС 1-А,

м.Слов'янськ 

711,27 452,12 452,12 Покращено стан

об’єкту 

водовідведення

129 1.9. Оптимізація

систем 

водопостачання та

водовідведення міст

і районів Донецької

області

Капітальний ремонт

відкритих дренажних

систем в районі вул.

Гранична, вул. Героїв

Пілотів м. Слов`янськ   

1 179,94 610,16 610,16 Покращено стан

об’єкту 

водовідведення

130 1.9. Оптимізація

систем 

водопостачання та

водовідведення міст

і районів Донецької

області

Капітальний ремонт

насосної станції по вул. 

Центральній та

напірного колектору

від насосної станції до

вул. Банківська м.

Слов`янськ 

1 017,86 523,32 523,32 Покращено стан

об’єкту 

водопостачання

131 1.9. Оптимізація

систем 

водопостачання та

водовідведення міст

і районів Донецької

області

Капітальний ремонт

насосних станцій

"Лиман2", "Кокінакі",

"Волзька", "К.Маркса",

"Лозановича", м.

Слов`янськ 

4 661,98 2 665,79 2 665,79 Покращено стан

об’єкту 

водопостачання

132 1.9. Оптимізація

систем 

водопостачання та

водовідведення міст

і районів Донецької

області

Капітальний ремонт

водопровідної мережі

по вулиці Артемівська

у с.Зайцево

Артемівського району

Донецької області

333,12 176,46 176,46 Покращено стан

об’єкту 

водопостачання

Територія: 

Бахмутський 

район

133 1.9. Оптимізація

систем 

водопостачання та

водовідведення міст

і районів Донецької

області

Реконструкція мереж

водовідведення та

очисних споруд с.

Клинове Бахмутського

району Донецької

області

8 899,49 3 669,19 3 669,19 Покращено стан

об’єкту 

водовідведення
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134 1.9. Оптимізація

систем 

водопостачання та

водовідведення міст

і районів Донецької

області

Реконструкція системи

водопостачання смт.

Нікольське Донецької

області. 

16 617,96 8 539,23 8 539,23 Покращено стан

об’єкту 

водопостачання

135 1.9. Оптимізація

систем 

водопостачання та

водовідведення міст

і районів Донецької

області

Реконструкція ГТС

Золотоколодязького 

водосховища 

Золотоколодязької 

сільської ради

Добропільського 

району Донецької

області (коригування)

2 091,54 1 467,38 1 467,38 Покращено стан

об’єкту 

водопостачання

136 1.9. Оптимізація

систем 

водопостачання та

водовідведення міст

і районів Донецької

області

Капітальний ремонт

водопровідних мереж в

с.Кам’янка Шилівської

сільської ради

Добропільського 

району Донецької

області

299,50 100,97 100,97 Покращено стан

об’єкту 

водопостачання

137 1.9. Оптимізація

систем 

водопостачання та

водовідведення міст

і районів Донецької

області

Будівництво водоводу

технічної води у

с.Дем’янівка  

Комишуватської с/р

7км 

11 149,29 10 927,30 10 927,30 Побудовано об’єкт

водопостачання

Територія: 

Мангушський 

район

138 1.9. Оптимізація

систем 

водопостачання та

водовідведення міст

і районів Донецької

області

Капітальне 

будівництво 

водопровідної мережі

с.Стародубівка, 4,0 км

7 632,36 7 479,40 7 479,40 Побудовано об’єкт

водопостачання

Територія: 

Мангушський 

район

139 1.9. Оптимізація

систем 

водопостачання та

водовідведення міст

і районів Донецької

області

Будівництво 

водопровідних башт та

станції питної води по

вул. Садова,1 у

с.Сергіївка 

Слов"янського району

Донецької області

1 851,09 1 280,65 1 280,65 Побудовано об’єкт

водопостачання

140 1.9. Оптимізація

систем 

водопостачання та

водовідведення міст

і районів Донецької

області

Капітальний ремонт

водонапірної башти

«Рожновського» 

V=25м³ по

вул.Молодіжна в

с.Торець Слов'янського

району Донецької

області

293,42 269,10 269,10 Відремонтовано 

об’єкт 

водопостачання
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141 1.9. Оптимізація

систем 

водопостачання та

водовідведення міст

і районів Донецької

області

Реконструкція 

водонапірної башти

системи 

"Рожновського" V=25

м³ по вул.Дружби 97"а"

у смт. Билбасівка,

Слов'янського району

Донецької області

368,42 331,60 331,60 Відремонтовано 

об’єкт 

водопостачання

142 1.9. Оптимізація

систем 

водопостачання та

водовідведення міст

і районів Донецької

області

Реконструкція станції

знезалізнення 

підземних вод за

адресою: вул. Зелений

Гай, 16-а м. Красний

Лиман Донецької

області

8 579,03 8 579,10 8 579,10 Відремонтовано 

об’єкт 

водопостачання

Територія: 

Лиманська ОТГ

143 1.9. Оптимізація

систем 

водопостачання та

водовідведення міст

і районів Донецької

області

Капітальний ремонт

системи водопроводу у

селищі Нове

Краснолиманського 

району Донецької

області

844,94 263,25 263,25 Відремонтовано 

об’єкт 

водопостачання

Територія: 

Лиманська ОТГ

144 1.9. Оптимізація

систем 

водопостачання та

водовідведення міст

і районів Донецької

області

Капітальний ремонт

водопроводу від

розподільного 

колодязя ВК-1 до

водонапірної башти у

с. Олександрівка

Слов'янського району

Донецької області

1 111,62 574,24 574,24 Відремонтовано 

об’єкт 

водопостачання

145 1.9. Оптимізація

систем 

водопостачання та

водовідведення міст

і районів Донецької

області

Капітальний ремонт

водопроводу по вул.

Советська у с.

Олександрівка 

Слов'янського району

Донецької області

2 042,19 644,28 644,28 Відремонтовано 

об’єкт 

водопостачання

146 1.9. Оптимізація

систем 

водопостачання та

водовідведення міст

і районів Донецької

області

Реконструкція 

зовнішніх мереж

водопроводу по вул.

Молодіжній, 

с.Яковлівка  

Бахмутського району

Донецької області

(коригування)

629,11 380,69 380,69 Відремонтовано 

об’єкт 

водопостачання

147 1.9. Оптимізація

систем 

водопостачання та

водовідведення міст

і районів Донецької

області

Капітальний ремонт

ділянки водоводу Д

800 мм від ВНС -5

(вул. Панфілова, 145)

до вул. Таганрозька в

Орджонікідзевському 

районі м. Маріуполя 

2 065,85 1 010,91 1 010,91 Покращено стан

об’єкту 

водопостачання
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148 1.9. Оптимізація

систем 

водопостачання та

водовідведення міст

і районів Донецької

області

Капітальний ремонт

аварійної ділянки

напірного водоводу

через автомобільну

дорогу Слов`янськ-

Пришиб  (км16+695) 

394,32 31,10 31,10 Покращено стан

об’єкту 

водопостачання

Територія: місто

Слов`янськ

149 1.9. Оптимізація

систем 

водопостачання та

водовідведення міст

і районів Донецької

області

Капітальний ремонт

дюкеру водогону №9

через р.Казенний

Торець, м.Слов`янськ

1 340,51 193,57 193,57 Покращено стан

об’єкту 

водопостачання

150 1.9. Оптимізація

систем 

водопостачання та

водовідведення міст

і районів Донецької

області

Реконструкція дюкера

напірного 

каналізаційного 

колектора від КНС № 1-

А до очисних споруд

через р.К.Торець м.

Слов'янськ

3 195,55 1 885,90 1 885,90 Покращено стан

об’єкту 

водовідведення

151 1.9. Оптимізація

систем 

водопостачання та

водовідведення міст

і районів Донецької

області

Реконструкція 

аварійних ділянок

напірних 

каналізаційних 

колекторів від КНС №

1-а №1 та №5 в районі

вул.Горлівська,  

б.Мазанов Яр - очисні

споруди, сади

ВНІІМЕТМАШ м.

Слов'янськ

1 763,88 180,80 180,80 Покращено стан

об’єкту 

водовідведення

152 1.9. Оптимізація

систем 

водопостачання та

водовідведення міст

і районів Донецької

області

Реконструкція 

напірного 

каналізаційного 

колектору від КНС №6

до очисних споруд, м.

Слов'янськ

1 496,57 149,72 149,72 Покращено стан

об’єкту 

водовідведення

153 1.9. Оптимізація

систем 

водопостачання та

водовідведення міст

і районів Донецької

області

Реконструкція дюкера

самопливного 

каналізаційного 

колектора через

оз.Лиман по

вул.Волзька, 

м.Слов'янськ 

4 975,27 423,32 423,32 Покращено стан

об’єкту 

водовідведення

154 1.9. Оптимізація

систем 

водопостачання та

водовідведення міст

і районів Донецької

області

Капітальний ремонт

водоспуску та

дренажних систем від

вул. Праці до річки

Колонтаївка 

м.Слов`янськ 

682,57 50,55 50,55 Покращено стан

об’єкту 

водовідведення
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155 1.9. Оптимізація

систем 

водопостачання та

водовідведення міст

і районів Донецької

області

Капітальний ремонт

водопровідних мереж в

с.Світле 

Добропільського 

району Донецької

області (коригування) 

369,17 188,58 188,58 Покращено стан

об’єкту 

водовідведення

156 1.9. Оптимізація

систем 

водопостачання та

водовідведення міст

і районів Донецької

області

Капітальний ремонт

лінії водопроводу по

вул. Дружби в с. Світле

Світлівської сільської

ради Добропільського

району Донецькій

області

270,61 48,69 48,69 Покращено стан

об’єкту 

водопостачання

157 1.9. Оптимізація

систем 

водопостачання та

водовідведення міст

і районів Донецької

області

Капітальний ремонт

лінії водопроводу по

вул. Донецькій в с.

Світле Світлівської

сільської ради

Добропільського 

району Донецькій

області

287,38 57,86 57,86 Покращено стан

об’єкту 

водопостачання

158 1.9. Оптимізація

систем 

водопостачання та

водовідведення міст

і районів Донецької

області

Реконструкція 

існуючої водопровідної

мережі по

вул.Молодіжна, 

Сонячна смт Ялта

Донецької області

1 473,85 106,48 106,48 Покращено стан

об’єкту 

водопостачання

159 1.10. Реконструкція

та модернізація

мереж зливової

каналізації 

Донецької області

Реконструкція системи

водовідведення 

поверхневого стоку від

вул. Леваневського до

вул. Казанцева м.

Маріуполь

17 328,80 13 663,68 13 663,68 Покращено стан

об’єкту 

водопостачання

160 1.10. Реконструкція

та модернізація

мереж зливової

каналізації 

Донецької області

Будівництво дощової

каналізації в смт

Велика Новосілка

1 000,00 1 000,00 1 000,00 Побудовано 1,5 км

зливової каналізації

161 1.10. Реконструкція

та модернізація

мереж зливової

каналізації 

Донецької області

Будівництво та

реконструкція зливової

каналізації м.

Краматорськ

350,00 350,00 350,00 Реконструйовано та

модернізовано 

14,24 км мереж

зливової каналізації

162 1.10. Реконструкція

та модернізація

мереж зливової

каналізації 

Донецької області

Будівництво зливової

каналізації м.Лиман 

500,00 500,00 500,00 Побудовано 55,2 км

мережі зливової

каналізації
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163 1.10. Реконструкція

та модернізація

мереж зливової

каналізації 

Донецької області

Будівництво зливововї

каналізації мн.Южний

Мар'їнського району (2

черга)

42 000,00 42 000,00 42 000,00 Побудовано 2,6 км

мережі зливової

кналізації

164 1.10. Реконструкція

та модернізація

мереж зливової

каналізації 

Донецької області

Капітальний ремонт

зливової каналізації

вулично-дорожньої 

мережи м. Слов'янськ

900,00 900,00 900,00 Відремонтовано 

14,2 км мережі

зливової каналізації

165 1.10. Реконструкція

та модернізація

мереж зливової

каналізації 

Донецької області

Капітальний ремонт

відкритих дренажних

систем в мікрорайоні

"Залізничний-2" 

м.Слов'янськ

758,16 758,16 758,16 Відремонтовано 

відкриті дренажні

системи 

протяжністю 3,65

км

166 1.10. Реконструкція

та модернізація

мереж зливової

каналізації 

Донецької області

Капітальний ремонт

дренажних систем від

вул.Ізюмська до

вул.Сользаводська, від

вул.Сользаводська до

станції Словкурорт

м.Слов'янськ

907,34 907,30 907,30 Відремонтовано 

дренажні системи

протяжністю 3,355

км

167 2.7. Будівництво

нових кладовищ з

адмінітсративно 

побутовим 

корпусом та

планування нових

територій для

розширення 

існуючих кладовищ

Капітальний ремонт

кладовищ м. Бахмут

3 500,00 3 500,00 3 500,00 Відремонтовано 

кладовище №1

вздовж атодороги

м. Бахмут - м. Часів

Яр (20,0 га)

168 2.7. Будівництво

нових кладовищ з

адмінітсративно 

побутовим 

корпусом та

планування нових

територій для

розширення 

існуючих кладовищ

Встановлення 

євроогорожі навколо

кладовищ на території

населених пунктів

Велико-

Новосілківського 

району

460,00 460,00 460,00 Огороджено 13

кладовищ

169 2.7. Будівництво

нових кладовищ з

адмінітсративно 

побутовим 

корпусом та

планування нових

територій для

розширення 

існуючих кладовищ

Будівництво нових

кладовищ з

адміністративно-

побутовим корпусом та

планування нових

теріторій для

розширення існуючих

кладовищ у м.

Маріуполь

17 200,00 17 200,00 17 200,00 Побудовано Старо-

Кримське 

кладовище

139



1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17

170 2.7. Будівництво

нових кладовищ з

адмінітсративно 

побутовим 

корпусом та

планування нових

територій для

розширення 

існуючих кладовищ

Будівництво нових

кладовищ з

адміністративно-

побутовим корпусом та

планування нових

територій для

розширення існуючих

кладовищ м.

Слов'янськ

1 560,00 1 560,00 1 560,00 Побудовано 1

кладовище

171 Розробка проектно-

кошторисної 

документації

2 500,00 1 756,00 1 756,00 Розроблено 

проектну 

документацію

Територія: 

Миколаївська 

ОТГ

3.2.6. Житлове 

будівництво
741 319,29 637 012,89 68 864,57 258 064,07 20 464,13 25 507,40 103 281,73 160 831,00

1 1.2. Реконструкція

ушкоджених та

зруйнованих 

багатоквартирних 

та приватних

будинків

Реконструкція 

ушкоджених та

зруйнованих 

багатоквартирних та

приватних будинків

м.Авдіївка, Бахмут,

Краматорськ, 

Слов'янськ, Торецьк,

райони: Бахмутський,

Волноваський, 

Мар'їнський

16 721,00 16 721,00 7 221,00 9 500,00 Відновлено 104

житлові будинки

Джерело: кошти

спонсорів

2 1.2. Реконструкція

ушкоджених та

зруйнованих 

багатоквартирних 

та приватних

будинків

Капітальний ремонт

житлового будинку

(відновлення) по

вул.Молодіжная, 20в

м.Авдііївка (І черга)

7 080,32 6 896,01 6 896,01 Відновлено 

будинок, 

пошкоджений при

проведення АТО

3 1.2. Реконструкція

ушкоджених та

зруйнованих 

багатоквартирних 

та приватних

будинків

Капітальний ремонт

житлового будинку

(відновлення) по

вул.Молодіжная, 17у

м.Авдііївка (І черга)

5 445,43 5 299,42 5 299,42 Відновлено 

будинок, 

пошкоджений при

проведення АТО

4 1.2. Реконструкція

ушкоджених та

зруйнованих 

багатоквартирних 

та приватних

будинків

Відновлення 

житлового будинку по

вул. Ворошилова, 45,

м. Мар'їнка

(капітальний ремонт) 

102,28 76,70 76,70 Відновлено 

будинок, 

пошкоджений при

проведення АТО

5 1.2. Реконструкція

ушкоджених та

зруйнованих 

багатоквартирних 

та приватних

будинків

Відновлення 

житлового будинку по

вул. Ворошилова, 47,

м. Мар'їнка

(капітальний ремонт)

840,12 647,00 647,00 Відновлено 

будинок, 

пошкоджений при

проведення АТО
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6 1.2. Реконструкція

ушкоджених та

зруйнованих 

багатоквартирних 

та приватних

будинків

Відновлення 

житлового будинку по

вул. Ворошилова, 49,

м. Мар'їнка

(капітальний ремонт)

121,47 97,00 97,00 Відновлено 

будинок, 

пошкоджений при

проведення АТО

7 1.2. Реконструкція

ушкоджених та

зруйнованих 

багатоквартирних 

та приватних

будинків

Відновлення 

житлового будинку по

вул. Ворошилова, 53,

м. Мар'їнка

(капітальний ремонт)

135,50 101,00 101,00 Відновлено 

будинок, 

пошкоджений при

проведення АТО

8 1.2. Реконструкція

ушкоджених та

зруйнованих 

багатоквартирних 

та приватних

будинків

Відновлення 

житлового будинку по

вул. Заводська, 11, м.

Мар'їнка (капітальний

ремонт)

1 917,02 910,00 910,00 Відновлено 

будинок, 

пошкоджений при

проведення АТО

9 1.2. Реконструкція

ушкоджених та

зруйнованих 

багатоквартирних 

та приватних

будинків

Відновлення 

житлового будинку по

вул. Заводська, 13, м.

Мар'їнка (капітальний

ремонт)

119,97 103,00 103,00 Відновлено 

будинок, 

пошкоджений при

проведення АТО

10 1.2. Реконструкція

ушкоджених та

зруйнованих 

багатоквартирних 

та приватних

будинків

Відновлення 

житлового будинку по

вул. Заводська, 15, м.

Мар'їнка (капітальний

ремонт)

1 436,55 376,00 376,00 Відновлено 

будинок, 

пошкоджений при

проведення АТО

11 1.2. Реконструкція

ушкоджених та

зруйнованих 

багатоквартирних 

та приватних

будинків

Відновлення 

житлового будинку по

вул. Заводська, 18, м.

Мар'їнка (капітальний

ремонт)

220,76 203,00 203,00 Відновлено 

будинок, 

пошкоджений при

проведення АТО

12 1.2. Реконструкція

ушкоджених та

зруйнованих 

багатоквартирних 

та приватних

будинків

Відновлення 

житлового будинку по

вул. Заводська, 37, м.

Мар'їнка (капітальний

ремонт)

959,46 867,00 867,00 Відновлено 

будинок, 

пошкоджений при

проведення АТО

13 1.2. Реконструкція

ушкоджених та

зруйнованих 

багатоквартирних 

та приватних

будинків

Відновлення 

житлового будинку по

вул. Заводська, 10, м.

Мар'їнка (капітальний

ремонт)

1 138,46 628,00 628,00 Відновлено 

будинок, 

пошкоджений при

проведення АТО
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14 1.2. Реконструкція

ушкоджених та

зруйнованих 

багатоквартирних 

та приватних

будинків

Відновлення 

житлового будинку по

вул. Заводська, 14а, м.

Мар'їнка (капітальний

ремонт)

300,79 216,00 216,00 Відновлено 

будинок, 

пошкоджений при

проведення АТО

15 1.2. Реконструкція

ушкоджених та

зруйнованих 

багатоквартирних 

та приватних

будинків

Відновлення 

житлового будинку по

вул. Заводська, 17, м.

Мар'їнка (капітальний

ремонт)

1 755,52 1 674,00 1 674,00 Відновлено 

будинок, 

пошкоджений при

проведення АТО

16 1.2. Реконструкція

ушкоджених та

зруйнованих 

багатоквартирних 

та приватних

будинків

Відновлення 

житлового будинку по

вул. Заводська, 20, м.

Мар'їнка (капітальний

ремонт)

895,08 412,00 412,00 Відновлено 

будинок, 

пошкоджений при

проведення АТО

17 1.2. Реконструкція

ушкоджених та

зруйнованих 

багатоквартирних 

та приватних

будинків

Відновлення 

житлового будинку по

вул Красноармійська,

4, м. Мар'їнка

(капітальний ремонт)

2 339,67 1 958,00 1 958,00 Відновлено 

будинок, 

пошкоджений при

проведення АТО

18 3.8. Регіональна

програма 

верифікації 

квартирного обліку

та створення фонду

для забезпечення

тимчасовим житлом

внутрішньо 

переміщених осіб в

зоні проведення

антитерористичної 

операції

Реконструкція 

гуртожитку за

адресою: вул.

Чайковського, 1а у

м.Бахмут Донецької

області

10 986,83 10 986,83 10 986,83 Реконструйовано 

будівлю гуртожитку

19 3.8. Регіональна

програма 

верифікації 

квартирного обліку

та створення фонду

для забезпечення

тимчасовим житлом

внутрішньо 

переміщених осіб в

зоні проведення

антитерористичної 

операції

Реконструкція 

гуртожитку по

вул. Сибірцева, 25 в

м. Бахмут Донецької

області

6 491,50 6 491,50 6 491,50 Реконструйовано 

будівлю гуртожитку
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20 3.8. Регіональна

програма 

верифікації 

квартирного обліку

та створення фонду

для забезпечення

тимчасовим житлом

внутрішньо 

переміщених осіб в

зоні проведення

антитерористичної 

операції

Реконструкція 

гуртожитку по

вул. Привокзальна, 1 в

м. Бахмут Донецької

області

8 346,10 8 346,10 8 346,10 Реконструйовано 

будівлю гуртожитку

21 3.8. Регіональна

програма 

верифікації 

квартирного обліку

та створення фонду

для забезпечення

тимчасовим житлом

внутрішньо 

переміщених осіб в

зоні проведення

антитерористичної 

операції

Реконструкція 

гуртожитку по

вул. Леніна, 20 в

м.Бахмут Донецької

області

3 427,60 3 427,60 3 427,60 Реконструйовано 

будівлю гуртожитку

22 3.8. Регіональна

програма 

верифікації 

квартирного обліку

та створення фонду

для забезпечення

тимчасовим житлом

внутрішньо 

переміщених осіб в

зоні проведення

антитерористичної 

операції

Реконструкція  

гуртожитку по

вул. Оборони, 19 в

м.Бахмут Донецької

області

11 725,21 11 725,21 11 725,21 Реконструйовано 

будівлю гуртожитку

23 3.8. Регіональна

програма 

верифікації 

квартирного обліку

та створення фонду

для забезпечення

тимчасовим житлом

внутрішньо 

переміщених осіб в

зоні проведення

антитерористичної 

операції

Реконструкція 

гуртожитку за

адресою: бульвар

Металургів, 2 в м.

Бахмут Донецької

області

8 419,90 8 419,90 8 419,90 Реконструйовано 

будівлю гуртожитку
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24 3.8. Регіональна

програма 

верифікації 

квартирного обліку

та створення фонду

для забезпечення

тимчасовим житлом

внутрішньо 

переміщених осіб в

зоні проведення

антитерористичної 

операції

Реконструкція 

гуртожитку №1

Димитровської міської

ради для забезпечення

житлом осіб, які мають

статус внутрішньо

переміщених з зони

АТО, за адресою:

м. Мирноград 

(Димитров), м-н

«Молодіжний», № 37-а

(коригування)

9 204,07 9 204,07 9 204,07 Реконструйовано 

будівлю гуртожитку

25 3.8. Регіональна

програма 

верифікації 

квартирного обліку

та створення фонду

для забезпечення

тимчасовим житлом

внутрішньо 

переміщених осіб в

зоні проведення

антитерористичної 

операції

Реконструкція 

гуртожитку № 1

Димитровської міської

ради для забезпечення

житлом осіб, які мають

статус внутрішньо

переміщених з зони

проведення АТО, за

адресою:  

м.Мирноград, м-н

«Молодіжний», 37-а

(продовження робіт з

прибданням 

обладнання)

28 413,60 28 413,60 28 413,60 Реконструйовано 

будівлю гуртожитку

26 3.8. Регіональна

програма 

верифікації 

квартирного обліку

та створення фонду

для забезпечення

тимчасовим житлом

внутрішньо 

переміщених осіб в

зоні проведення

антитерористичної 

операції

Реконструкція будівлі

гуртожитку під

житловий будинок,

розташованого за

адресою: Донецька

область, м. Мирноград,

мікрорайон "Західний",

31а (коригування)

10 263,36 10 263,36 10 263,36 Реконструйовано 

будівлю гуртожитку
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27 3.8. Регіональна

програма 

верифікації 

квартирного обліку

та створення фонду

для забезпечення

тимчасовим житлом

внутрішньо 

переміщених осіб в

зоні проведення

антитерористичної 

операції

Реконструкція будівлі

гуртожитку під

житловий будинок,

розташованого за

адресою: Донецька

обл., м.Мирноград,

мікрорайон "Західний",

№31а (продовження

робіт)

11 766,50 11 766,50 11 766,50 Реконструйовано 

будівлю гуртожитку

28 3.8. Регіональна

програма 

верифікації 

квартирного обліку

та створення фонду

для забезпечення

тимчасовим житлом

внутрішньо 

переміщених осіб в

зоні проведення

антитерористичної 

операції

Капітальний ремонт

будівлі для медичних

працівників-

переселенців за

адресою: вул. Поштова, 

22 в смт.Мангуш

12 201,85 12 201,85 12 201,85 Відремонтовано 

будівлю гуртожитку

29 3.8. Регіональна

програма 

верифікації 

квартирного обліку

та створення фонду

для забезпечення

тимчасовим житлом

внутрішньо 

переміщених осіб в

зоні проведення

антитерористичної 

операції

Реконструкція 

громадської будівлі під

багатоквартирний 

житловий будинок

розташований за

адресою: Донецька

обл., м.Покровськ, вул.

Захисників України, 1

33 087,28 33 087,28 33 087,28 Реконструйовано 

будівлю гуртожитку

30 3.8. Регіональна

програма 

верифікації 

квартирного обліку

та створення фонду

для забезпечення

тимчасовим житлом

внутрішньо 

переміщених осіб в

зоні проведення

антитерористичної 

операції

Реконструкція 

гуртожитку під

багатоквартирний 

житловий будинок,

розташований за

адресою: Донецька

обл., м.Покровськ, м-н

Шахтарський, 12

46 485,07 46 485,07 46 485,07 Реконструйовано 

будівлю гуртожитку
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31 3.8. Регіональна

програма 

верифікації 

квартирного обліку

та створення фонду

для забезпечення

тимчасовим житлом

внутрішньо 

переміщених осіб в

зоні проведення

антитерористичної 

операції

Капітальний ремонт та

підвищення 

енергоефективності 

будівлі лікарні смт.

Володимирівка для

розселення внутрішньо

переміщених осіб за

адресою: Донецька

область, смт.

Володимирівка, 

вул.Проценка, 10

9 914,31 9 914,31 9 914,31 Відремонтовано 

будівлю гуртожитку

32 3.8. Регіональна

програма 

верифікації 

квартирного обліку

та створення фонду

для забезпечення

тимчасовим житлом

внутрішньо 

переміщених осіб в

зоні проведення

антитерористичної 

операції

Реконструкція 

невикористаних 

приміщень, 

розташованих на

п'ятому поверсі будівлі

за адресою: м.

Дружківка, вул.

Радченко, 34а під

гуртожиток сімейного

типу для медперсоналу

з числа ВПО

4 380,96 4 380,96 4 380,96 Реконструйовано 

будівлю гуртожитку

33 3.8. Регіональна

програма 

верифікації 

квартирного обліку

та створення фонду

для забезпечення

тимчасовим житлом

внутрішньо 

переміщених осіб в

зоні проведення

антитерористичної 

операції

Будинок тимчасового

помешкання по вул.

Космонавтів, 15,

м.Дружківка -

термомодернізація, 

капітальний ремонт

п'ятого поверху для

розміщення 

внутрішньо 

переміщенних осіб

5 611,11 5 611,11 5 611,11 Відремонтовано 

будівлю гуртожитку

34 3.8. Регіональна

програма 

верифікації 

квартирного обліку

та створення фонду

для забезпечення

тимчасовим житлом

внутрішньо 

переміщених осіб в

зоні проведення

антитерористичної 

операції

Реконструкція 

(термомодернизація) 

гуртожитку по вул.

Радченка, буд. 36 під

гуртожиток сімейного

типу, м. Дружківка

Донецької області

20 859,81 20 859,81 20 859,81 Реконструйовано 

будівлю гуртожитку
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35 3.8. Регіональна

програма 

верифікації 

квартирного обліку

та створення фонду

для забезпечення

тимчасовим житлом

внутрішньо 

переміщених осіб в

зоні проведення

антитерористичної 

операції

Реконструкція 

нежитлової будівлі під

житло для

переселенців з

розміщенням 

спортивного та

дитячого майданчиків

за адресою: вул. Абая,

4, смт. Біленьке, м.

Краматорск, Донецька

область (коригування)

25 213,62 25 213,62 25 213,62 Реконструйовано 

будівлю гуртожитку

36 3.8. Регіональна

програма 

верифікації 

квартирного обліку

та створення фонду

для забезпечення

тимчасовим житлом

внутрішньо 

переміщених осіб в

зоні проведення

антитерористичної 

операції

Нежитлова будівля –

гуртожиток по вул.

Крупської, 4, м.

Красний Лиман –

реконструкція

8 536,92 8 536,92 8 536,92 Реконструйовано 

будівлю гуртожитку

37 3.8. Регіональна

програма 

верифікації 

квартирного обліку

та створення фонду

для забезпечення

тимчасовим житлом

внутрішньо 

переміщених осіб в

зоні проведення

антитерористичної 

операції

Комунальний 

гуртожиток по вул.

Кільцевій, 2а,

м.Слов'янськ -

капітальний ремонт

(модернізація) для

розміщення 

внутрішньо 

переміщених осіб

51 593,03 51 593,03 51 593,03 Відремонтовано 

будівлю гуртожитку

38 3.8. Регіональна

програма 

верифікації 

квартирного обліку

та створення фонду

для забезпечення

тимчасовим житлом

внутрішньо 

переміщених осіб в

зоні проведення

антитерористичної 

операції

Реконструкція 

нежитлових будівель

під гуртожиток та

автономну котельню

по вул. Південна, 2а м.

Бахмут Донецької

області. Коригування

20 203,49 7,36 7,36 Покращено стан

нежитлової будівлі

для створення

гуртожитку
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39 3.8. Регіональна

програма 

верифікації 

квартирного обліку

та створення фонду

для забезпечення

тимчасовим житлом

внутрішньо 

переміщених осіб в

зоні проведення

антитерористичної 

операції

Реконструкція 

нежитлових будівель,

гуртожитків під житло

для громадян, у тому

числі для

внутрішньопереміщени

х осіб (Лиманська

ОТГ, м. Маріуполь,

Бахмутський, 

Волноваський, 

Мар'їнський райони) 

128 917,40 128 917,40 18 286,40 110 631,00 Реконструйовано 

приміщення 

площею 12801,2

кв.м

40 Реконструкція 5-ти

поверхового житлового

будинку по вул.

Декабристів, 31 у м.

Бахмут Донецької

області (проект

"Теплий будинок")

3 608,25 2 578,50 2 578,50 Покращено стан

житлового будинку

41 Реконструкція 5-ти

поверхового житлового

будинку по вул.

Визволителів Донбасу,

23 у м. Бахмут

Донецької області

(проект "Теплий

будинок")

5 490,51 1 798,50 1 798,50 Покращено стан

житлового будинку

42 Капітальний ремонт

житлового фонду.

Реформування системи

управління житловим

фондом мікрорайону

«Західний» м. Бахмута

із застосуванням

енерго- та

ресурсозберігаючих 

технологій («Теплий

Будинок»). 

Теплоізоляція 

зовнішніх 

конструктивів 

житлового будинку

№21 по вул.

Визволителів Донбасу

м. Бахмут 

4 907,85 114,70 114,70 Покращено стан

житлового будинку
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43 Капітальний ремонт

житлового фонду.

Реформування системи

управління житловим

фондом мікрорайону

«Західний» м. Бахмута

із застосуванням

енерго- та

ресурсозберігаючих 

технологій («Теплий

Будинок»). 

Теплоізоляція 

зовнішніх 

конструктивів 

житлового будинку

№43 по вул.

Декабристів м. Бахмут

2 100,96 806,63 806,63 Покращено стан

житлового будинку

44 Капітальний ремонт

житлового фонду.

Реформування системи

управління житловим

фондом мікрорайону

«Західний» м. Бахмута

із застосуванням

енерго- та

ресурсозберігаючих 

технологій («Теплий

Будинок»). 

Теплоізоляція 

зовнішніх 

конструктивів 

житлового будинку

№164 по вул.

Леваневського  

м.Бахмут

2 776,92 1 392,30 1 392,30 Покращено стан

житлового будинку
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45 Капітальний ремонт

житлового фонду.

Реформування системи

управління житловим

фондом мікрорайону

«Західний» м. Бахмута

із застосуванням

енерго- та

ресурсозберігаючих 

технологій («Теплий

Будинок»). 

Теплоізоляція 

зовнішніх 

конструктивів 

житлового будинку

№36 по вул.Ювілейна

м. Бахмут

3 414,97 1 562,02 1 562,02 Покращено стан

житлового будинку

46 Капітальний ремонт

житлового фонду.

Реформування системи

управління житловим

фондом мікрорайону

«Західний» м. Бахмута

із застосуванням

енерго- та

ресурсозберігаючих 

технологій («Теплий

Будинок»). 

Теплоізоляція 

зовнішніх 

конструктивів 

житлового будинку

№33 по вул.

Визволителів Донбасу

м.Бахмут 

2 926,02 1 213,44 1 213,44 Покращено стан

житлового будинку

47 Реконструкція 5-ти

поверхового житлового

будинку по вул.

Декабристів, 25 у м.

Бахмут Донецької

області (проект

"Теплий будинок")

3 546,98 1 213,82 1 213,82 Покращено стан

житлового будинку

48 Реконструкція 5-ти

поверхового житлового

будинку по вул.

Декабристів, 29 у м.

Бахмут Донецької

області (проект

"Теплий будинок")

3 556,60 2 388,30 2 388,30 Покращено стан

житлового будинку
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49 Реконструкція 5-ти

поверхового житлового

будинку по вул.

Декабристів, 35 у м.

Бахмут Донецької

області (проект

"Теплий будинок")

3 831,07 1 031,72 1 031,72 Покращено стан

житлового будинку

50 Реконструкція 5-ти

поверхового житлового

будинку по вул.

Декабристів, 37 у м.

Бахмут Донецької

області (проект

"Теплий будинок")

4 230,84 2 224,90 2 224,90 Покращено стан

житлового будинку

51 Реконструкція 5-ти

поверхового житлового

будинку по вул.

Декабристів, 41 у м.

Бахмут Донецької

області (проект

"Теплий будинок")

4 038,05 2 100,90 2 100,90 Покращено стан

житлового будинку

52 Реконструкція 5-ти

поверхового житлового

будинку по вул.

Визволителів Донбасу,

27 у м. Бахмут

Донецької області

(проект "Теплий

будинок")

3 522,49 718,70 718,70 Покращено стан

житлового будинку

53 Реконструкція 5-ти

поверхового житлового

будинку по вул.

Визволителів Донбасу,

29 у м. Бахмут

Донецької області

(проект "Теплий

будинок")

3 465,94 2 484,90 2 484,90 Покращено стан

житлового будинку

54 Реконструкція 5-ти

поверхового житлового

будинку по вул.

Декабристів, 33 у м.

Бахмут Донецької

області (проект

"Теплий будинок")

3 812,37 1 060,40 1 060,40 Покращено стан

житлового будинку

55 Капітальний ремонт по

утепленню фасадів

житлової будівлі по пр.

Нахімова, 196 в м.

Маріуполі 

2 550,68 119,87 119,87 Покращено стан

житлового будинку
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56 Капітальний ремонт по

утепленню фасадів та

перекриття 9-го

поверху житлового

будину по

вул.Київській, 3/1 у

Лівобережному 

(Орджонікідзевському) 

районі м. Маріуполя 

3 328,09 470,81 470,81 Покращено стан

житлового будинку

57 Капітальний ремонт по

утепленню фасадів та

перекриття 14-го

поверху житлового

будинку по вул. 9

Травня, 17 у

Лівобережньому 

(Орджонікідзевському) 

районі м. Маріуполя 

5 783,09 2 286,22 2 286,22 Покращено стан

житлового будинку

58 Капітальний ремонт по

утепленню фасадів та

перекриття верхнього

поверху житлового

будинку по пр.М.

Жукова, 64 у

Лівобережному  

(Орджонікідзевському) 

районі м. Маріуполя 

3 379,59 1 672,53 1 672,53 Покращено стан

житлового будинку

59 Капітальний ремонт

житлових будинків в м. 

Маріуполь. Оснащення

інженерного вводу

житлових будинків

приладом обліку

теплової енергії,

автоматизованим 

вузлом регулювання.

46 574,70 24 197,73 24 197,73 Покращено стан

житлового будинку

60 Капітальний ремонт

житлових будинків в м. 

Маріуполь. Оснащення

інженерного вводу

житлових будинків

автоматизованим 

вузлом регулювання

5 000,00 2 671,25 2 671,25 Покращено стан

житлового будинку

61 Капітальний ремонт

покрівель житлових

будинків (в межах

підтримки переходу до

ОСББ)

35 200,00 30 325,04 30 325,04 Покращено стан

житлового будинку
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62 Капітальний ремонт по

утепленню фасадів та

перекриття 12-го

поверху житлового

будинку по вул.

Олімпійський, 181 у

Орджонікідзевському 

районі м. Маріуполя (в

межах підтримки

переходу до ОСББ)

3 798,07 993,20 993,20 Покращено стан

житлового будинку

63 Капітальний ремонт

фасаду з утепеленням

житлового будинку за

адресою: вул. 130

Таганрозької дивізії, 7

в м. Маріуполі 

9 751,50 8 776,40 8 776,40 Покращено стан

житлового будинку

64 Встановлення 

індивідуальних 

підкачувальних 

станцій на

багатоповерхові та

малоповерхові житлові

будинки м. Слов'янськ

(капітальний ремонт)

5 654,04 5 088,60 5 088,60 Покращено стан

житлового будинку

65 Реконструкція 

житлового будинку по

вул. Сінецького, буд.

22, м. Миколаївка

6 790,81 3 982,98 3 982,98 Покращено стан

житлового будинку

66 Будівництво 9-ти

поверхового 

багатоквартирного 

житлового будинку з

вбудованими 

нежитловими 

приміщеннями, 

Лиманська ОТГ                   

40 700,00 40 700,00 40 700,00 Побудовано 

будівлю загальною

площею 3735 кв.м 

Джерело: кошти

підприємств
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3.2.7. Розвиток 

підприємницького 

середовища

600 261,91 28 946,31 17 553,01 5 977,80 5 415,50

1 «Підтримка 

підприємницької 

діяльності у керамічній

галузі міста Слов’янськ

та створення

сприятливих умов для

інвестиційної 

діяльності і розвитку

через активну

маркетингову 

стратегію просування,

налагодження зв’язків

Донбасу з іншими

регіонами України, а

також розвиток

експорту керамічної

продукції»

3 590,51 3 590,51 3 590,51 Долучити за рік

реалізації проекту

не менше 200

представників 

малого та

середнього бізнесу;

Cтворено нові малі

та мікро

підприємства не

менше ніж 7 од. за

рік реалізації

проекту та у

подальшому не

менше ніж на 0,3

пункти у показнику

«кількість малих та

мікро підприємств

на 10 тис.

населення» щороку.

2 1.14. Створення

індустріальних 

парків на території

Донецької області

Відновлення 

інфраструктури 

Донеччини та

сприяння інвестиційно-

інноваційній 

привабливості регіону

через розбудову

Індустріального парку

"Лиманський"

13 962,50 13 962,50 13 962,50 Споруджено 

об’єкти/мережі для

енерго-, газо-,

водопостачання на

території ІП

3 1.14. Створення

індустріальних 

парків на території

Донецької області

Створення 

індустріального парку

у м. Лиман

129 883,10 2 716,70 2 716,70 Проведено 

підготовчі роботи

для створення

індустріального 

парку

4 1.14. Створення

індустріальних 

парків на території

Донецької області

Створення 

індустріального парку

у м. Костянтинівка

213 513,00 2 698,80 2 698,80 Проведено 

підготовчі роботи

для створення

індустріального 

парку

5 1.14. Створення

індустріальних 

парків на території

Донецької області

Створення 

індустріального парку

у м. Маріуполь

140 767,10 2 988,90 2 988,90 Проведено 

підготовчі роботи

для створення

індустріального 

парку
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6 1.14. Створення

індустріальних 

парків на території

Донецької області

Створення 

індустріального парку

у м. Торецьк

98 545,70 2 988,90 2 988,90 Проведено 

підготовчі роботи

для створення

індустріального 

парку

3.2.8. Ринок праці. 

Зайнятість 

населення

22 500,00 15 500,00 15 500,00

1 3.13. Реконструкція

приміщення під

гуртожиток для

проживання осіб,

які проходять

навчання в

Донецькому центрі

професійно-

технічної освіти

державної служби

зайнятості

Реконструкція 

приміщення під

гуртожиток для

проживання осіб, які

проходять навчання в

Донецькому центрі

професійно-технічної 

освіти державної

служби зайнятості

22 500,00 15 500,00 15 500,00 Реконструйовано 

приміщення під

гуртожиток. 

Орієнтовна 

кількість 

отримувачів вигод -

близько 10 тисяч

працездатних осіб

на території міст та

районів Донецької

області, які

підконтрольні 

Україні, в тому

числі, інші регіони

України (за –

потребою)

Джерело: кошти

міжнародних 

донорів

3.2.9. Формування 

спроможних 

територіальних 

громад

225 370,37 115 024,92 26 608,67 54 000,00 2 956,52 31 459,74

1 1.13. Розвиток

мережі Центрів

надання 

адміністративних 

послуг, підвищення

якості і доступності

надання 

адміністративних 

послуг суб`єктам

підприємницької 

діяльності та

мешканцям 

Донецької області

Розбудова центру

надання 

адміністративних 

послуг у

м.Краматорську 

шляхом оснащення та

придбання обладнання

6 117,71 3 580,40 3 222,36 358,04 Придбано та

встановлено офісне

та технічне

обладнання для

оснащення 10

робочих місць

155



1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2 1.13. Розвиток

мережі Центрів

надання 

адміністративних 

послуг, підвищення

якості і доступності

надання 

адміністративних 

послуг суб`єктам

підприємницької 

діяльності та

мешканцям 

Донецької області

Прибудова до

адміністративних 

будівель під центр

надання 

адміністративних 

послуг на площі

Шибанкова, 11

м.Покровськ Донецької 

області

35 294,79 9 258,31 8 332,48 925,83 Прибудовано 

приміщення 

загальною площею

1000 кв.м,

облаштовано 20

робочих місць

3 1.13. Розвиток

мережі Центрів

надання 

адміністративних 

послуг, підвищення

якості і доступності

надання 

адміністративних 

послуг суб`єктам

підприємницької 

діяльності та

мешканцям 

Донецької області

Реконструкція будівлі

дитячого садка № 1 по

вул.Без назви, 20а м.

Світлодарськ 

Бахмутського району

Донецької області під

центр надання

адміністративних 

послуг

34 500,00 9 252,22 8 327,00 925,22 Реконструйовано 

будівлю площею

2598,2 кв.м

4 1.13. Розвиток

мережі Центрів

надання 

адміністративних 

послуг, підвищення

якості і доступності

надання 

адміністративних 

послуг суб`єктам

підприємницької 

діяльності та

мешканцям 

Донецької області

Будівництво 

адміністративної 

будівлі за адресою:

вул. Привокзальна,

буд.3 у м. Бахмут

Донецької обл.

34 958,02 31 459,74 31 459,74 Покращено стан

адміністративної 

будівлі

5 1.13. Розвиток

мережі Центрів

надання 

адміністративних 

послуг, підвищення

якості і доступності

надання 

адміністративних 

послуг суб`єктам

підприємницької 

діяльності та

мешканцям 

Донецької області

Реконструкція 

нежитлової будівлі під

Центр надання

адміністративних та

соціальних послуг

Соледарської міської

об'єднаної 

територіальної 

громади

19 401,46 2 484,11 2 235,70 248,41 Реконструйовано 

будівлю площею

795 кв.м
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6 1.13. Розвиток

мережі Центрів

надання 

адміністративних 

послуг, підвищення

якості і доступності

надання 

адміністративних 

послуг суб`єктам

підприємницької 

діяльності та

мешканцям 

Донецької області

Підвищення якості і

доступності надання

адміністративних 

послуг у м. Торецьку

шляхом створення

Центру надання

адміністративних 

послуг

5 751,29 2 711,71 2 440,54 271,17 Реконструйовано 

будівлю площею

250 кв.м? Створено

12 робочих місць,

закуплено 150 од.

меблів, 23 од.

техніки та

обладнання

7 1.13. Розвиток

мережі Центрів

надання 

адміністративних 

послуг, підвищення

якості і доступності

надання 

адміністративних 

послуг суб`єктам

підприємницької 

діяльності та

мешканцям 

Донецької області

Підвищення якості

надання 

адміністративних 

послуг у місті Часів Яр

Донецької області

шляхом проведення

капітального ремонту

будівлі по вул.

Цілинників, 2 та

придбання обладнання

7 347,10 2 278,45 2 050,60 227,84 Реконструйовано 

будівлю площею

870,5 кв.м

8 4.22. Організація

заходів цивільного

захисту населення

спроможних 

територіальних 

громад

Створення умов для

захисту населення від

надзвичайних ситуацій

на окремих територіях

області, у тому числі на 

територіях об'єднаних

територіальних громад

54 000,00 54 000,00 54 000,00 Створено 6 Центрів

безпеки громадян

9 4.22. Організація

заходів цивільного

захисту населення

спроможних 

територіальних 

громад

Створення умов для

захисту населення від

надзвичайних ситуації

на територіях

об'єднаних 

територіальних громад

28 000,00 Створено 4 Центри

безпеки громадян

з них:
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Іллінівської сільської

об'єднаної 

територіальної 

громади 

7 000,00 Створено 1 центр

безпеки громадян

Джерело: кошти,

перераховані з

обласного 

бюджету у 2017

році, які

залишились на

рахунку 

виконавця 

проекту

Соледарської міської

об'єднаної 

територіальної 

громади 

7 000,00 Створено 1 центр

безпеки громадян

Джерело: кошти,

перераховані з

обласного 

бюджету у 2017

році, які

залишились на

рахунку 

виконавця 

проекту

Сіверської міської

об'єднаної 

територіальної 

громади

7 000,00 Створено 1 центр

безпеки громадян

Джерело: кошти,

перераховані з

обласного 

бюджету у 2017

році, які

залишились на

рахунку 

виконавця 

проекту

Маріупольської міської

ради (для

Маріупольської міської

об'єднаної 

територіальної 

громади)

7 000,00 Створено 1 центр

безпеки громадян

Джерело: кошти,

перераховані з

обласного 

бюджету у 2017

році, які

залишились на

рахунку 

виконавця 

проекту

3.2.10. Розвиток міст і 

районів області
63 841,17 63 775,30 8 940,02 54 242,68 592,60

1 Аварійно-

відновлювальні роботи

(капітальний ремонт)

на адміністративній

будівлі Артемівської

міської ради, Донецька

область, м.Бахмут, вул.

Миру, 44

8 940,02 8 940,02 8 940,02 Відремонтовано 

адміністративну  

будівлю
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2 Капітальний ремонт

адміністративної 

будівлі виконавчого

комітету 

Маріупольської міської

ради по пр. Леніна, 70,

м. Маріуполь

34 311,20 34 311,20 34 311,20 Відремонтовано 

адміністративну  

будівлю

3 Реконструкція 

нежитлової будівлі для

розміщення 

адміністративних 

установ та організацій,

розташованої за

адресою: м-н

"Молодіжний", буд. 37-

б, м.Мирноград

Донецької області

(перепланування 

приміщень)

19 931,49 19 931,49 19 931,49 Відремонтовано 

адміністративну  

будівлю

4 Капітальний ремонт

нежитлової будівлі та

системи опалення - зал

засідання 

(евакуаційний пункт)

за адресою: с.

Парасковіївка, вулиця

Володарського, 3

658,47 592,60 592,60 Покращено стан

громадської будівлі

3.2.11. Впровадження 

заходів 

територіального 

планування

35 829,18 35 230,00 35 230,00

1 1.17. Створення

позитивного іміджу

населених пунктів

Донецької області

через відновлення

ключових територій

міського простору

"Реконструкція вулиці

Соборна та благоустрій

прилеглої до неї

території у місті

Дружківка І черга"

35 829,18 35 230,00 35 230,00 Реконструкційовано 

центральну вулицю

у міста

3.2.12. Соціальний захист 

населення
760 952,25 602 063,85 90 100,00 8 930,60 27 385,63 19 930,01 160 603,90 37 825,51 257 288,20

1 3.2. Створення

«Соціальних 

офісів»

Створення 

"Соціального офісу"

Ясинуватського району

3 627,48 3 627,48 3 264,73 362,75 Закуплено: офісні

меблі, комп'ютерну

та оргтехніку,

програмне 

забезпечення, 

впроваджено 

електронну систему

керування чергою 
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2 3.2. Створення

«Соціальних 

офісів»

Створення 

"Соціального офісу" та

термомодернізація 

будівлі за адресою:

м.Мар'їнка вул.

Каштанова, 2

11 944,00 11 944,00 10 000,00 1 944,00 Проведено 

капітальний ремонт

та 

термомодернізацію 

будівлі, придбано

комп'ютерну та

оргтехніку, офісні

меблі, програмне

забезпечення

Проект також 

подано для 

участі у Програмі 

підтримки 

секторальної 

політики - 

Підтримка 

регіональної 

політики 

України 

Європейського 

Союзу

3 3.2. Створення

«Соціальних 

офісів»

Створення 

"Соціального офісу" у

Бахмутському районі

5 565,28 5 565,28 5 565,28 Закуплено офісні

меблі, комп'ютерну

та оргтехніку

кондиціонери

4 3.2. Створення

«Соціальних 

офісів»

Створення 

"Соціального офісу" в

Олександрівському 

районі

11 100,00 11 100,00 11 100,00 Здійснено технічне

переоснащення 

діючого управління

соціального захисту

населення: 

придбано меблі,

комп'ютерну та

оргтехніку

5 3.2. Створення

«Соціальних 

офісів»

Створення 

"Соціального офісу" у

м. Торецьк 

39 000,00 39 000,00 39 000,00 Здійснено 

реконструкцію та

капітальний ремонт

будівлі. Проведено

модернізацію та

переоснащення за

рахунок нового

сучасного 

обладнання

6 3.2. Створення

«Соціальних 

офісів»

«Соціальний офіс»

м.Мирноград 

19 767,30 19 767,30 17 000,00 2 767,30 Проведено 

модернізацію та

переоснащення за

рахунок нового

сучасного 

обладнання: 

придбано офісні

меблі, комп'ютерну

та оргтехніку
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7 3.2. Створення

«Соціальних 

офісів»

"Соціальний офіс" у

м.Авдіївка              

35 000,00 35 000,00 35 000,00 Здійснено 

реконструкцію та

капітальний ремонт

будівлі. Проведено

закупівлю 

комп'ютерного 

обладнання, 

офісних меблів,

програмного 

забезпечення

8 3.2. Створення 

«Соціальних 

офісів»

Створення 

«Соціального офісу» 

шляхом реконструкції 

будівлі з прибудовою 

будівлі та 

реконструкції 

інженерних мереж за 

адресою:  Донецька 

обл., м. Дружківка,   

вул. 

Машинобудівників, 64 

та оснащення 

програмним 

забезпеченням

21966,68 21 966,68 18000,00 3966,68 Проведено 

реконструкцію 

будівлі з 

прибудовою та 

реконструкцю 

інженерних мереж, 

придбано 

програмне 

забезпечення, 

офісні меблі, 

комп'ютерну та 

оргтехніку

9 3.2. Створення

«Соціальних 

офісів»

«Соціальний офіс» у

Великоновосілківськом

у районі

37 000,00 37 000,00 37 000,00 Проведено 

реконструкцію 

(термомодернізацію

) будівлі. Придбано

обладнання, меблі,

комп'ютерну та

оргтехніку

10 3.2. Створення

«Соціальних 

офісів»

Створення 

«Соціального офісу» у

м. Добропілля

1 223,60 1 223,60 122,40 1 101,20 Здійснено 

модернізацію та

технічне 

переоснащення 

діючого управління

соціального захисту

населення 

Добропільської 

міської ради для

створення 

«Соціального 

офісу»

11 3.2. Створення

«Соціальних 

офісів»

"Соціальний офіс" у

м.Краматорськ

41 807,00 41 807,00 6 000,00 35 807,00 Здійснено 

реконструкцію та

капітальний ремонт

будівлі, проведено

модернізацію та

переоснащення  

новим сучасним

обладнанням
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12 3.2. Створення

«Соціальних 

офісів»

Реконструкція будівель

для створення

соціального центру у

форматі "Соціальний

офіс" за адресою м.

Бахмут, вул.Перемоги,

53

88 952,50 58 200,00 5 820,00 52 380,00 Здійснено 

реконструкцію та

капітальний ремонт

будівлі. Проведено

закупівлю 

комп'ютерного 

обладнання, 

офісних меблів,

програмного 

забезпечення

13 3.2. Створення

«Соціальних 

офісів»

Створення 

"Соціального офісу" у

м. Слов'янськ

39 000,00 39 000,00 35 100,00 3 900,00 Зміцнено 

матеріально-

технічну базу:

придбано 

обладнання, 

закуплено 

комп'ютерну та

оргтехніку

14 3.2. Створення

«Соціальних 

офісів»

«Соціальний офіс»

Слов'янського району

30 000,00 30 000,00 3 000,00 27 000,00 Проведено 

реконструкцію 

будівлі управління

соціального захисту

населення

15 3.2. Створення

«Соціальних 

офісів»

Створення 

"Соціального офісу" в

м.Новогродівка 

23 000,00 1 000,00 1 000,00 Проведено 

реконструкцію та

здійснено 

капітальний ремонт

приміщення. 

Придбано 

комп'ютерну та

офісну техніку,

встановлено 

програмне 

забезпечення 

16 3.2. Створення

«Соціальних 

офісів»

"Соціальний офіс" у

Мангушському районі

26 743,60 11 500,00 10 000,00 1 500,00 Проведено 

реконструкцію та

капітальний ремонт

будівлі. Придбано

комп'ютерне 

обладнання та

програмне 

забезпечення. 

Прогнозується 

обслуговувати 29,7

тис. осіб   

17 3.2. Створення

«Соціальних 

офісів»

Створення 

"Соціального офісу" у

Нікольському районі

30 000,00 30 000,00 30 000,00 Проведено 

реконструкцію 

будівлі управління

соціального захисту

населення 
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18 3.6. Покращення

якості надання

соціальних послуг

мережею 

стаціонарних 

відділень для

постійного або

тимчасового 

проживання 

одиноких громадян

територіальних 

центрів соціального

обслуговування 

(надання 

соціальних послуг)

системи 

соціального захисту

населення

Капітальний ремонт

будівлі стаціонарного

відділення 

територіального 

центру 

Великоновосілківськог

о району с. Благодатне

(утеплення фасаду,

заміна вікон, ремонт

покрівлі) 

(коригування)

4 330,03 4 330,03 4 330,03 Проведено 

утеплення фасадів,

заміна вікон,

ремонт покрівлі,

(стіни -1158,5м²,

цоколь - 266м²,

відкоси -144,3 м²,

покрівля - 2312,2

м²) за адресою:

с.Благодатне, вул.

Мічуріна, 3

19 3.6. Покращення

якості надання

соціальних послуг

мережею 

стаціонарних 

відділень для

постійного або

тимчасового 

проживання 

одиноких громадян

територіальних 

центрів соціального

обслуговування 

(надання 

соціальних послуг)

системи 

соціального захисту

населення

Капітальний ремонт

першого поверху

відділення 

стаціонарного догляду

для постійного

проживання 

територіального 

центру соціального

обслуговування та

надання соціальних

послуг 

Великоновосілківськог

о району Донецької

області, с.Благодатне,

вул. Мічуріна, 3

1 842,38 1 842,38 1 842,38 Проведено 

капітальний ремонт

першого поверху

відділення площею

1445,1 м² за

адресою: 

с.Благодатне, вул.

Мічуріна, 3
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20 3.6. Покращення

якості надання

соціальних послуг

мережею 

стаціонарних 

відділень для

постійного або

тимчасового 

проживання 

одиноких громадян

територіальних 

центрів соціального

обслуговування 

(надання 

соціальних послуг)

системи 

соціального захисту

населення

Створення 

стаціонарного 

відділення в

Територіальному 

центрі соціального

обслуговування 

(надання соціальних

послуг) м.Краматорськ

4 600,00 4 600,00 4 600,00 Створено 

стаціонарне 

відділення для

постійного або

тимчасового 

проживання осіб

похилого віку та

інвалідів

21 3.6. Покращення

якості надання

соціальних послуг

мережею 

стаціонарних 

відділень для

постійного або

тимчасового 

проживання 

одиноких громадян

територіальних 

центрів соціального

обслуговування 

(надання 

соціальних послуг)

системи 

соціального захисту

населення

Реконструкція 

стаціонарного 

відділення для

постійного 

проживання - Будинок

ветеранів "Добрі

серця" Нікольського

територіального 

центру надання

соціальних послуг

Донецької області

2 548,90 2 548,90 2 548,90 Здійснено 

реконструкцію 

приміщення 
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22 3.6. Покращення

якості надання

соціальних послуг

мережею 

стаціонарних 

відділень для

постійного або

тимчасового 

проживання 

одиноких громадян

територіальних 

центрів соціального

обслуговування 

(надання 

соціальних послуг)

системи 

соціального захисту

населення

Облаштування 

стаціонарного 

відділення 

Новогродівського 

міського 

територіального 

центру соціального

обслуговування для

постійного або

тимчасового 

проживання (надання

соціальних послуг) 

1 000,00 1 000,00 1 000,00 Здійснено 

реконструкцію 

будівлі, забезпечено

благоустрій 

прилеглої території,

придбано 

обладнання.

23 1.21. Проведення

заходів з

термомодернізації 

будівель бюджетної

сфери

Капітальний ремонт

будівлі управління

соціального захисту

населення 

Мирноградської 

міської ради,

розташованого за

адресою: м-н

"Молодіжний", 59

м. Мирноград, 

Донецької області

4 600,57 4 600,57 4 600,57 Проведено 

капітальний ремонт

(термомодернізація) 

управління 

соціального захисту

населення 

Мирноградської 

міської ради

24 1.21. Проведення

заходів з

термомодернізації 

будівель бюджетної

сфери

Будівлі Артемівського

психоневрологічного 

інтернату по вул.

Зелена, 7, с. Весела

Долина Артемівського

району - капітальний

ремонт 

(термомодернізація)

4 555,34 4 555,34 4 555,34 Проведено 

капітальний ремонт

(термомодернізацію

) інтернатного

закладу системи

соціального захисту

населення

25 1.21. Проведення 

заходів з 

термомодернізації 

будівель бюджетної 

сфери

Будівля 

Красноармійського 

геріатричного 

пансіонату з

психоневрологічним 

відділенням по

вул.Правди, 1, м.

Красноармійськ –

капітальний ремонт

(термомодернізація)

13 909,52 13 909,52 13 909,52 Проведено 

капітальний ремонт

(термомодернізацію

) інтернатного

закладу системи

соціального захисту

населення
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26 1.21. Проведення

заходів з

термомодернізації 

будівель бюджетної

сфери

Будівлі та споруди

Слов’янського 

психоневрологічного 

інтернату по вул.

Курчатова, 72,

м.Слов’янськ –

Капітальний ремонт

(термомодернізація)

6 371,87 6 371,87 6 371,87 Проведено 

капітальний ремонт

(термомодернізацію

) інтернатного

закладу системи

соціального захисту

населення

27 3.5. Покращення

надання соціальних

послуг 

інтернатними 

закладами системи

соціального захисту

області 

Проведення робіт із

капітального ремонту,

реконструкції 

інтернатних установ

системи соціального

захисту населення для

громадян похилого

віку та осіб з

інвалідністю, закупівля

технологічного 

обладнання, 

устаткування, 

спеціалізованого 

автотранспорту 

110 650,30 57 603,90 57 603,90 Поліпшено умови 

перебування 350 

осіб з інвалідністю 

Бахмутського 

психоневрологічног

о інтернату, 

здійснено 

реконструкцію 

покрівлі головного 

корпусу Білицього 

будинку-інтернату 

для громадян 

похилого віку та 

інвалідів загальною 

площею 3135,0 м2, 

придбано 

технологічне 

обладнання, 

устаткування тощо 

(8 інтернатних 

установ системи 

соціального захисту 

населення)

28 3.5. Покращення

надання соціальних

послуг 

інтернатними 

закладами системи

соціального захисту

області 

Проведення робіт із 

капітального ремонту, 

реконструкції 

Дружківського 

дитячого будинку-

інтернату та закупівля 

технологічного 

обладнання, 

устаткування, 

спеціалізованого 

автотранспорту 

140 845,90 103 000,00 103 000,00 Поліпшено умови

перебування 255

дітей з

інвалідністю, 

створено відділення

підтриманого 

проживання для

молоді з

особливими 

потребами віком від

18 до 35 років

(близько 100 осіб)
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3.2.13. Підтримка сім'ї, 

дітей та молоді
133 578,52 88 391,92 21 600,00 48 098,00 18 693,92

1 Реконструкція будівлі

комунального закладу

"Донецький обласний

центр ресоціалізації

наркозалежної молоді"

за адресою:

с.Ніколайполье,

вул.Піонерська, 

будинок 1-а,

Костянтинівський 

район Донецької

області»

16 739,01 16 739,01 16 739,01 Реконструйовано 

будівлю для

надання 

психологічної, 

соціальної 

допомоги 

наркозалежної 

молоді та

покращення якості

послуг

2 Удосконалення рівня

соціальних послуг та

розширення їх спектра

на базі "Донецького

обласного центру

соціально-

психологічної 

реабілітації дітей та

молоді з

функціональними 

обмеженнями"

48 000,00 9 600,00 9 600,00 Побудовано корпус

для реабілітантів та

придбання 

спеціально 

адаптованого 

автотранспорту на

55 пасажирських

місць

3 Модернізація будівлі

колишнього  

загальноосвітнього 

закладу для

досконалення рівня

надання соціальних

послуг та розширення

їх спектра на базі

комунальних установ

(соціальне містечко)

13 954,91 13 954,91 12 000,00 1 954,91 Покращено умови

перебування у

комунальних 

закладах вагітних

жінок, жінок з

новонародженими 

дітьми (23 особи з

них 14- ВПО), дітей-

сиріт, та дітей

позбавлених 

батьківського 

піклування, які

опинилися в

важких життєвих

обставинах (21

особа, з них 11

ВПО), 

постраждалих від

насилля в родині та

гендерного насилля

(57 осіб, з них 18

ВПО)
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4 Капітальний ремонт

будівлі по

вул. Радченко, 64,

м. Дружківка 

Донецької області для

розміщення 3-х

комунальних закладів

(КЗ «Донецький

обласний соціальний

центр матері та

дитини», КЗ

«Донецький обласний

центр соціально –

психологічної 

допомоги», КЗ

«Донецький обласний

соціальний 

гуртожиток, для дітей-

сиріт та дітей,

позбавлених 

батьківського 

піклування»)

14 100,00 14 100,00 14 100,00 Удосконалено та

розширено сферу

надання соціальних

послуг на базі

модернізації будівлі

по вул. Радченко,

64, м. Дружківка

Донецької області

під 3 комунальні

заклади (КЗ

«Донецький 

обласний 

соціальний центр

матері та дитини»,

КЗ «Донецький

обласний центр

соціально –

психологічної 

допомоги», 

КЗ«Донецький 

обласний 

соціальний 

гуртожиток, для

дітей – сиріт та

дітей, позбавлених

батьківського 5 Придбання автомобілів

та будинків для

багатодітних сімей, які

виховують 9 та більше

неповнолітніх дітей, в

рамках реалізації

проекту "Міцна та

щаслива сім'я - надія

оновленої Донеччини". 

27 000,00 13 500,00 13 500,00 Придбано сімейні

автомобілі і

будинки для

багатодітних сімей,

які виховують 9 та

більше 

неповнолітніх 

дітей.

6 Створення молодіжних

центрів у містах,

районах, об'єднанних

територіальних 

громадах Донецької

області в рамках

реалізації проекту

«Гідна країна для

гідних людей»

40 784,60 40 784,60 20 498,00 20 286,60 Відкрито 34

молодіжних центри

для всебічного

розвитку молоді

завдяки 

неформальним та

інтерактивним 

методам навчання
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3.2.14. Захист прав дітей-

сиріт та дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування

55 465,40 55 465,40 45 415,40 10 050,00

1 3.1. Забезпечення

швидкої 

доступності 

соціальних служб

до дітей, які

потребують 

соціального захисту

«Швидка соціальна

допомога»

Забезпечення швидкої

доступності соціальних

служб до дітей, які

потребують 

соціального захисту

«Швидка соціальна

допомога»

10 050,00 10 050,00 10 050,00 Зменшено кількість

"соціальних сиріт"

на 10%; збільшено

кількість дітей-

сиріт та дітей,

позбавлених 

батьківського 

піклування, 

влаштованих до

сімейних форм

виховання на 1%

(щороку) 

2 3.9. Забезпечення

житлом на час

функціонування 5-

ти дитячих

будинків сімейного

типу та 5

прийомних сімей,

переміщених із

зони АТО

«Сімейний 

затишок»

Забезпечення житлом

на час функціонування

5-ти дитячих будинків

сімейного типу (далі -

ДБСТ) та 5-ти

прийомних сімей,

переміщених із зони

АТО «Сімейний

затишок».              

45 415,40 45 415,40 45 415,40 Придбано 10

Дитячих будинків

сімейного типу (в

містах Вугледар (1),

Краматорськ (2),

Маріуполь (4),

Слов'янськ(1), 

Нікольському (1) та

Добропільському 

(1) районах) до

яких планується

влаштувати 66

дітей з інтернатних

закладів

Кошти: 

субвенція з

державного 

бюджету 

місцевим 

бюджетам на

придбання житла

для дитячих

будинків 

сімейного типу,

соціального 

житла для дітей-

сиріт, дітей,

позбавлених 

батьківського 

піклування, осіб

з їх числа

3.2.15. Освіта 2 326 307,57 2 008 540,35 48 383,72 137 891,50 647 535,20 55 183,09 271 942,22 6 131,81 807 441,41 34 031,40

1 Будівництво 

(реконструкція) будівлі

з метою створення

Військового ліцею

ім.І.Сірка Донецької

обласної ради

100 000,00 100 000,00 100 000,00 Створено на

території області

військовий ліцей з

очікуваним 

контингентом - 250

учнів

Територія: місто

Бахмут 
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2 Капітальний ремонт

системи 

теплопостачання 

приміщень будівлі

гуртожитку ДНЗ

"Красногорівське 

ВПУ" Донецька

область, Мар'їнський

район, м.

Красногорівка, вул.

Ахтирська, буд. 2

990,57 990,60 990,60 Капітально 

відремонтовано 

систему 

теплопостачання 1,

2 поверхів будівлі

гуртожитку 

закладу, 

підвищення 

енергоефективності 

з використанням

елементів 

інноваційних 

технологій 

(інфрачервоне 

оплалення)

3 Реконструкція будівлі

Краматорського 

дошкільного дитячого

будинку № 3 "Гайок"

Донецької обласної

ради, розташованого

по вул. Бульварна, 17 а

у м. Слов'янськ,

Донецької обл.

30 230,89 30 021,70 30 021,70

4 Реконструкція 

господарських 

будівель, споруд та

інженерних мереж

Краматорського 

дошкільного дитячого

будинку № 3 "Гайок"

Донецької обласної

ради в м. Слов'янську

по вул. Бульварна, 17а

4 085,69 4 009,70 4 009,70

5 Капітальний ремонт

приміщень 

Краматорського 

дошкільного дитячого

будинку № 3 "Гайок"

Донецької обласної

ради

1 284,74 1 249,39 1 249,39 Відремонтовано 

будівлю 

дошкільного 

навчального 

закладу

Розміщено: 1.

Початкова школа

(60 учнів дітей з

особливими 

потребами з метою

їх підготовки до

інклюзивного 

навчання у

загальноосвітніх 

закладах). 2.

Методично-

консультаційний 

пункт для батьків та

дітей з особливими

потребами (4800

консультацій на

рік). 

3.КЗ«Донецький 

обласний навчально-

методичний центр

психологічної 

служби системи 
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6 Реконструкція 

теплопостачання 

Олексіїво-

Дружківської 

загальноосвітньої 

санаторної школи-

інтернат I-III ступенів

№ 13 Донецької

обласної ради смт.

Олексієво-Дружківка 

Донецької області, вул.

Садова, 1

4 166,95 3 919,57 3 919,57 Реконструйовано 

систему 

теплопостачання 

закладу, замінено

обладнання 

котельні на нове

7 Капітальний ремонт

тротуарів Олексієво-

Дружківської 

загальноосвітньої 

санаторної школи-

інтернат № 13 за

адресою: смт.Олексієво-

Дружківка, вул.

Садова, 1

1 476,27 1 473,81 1 473,81 Відремонтовано 

будівлю 

навчального 

закладу

8 Реконструкція басейну

Олексієво-

Дружківської 

загальноосвітньої 

санаторної школи-

інтернат І-ІІІ ступенів

№13 Донецької

обласної ради, смт.

Олексієво-Дружківка 

Донецької області, вул.

Садова, 1

8 272,30 7 741,64 7 741,64 Реконструйовано 

об'єкт

9 Капітальний ремонт

спального корпусу

"заміна дверей, ремонт

підлоги та стелі

спальних кімнат,

роздягалень, ізолятору"

Олексієво-

Дружківської СЗШУ №

13 за адресою: смт.

Олексієво-Дружківка, 

вул. Садова, 1

1 494,93 1 490,64 1 490,64 Відремонтовано 

будівлю 

навчального 

закладу

10 Реконструкція котельні

Новожеланівської 

спеціальної 

загальноосвітньої 

школи-інтернат № 39

Донецької обласної

ради, с. Новожеланне,

вул. Центральна, буд.

83

3 745,98 3 577,04 3 577,04 Реконструйовано 

систему 

теплопостачання 

закладу, замінено

обладнання 

котельні на нове
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11 Реконструкція 

учбового корпусу

Новожеланівської 

спеціальної загально-

освітньої школи-

інтернат №39

Донецької обласної

ради, с. Новожеланне,

вул. Леніна, буд. 83 із

прибудовою 

спортивного 

комплексу та

улаштуванням 

спортивного 

майданчику

12 467,65 11 507,41 11 507,41 Реконструйовано 

будівлю

12 Капітальний ремонт

об'єктів благоустрою

Новожеланівської 

спеціальної 

загальноосвітньої 

школи-інтернат №39

Донецької обласної

ради в с. Новожеланне

Донецької області, вул.

Леніна, 83

9 106,75 8 789,54 8 789,54 Відремонтовано 

об'єкти 

благоустрою

13 Капітальний ремонт із

термомодернізацією 

Новожелановської 

спеціальної загально-

освітньої школи-

інтернат №39

Донецької обласної

ради по вул. Леніна,

буд. 83, с.

Новожеланне

5 146,07 4 715,08 4 715,08 Відремонтовано 

будівлю 

навчального 

закладу

14 Капітальний ремонт із

термомодернізацією 

будівлі 

адміністративного 

корпусу, їдальні

санаторно-оздоровчого 

центру соціальної

реабілітації 

"Смарагдове місто",

Донецької обласної

ради по вул. Лісна, 1,

селища Соснове.

3 573,68 3 161,63 3 161,63 Відремонтовано 

будівлю 

навчального 

закладу

172



1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17

15 Реконструкція покрівлі

адміністративного 

корпусу, їдальні

санаторно-оздоровчого 

центру соціальної

реабілітації 

"Смарагдове місто" по

вул. Лісна, 1 селища

Соснове, Лиманського

району, Донецької

області

3 000,00 3 000,00 3 000,00 Реконструйовано 

будівлю 

навчального 

закладу

16 Реконструкція 

учбового корпусу із

улаштуванням 

додаткових приміщень

та переходу між

їдальнею та будівлею

нової школи санаторно-

оздоровчого центру

соціальної реабілітації

"Смарагдове місто",

Донецької обласної

ради. Селище Соснове,

вул. Лісна, 1,

Краснолиманський р-н

2 093,49 1 784,95 1 784,95 Реконструйовано 

будівлю 

навчального 

закладу

17 Капітальний ремонт

спального корпусу Е-2

санаторно-оздоровчого 

центру соціальної

реабілітації 

"Смарагдове місто",

адреса: 84432, селище

Соснове Лиманського

району, Донецька обл.

1 494,58 1 490,62 1 490,62 Відремонтовано 

будівлю 

навчального 

закладу
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18 Капітальний ремонт

системи вентиляції

кухні в їдальні

санаторно-оздоровчого 

центру соціальної

реабілітації дітей-

сиріт, позбавлених

батьківського 

піклування, 

"Смарагдове місто",

Донецької обласної

ради, Селище Соснове,

вул. Лісна, 1,

Краснолиманський р-н

3 129,32 2 970,08 2 970,08 Відремонтовано 

будівлю 

навчального 

закладу

19 Капітальний ремонт з

термомодернізацією 

Новгородської 

спеціальної 

загальноосвітньої 

школи-інтернату № 38

Донецької обласної

ради, смт.

Новгородське, пров.

Узви, 24

3 777,23 3 505,85 3 505,85 Відремонтовано 

будівлю 

навчального 

закладу

20 Капітальний ремонт

об'єктів благоустрою та

теплиці Новгородської

спеціальної 

загальноосвітньої 

школи-інтернату № 38

Донецької обласної

ради в смт.

Новгородське 

Донецької області,

пров. Гужви, 24.

7 849,72 7 323,74 7 323,74 Відремонтовано 

будівлю 

навчального 

закладу

21 Реконструкція із

термодернізацією 

будівлі 

Парасковіївської 

спеціальної 

загальноосвітньої 

школи-інтернат № 40

Донецької обласної

ради, по вул.

Володарського, 23, с.

Парасковіївка

10 707,88 10 246,57 10 246,57 Реконструйовано 

будівлю 

навчального 

закладу
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22 Капітальний ремонт

об'єктів благоустрою

Парасковіївської 

спеціальної 

загальноосвітньої 

школи-інтернат №40

Донецької обласної

ради, по вул.

Володарського, 23, с.

Парасковіївка

5 426,73 5 196,22 5 196,22 Відремонтовано 

будівлю 

навчального 

закладу

23 Реконструкція теплиці

Парасковіївської 

спеціальної 

загальноосвітньої 

школи-інтернат №40

Донецької обласної

ради по вул.

Володарського, 23, с.

Парасковіївка

2 941,33 2 888,32 2 888,32 Реконструйовано 

будівлю 

навчального 

закладу

24 Реконструкція об'єктів

благоустрою 

Парасковіївської 

спеціальної 

загальноосвітньої 

школи-інтернат №40,

Донецької обласної

ради із з улаштуванням

спортивного 

майданчику, по вул.

Володарського, 23, с.

Парасковіївка

10 475,45 10 366,17 10 366,17 Відремонтовано 

будівлю 

навчального 

закладу

25 3.15. Модернізація

матеріально-

технічної бази

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

Донецької області в

контексті створення

системи опорних

шкіл України 

Реконструкція будівлі

Бахмутської 

загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів

№ 12 Бахмутської

міської ради Донецької

області, розташованої

за адресою: м. Бахмут,

вул. Леваневського, 

111 (коригування)

24 980,65 24 980,65 24 980,65 Реконструйовано 

будівлю опорного

загальноосвітнього 

закладу

175



1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17

26 3.15. Модернізація

матеріально-

технічної бази

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

Донецької області в

контексті створення

системи опорних

шкіл України 

Будівництво блочної

модульної міні-

котельні, яка працює

на твердому паливі,

розташованої за

адресою: м. Мирноград

Донецької області, м-н

Восточний, 24 для

опалення Навчально-

виховного комплексу

"загальноосвітня школа 

І ступеня-гімназія"

Мирноградської 

міської ради

(коригування)

2 488,89 2 488,89 2 488,89 Побудовано 

котельню для

опалення опорного

загальноосвітнього 

закладу

27 3.15. Модернізація

матеріально-

технічної бази

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

Донецької області в

контексті створення

системи опорних

шкіл України 

Реконструкція діючих

мереж 

теплопостачання, 

водовідведення, 

водопостачання і

енергозабезпечення 

для підключення

блочної модульної міні-

котельні, яка працює

на твердому паливі,

розташованої за

адресою: м. Мирноград

Донецької області, м-н

Восточний, 24 для

опалення Навчально-

виховного комплексу

"загальноосвітня школа 

І ступеня-гімназія"

Мирноградської 

міської ради

(коригування)

2 121,83 2 121,83 2 121,83 Реконструйовано 

мережі опорного

загальноосвітнього 

закладу

28 3.15. Модернізація

матеріально-

технічної бази

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

Донецької області в

контексті створення

системи опорних

шкіл України 

Реконструкція 

навчально-виховного 

комплексу 

«Загальноосвітня 

школа І ступеня-

гімназія" 

Мирноградської 

міської ради Донецької

області за адресою:

Донецька область, м.

Мирноград, мк.

Восточний, 24

(коригування)

40 972,36 32 573,24 32 573,24 Реконструйовано 

будівлю опорного

загальноосвітнього 

навчального 

закладу
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29 3.15. Модернізація

матеріально-

технічної бази

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

Донецької області в

контексті створення

системи опорних

шкіл України 

Капітальний ремонт

НВК «Інформатико-

математичний ліцей» -

загальноосвітня школа

I-II ступенів Торецької

міської ради Донецької

області. Утеплення

фасадів та покрівлі

будівлі, заміна вікон та

дверей: м. Торецьк,

вул. Маяковського 15

(коригування)

20 179,72 20 179,72 20 179,72 Відремонтовано 

будівлю опорного

загальноосвітнього 

навчального 

закладу

30 3.15. Модернізація

матеріально-

технічної бази

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

Донецької області в

контексті створення

системи опорних

шкіл України 

Капітальний ремонт

(термомодернізація) 

будівлі Світлівської

загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів с.

Світле за адресою:

Донецька обл.,

Добропільський район,

селище Світле, вул.

Шкільна, 19А

6 453,45 6 453,45 6 453,45 Відремонтовано 

будівлю опорного

загальноосвітнього 

навчального 

закладу

31 3.15. Модернізація

матеріально-

технічної бази

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

Донецької області в

контексті створення

системи опорних

шкіл України 

Реконструкція будівлі

загальноосвітньої 

школи №2 І-ІІІ

ступенів та будівлі

майстерні за адресою:

вул. Корольова, 10, м.

Авдіївка Донецької

області

15 023,11 11 470,00 11 470,00 Реконструйовано 

будівлю опорної

школи

32 3.15. Модернізація

матеріально-

технічної бази

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

Донецької області в

контексті створення

системи опорних

шкіл України 

Капітальний ремонт

(термомодернізація) 

будівлі 

"Красногорівська 

загальноосвітня школа

І-ІІІ ступенів №2

Мар'їнської районної

ради Донецької

області" (без зовнішніх

електричних мереж)

43 448,20 42 723,77 42 723,77 Реконструйовано 

будівлю опорної

школи
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33 3.15. Модернізація

матеріально-

технічної бази

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

Донецької області в

контексті створення

системи опорних

шкіл України 

Загальноосвітня школа

І - ІІІ ступенів с.

Іллінівка, вул.

Центральна,65, 

Костянтинівського 

району Донецької

області (реконструкція

спортзалу)

2 106,66 803,00 803,00 Реконструйовано 

спортивний зал

опорної школи

34 3.15. Модернізація

матеріально-

технічної бази

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

Донецької області в

контексті створення

системи опорних

шкіл України 

Загальноосвітня школа

І - ІІІ ступенів с.

Іллінівка, вул.

Центральна,65, 

Костянтинівського 

району Донецької

області (реконструкція

актового залу)

1 814,43 750,00 750,00 Реконструйовано 

актовий зал опорної

школи

35 3.15. Модернізація

матеріально-

технічної бази

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

Донецької області в

контексті створення

системи опорних

шкіл України 

Загальноосвітня школа

І - ІІІ ступенів с.

Іллінівка, вул.

Центральна,65, 

Костянтинівського 

району Донецької

області (реконструкція

приміщень для

бібліотеки)

1 797,06 1 015,00 1 015,00 Реконструйовано 

бібліотеку опорної

школи

36 3.15. Модернізація

матеріально-

технічної бази

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

Донецької області в

контексті створення

системи опорних

шкіл України 

Загальноосвітня школа

І - ІІІ ступенів с.

Іллінівка, вул.

Центральна,65, 

Костянтинівського 

району Донецької

області (реконструкція

зовнішніх 

каналізаційних мереж)

1 982,88 1 155,00 1 155,00 Реконструйовано 

зовнішні 

каналізаційні 

мережі опорної

школи

37 3.15. Модернізація

матеріально-

технічної бази

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

Донецької області в

контексті створення

системи опорних

шкіл України 

Загальноосвітня школа

І - ІІІ ступенів с.

Іллінівка, вул.

Центральна,65, 

Костянтинівського 

району Донецької

області (реконструкція

харчоблоку)

6 501,43 4 400,00 4 400,00 Реконструйовано 

харчоблок опорної

школи
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38 3.15. Модернізація

матеріально-

технічної бази

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

Донецької області в

контексті створення

системи опорних

шкіл України 

Загальноосвітня школа

І - ІІІ ступенів с.

Іллінівка, вул.

Центральна,65, 

Костянтинівського 

району Донецької

області (капітальний

ремонт нової будівлі

школи)

6 434,55 2 965,00 2 965,00 Відремонтовано 

нову будівлю

опорної школи

39 3.15. Модернізація

матеріально-

технічної бази

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

Донецької області в

контексті створення

системи опорних

шкіл України 

Загальноосвітня школа

І - ІІІ ступенів с.

Іллінівка, вул.

Центральна,65, 

Костянтинівського 

району Донецької

області (капітальний

ремонт старої будівлі

школи)

3 006,51 1 530,00 1 530,00 Відремонтовано 

стару будівлю

опорної школи

40 3.15. Модернізація

матеріально-

технічної бази

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

Донецької області в

контексті створення

системи опорних

шкіл України 

Капітальний ремонт

(санація) будівлі

Іллінівської 

(Іллічівської) 

спеціалізованої школи

I-III ступенів

Костянтинівської 

районної ради

Донецької області. За

адресою вул.

Центральна (Чапаєва),

буд.65, с. Іллінівка

(Ілліча) 

Костянтинівського 

району Донецької

області

8 695,92 1 270,00 1 270,00 Відремонтовано 

будівлю опорної

школи

41 3.15. Модернізація

матеріально-

технічної бази

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

Донецької області в

контексті створення

системи опорних

шкіл України 

Закупівля обладнання

та меблів для

навчально-виховного 

комплексу 

"Загальноосвітня 

школа І ступеня-

гімназія" 

Мирноградської 

міської ради"

1 471,69 6 148,00 6 148,00 Наповнено 

матеріальну базу

опорного 

загальноосвітнього 

навчального 

закладу
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42 3.15. Модернізація

матеріально-

технічної бази

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

Донецької області в

контексті створення

системи опорних

шкіл України 

Капітальний ремонт

внутрішніх приміщень

та мереж

загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів

№3 м.Вугледара

(коригування)

55 310,25 828,64 828,64 Відремонтовано 

внутрішні 

приміщення та

мережі опорного

загальноосвітнього 

навчального 

закладу

43 3.15. Модернізація

матеріально-

технічної бази

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

Донецької області в

контексті створення

системи опорних

шкіл України 

Придбання приладдя,

матеріалів та

обладнання для

загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів

№3 м.Вугледара

1 183,80 1 183,80 Наповнено 

матеріальну базу

опорного 

загальноосвітнього 

навчального 

закладу

44 3.15. Модернізація

матеріально-

технічної бази

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

Донецької області в

контексті створення

системи опорних

шкіл України 

Реконструкція покрівлі

будівлі 

загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів

№3 м.Вугледара

5 023,90 3 126,98 3 126,98 Реконструйовано 

покрівлю опорного

загальноосвітнього 

навчального 

закладу

45 3.15. Модернізація

матеріально-

технічної бази

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

Донецької області в

контексті створення

системи опорних

шкіл України 

Реконструкція системи

опалення 

загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів

№3 м.Вугледар

1 996,67 431,58 431,58 Реконструйовано 

систему опалення

опорного 

загальноосвітнього 

навчального 

закладу
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46 3.15. Модернізація

матеріально-

технічної бази

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

Донецької області в

контексті створення

системи опорних

шкіл України 

Капітальний ремонт

приміщень, внутрішніх

і зовнішніх мереж,

облаштування 

території 

Вугледарського 

навчально- виховного

комплексу "Мрія"

(загальноосвітня школа

І-ІІІ ступенів-

дошкільний 

навчальний заклад) за

адресою: м. Вугледар,

вул. Миру, 2 (опорна

школа)

20 466,99 20 467,00 20 467,00 Відремонтовано 

приміщення, 

мережі, 

облаштовано 

територію опорного

загальноосвітнього 

навчального 

закладу

47 3.15. Модернізація

матеріально-

технічної бази

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

Донецької області в

контексті створення

системи опорних

шкіл України 

Капітальний ремонт

Добропільського 

навчально-виховного 

комплексу 

«Спеціалізована школа

І-ІІІ ступенів №4 з

поглибленим 

вивченням окремих

предметів –

дошкільний 

навчальний заклад» за

адресою: Донецька

область, м. Добропілля, 

вул. Першотравнева,

73

26 689,59 22 512,99 22 512,99 Відремонтовано 

будівлю опорного

загальноосвітнього 

навчального 

закладу

48 3.15. Модернізація

матеріально-

технічної бази

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

Донецької області в

контексті створення

системи опорних

шкіл України 

Придбання приладдя,

матеріалів та

обладнання для

Добропільського 

навчально-виховного 

комплексу 

«Спеціалізована школа

І-ІІІ ступенів №4 з

поглибленим 

вивченням окремих

предметів –

дошкільний 

навчальний заклад»

4 226,60 4 226,60 Покращено 

матеріальну базу

опорного 

загальноосвітнього 

навчального 

закладу

181



1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17

49 3.15. Модернізація

матеріально-

технічної бази

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

Донецької області в

контексті створення

системи опорних

шкіл України 

Капітальний ремонт

(термомодернізація) 

фасадів та даху будівлі

Добропільського 

навчально-виховного 

комплексу 

"Спеціалізована школа

І-ІІІ ступенів №4 з

поглибленим 

вивченням окремих

предметів -дошкільний

учбовий заклад" за

адресою: Донецька

область, м. Добропілля, 

вул. Першотравнева,73

11 463,74 11 463,70 11 463,70 Відремонтовано 

будівлю опорного

загальноосвітнього 

навчального 

закладу

50 3.15. Модернізація

матеріально-

технічної бази

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

Донецької області в

контексті створення

системи опорних

шкіл України 

Реконструкція даху в

будівлі 

Костянтинівської 

загальноосвітньої 

школи №1, І-ІІІ

ступенів, по

вул.Європейська,58, 

Костянтинівської 

міської ради Донецької

області (коригування ) 

2 383,37 2 383,40 2 383,40 Реконструйовано 

дах опорного

загальноосвітнього 

навчального 

закладу

51 3.15. Модернізація

матеріально-

технічної бази

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

Донецької області в

контексті створення

системи опорних

шкіл України 

Капітальний ремонт

заміна вікон та вхідних

дверей в будівлі

Костянтинівської 

загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів

№1 Костянтинівської

міської ради, за

адресою: вул.

Європейська,58 м.

Костянтинівка

3 946,37 164,68 164,68 Відремонтовано 

будівлю опорного

загальноосвітнього 

навчального 

закладу

52 3.15. Модернізація

матеріально-

технічної бази

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

Донецької області в

контексті створення

системи опорних

шкіл України 

Капітальний ремонт

утеплення фасадів та

покрівлі в будівлі

Костянтинівської 

загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів

№1 Костянтинівської

міської ради за

адресою: вул.

Європейська,58, м.

Костянтинівка

12 296,63 14 872,66 14 872,66 Відремонтовано 

фасад і покрівлю

опорного 

загальноосвітнього 

навчального 

закладу
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53 3.15. Модернізація

матеріально-

технічної бази

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

Донецької області в

контексті створення

системи опорних

шкіл України 

Капітальний ремонт

системи опалення в

будівлі 

Костянтинівській 

загальноосвітній школі

І-ІІІ ступенів №1

Костянтинівської 

міської ради за

адресою: вул.

Європейська,58, м.

Костянтинівка 

(коригування)

1 215,11 633,88 633,88 Відремонтовано 

систему опалення і

покрівлю опорного

загальноосвітнього 

навчального 

закладу

54 3.15. Модернізація

матеріально-

технічної бази

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

Донецької області в

контексті створення

системи опорних

шкіл України 

Реконструкція  

Костянтинівської 

загальноосвітньої 

школи I-III ступенів.

№1, Костянтинівської

міської ради за

адресою: вул.

Європейська, 58 м.

Костянтинівка 

12 620,16 12 620,20 12 620,20 Реконструйовано 

будівлю опорного

загальноосвітнього 

навчального 

закладу

55 3.15. Модернізація

матеріально-

технічної бази

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

Донецької області в

контексті створення

системи опорних

шкіл України 

Придбання приладдя,

матеріалів та

обладнання для

Костянтинівської 

загальноосвітньої 

школи I-III ступенів.

№1, Костянтинівської

міської ради

1 387,15 1 387,15 Покращено 

матеріальну базу

опорного 

загальноосвітнього 

навчального 

закладу

56 3.15. Модернізація

матеріально-

технічної бази

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

Донецької області в

контексті створення

системи опорних

шкіл України 

Капітальний ремонт

басейна в будівлі

Костянтинівської 

загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів

Костянтинівської 

міської ради за

адресою: вул.

Європейська, 58, м.

Костянтинівка

1 395,13 1 395,10 1 395,10 Відремонтовано 

басейн в опорному

загальноосвітньому 

навчальному 

закладі

57 3.15. Модернізація

матеріально-

технічної бази

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

Донецької області в

контексті створення

системи опорних

шкіл України 

Реконструкція басейну

в Костянтинівській

загальноосвітній школі

І-ІІІ ступенів №1

Костянтинівської 

міської ради Донецької

області, вул.

Європейська, 58

1 770,31 1 770,30 1 770,30 Реконструйовано 

басейн в опорному

загальноосвітньому 

навчальному 

закладі
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58 3.15. Модернізація

матеріально-

технічної бази

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

Донецької області в

контексті створення

системи опорних

шкіл України 

Реконструкція 

комплексного 

спортивного 

майданчика та

благоустрій території

загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступеня №1

(Костянтинівської 

міської ради)

10 867,09 10 867,10 10 867,10 Реконструйовано 

спортивний 

майданчик та

проведено 

благоустрій 

території опорного

загальноосвітнього 

навчального 

закладу

59 3.15. Модернізація

матеріально-

технічної бази

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

Донецької області в

контексті створення

системи опорних

шкіл України 

Реконструкція їдальні з

прибудовою для

загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів

№1 за адресою: вул.

Європейська ,58 м.

Костянтинівка (без

зовнішніх мереж

електропостачання)

9 448,44 9 448,40 9 448,40 Реконструйовано 

їдальню опорного

загальноосвітнього 

навчального 

закладу

60 3.15. Модернізація

матеріально-

технічної бази

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

Донецької області в

контексті створення

системи опорних

шкіл України 

Капітальний ремонт

будівлі Краматорської

Української гімназії з

благоустроєм 

території.

44 786,13 44 786,10 44 786,10 Відремонтовано 

будівлю опорного

загальноосвітнього 

навчального 

закладу

61 3.15. Модернізація

матеріально-

технічної бази

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

Донецької області в

контексті створення

системи опорних

шкіл України 

Закупівля сучасного

обладнання та меблів

для Краматорської

Української гімназії

5 324,60 1 069,05 1 069,05 Покращено 

матеріальну базу

опорного 

загальноосвітнього 

навчального 

закладу
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62 3.15. Модернізація

матеріально-

технічної бази

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

Донецької області в

контексті створення

системи опорних

шкіл України 

Капітальний ремонт

комунального закладу

"Маріупольська 

спеціалізована школа І-

ІІІ ступенів №66

Маріупольської міської

ради Донецької області

" за адресою: пр.

Металургів,75 у

Центральному районі

для створення опорної

школи, м. Маріуполь

55 454,30 35 626,11 35 626,11 Відремонтовано 

будівлю опорного

загальноосвітнього 

навчального 

закладу

63 3.15. Модернізація

матеріально-

технічної бази

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

Донецької області в

контексті створення

системи опорних

шкіл України 

Придбання приладдя,

матеріалів та

обладнання для

"Маріупольська 

спеціалізована школа І-

ІІІ ступенів № 66

Маріупольської міської

ради Донецької області

1 488,55 1 488,55 Покращено 

матеріальну базу

опорного 

загальноосвітнього 

навчального 

закладу

64 3.15. Модернізація

матеріально-

технічної бази

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

Донецької області в

контексті створення

системи опорних

шкіл України 

Придбання приладдя,

матеріалів та

обладнання для

Новогродівської 

загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №

7

1 456,80 1 456,80 Покращено 

матеріальну базу

опорного 

загальноосвітнього 

навчального 

закладу

65 3.15. Модернізація

матеріально-

технічної бази

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

Донецької області в

контексті створення

системи опорних

шкіл України 

Реконструкція будівлі

Селидівської 

загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів

№6 Селидівської

міської ради Донецької

області 

(термомодернізація) 

12 330,21 8 796,53 8 796,53 Реконструйовано 

будівлю опорного

загальноосвітнього 

навчального 

закладу
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66 3.15. Модернізація

матеріально-

технічної бази

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

Донецької області в

контексті створення

системи опорних

шкіл України 

Капітальний ремонт

внутрішніх приміщень

та їх оснащення,

внутрішніх інженерних

мереж та благоустрій

прилеглої території

Селидівської 

загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів

№6 Селидівської

міської ради Донецької

області (І черга)

34 429,70 34 429,70 34 429,70 Відремонтовано 

будівлю опорного

загальноосвітнього 

навчального 

закладу

67 3.15. Модернізація

матеріально-

технічної бази

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

Донецької області в

контексті створення

системи опорних

шкіл України 

Капітальний ремонт

внутрішніх приміщень

та їх оснащення,

внутрішніх інженерних

мереж та благоустрій

прилеглої території

Селидівської 

загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів

№6 Селидівської

міської ради Донецької

області (ІІ черга)

21 342,67 5 884,80 5 884,80 Відремонтовано 

будівлю опорного

загальноосвітнього 

навчального 

закладу

68 3.15. Модернізація

матеріально-

технічної бази

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

Донецької області в

контексті створення

системи опорних

шкіл України 

Реконструкція ЗОШ

№13 по вул. Ясній,

буд.19, м. Слов'янська,

Донецької області 

46 415,92 61 951,61 61 951,61 Реконструйовано 

будівлю опорного

загальноосвітнього 

навчального 

закладу

69 3.15. Модернізація

матеріально-

технічної бази

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

Донецької області в

контексті створення

системи опорних

шкіл України 

Придбання приладдя,

матеріалів та

обладнання для ЗОШ

№13 по вул. Ясній,

буд.19, м. Слов'янська,

Донецької області

1 521,62 1 521,62 Покращено 

матеріальну базу

опорного 

загальноосвітнього 

навчального 

закладу
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70 3.15. Модернізація

матеріально-

технічної бази

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

Донецької області в

контексті створення

системи опорних

шкіл України 

Капітальний ремонт

будівлі Сіверської

ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2

Артемівської районної

ради Донецької області

за адресою: Донецька

область, Бахмутський

район, м. Сіверськ,

вул. Богдана

Хмельницького, 2

(коригування)

17 696,32 9 645,17 9 645,17 Відремонтовано 

будівлю опорного

загальноосвітнього 

навчального 

закладу

71 3.15. Модернізація

матеріально-

технічної бази

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

Донецької області в

контексті створення

системи опорних

шкіл України 

Капітальний ремонт

будівлі Сіверської

ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2

Артемівської районної

ради Донецької області

за адресою: Донецька

область, Бахмутський

район, м. Сіверськ,

вул. Богдана

Хмельницького, 2

(завершення робіт)

(коригування)

13 768,00 13 768,00 13 768,00 Відремонтовано 

будівлю опорного

загальноосвітнього 

навчального 

закладу

72 3.15. Модернізація

матеріально-

технічної бази

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

Донецької області в

контексті створення

системи опорних

шкіл України 

Придбання приладдя,

матеріалів та

обладнання для

Сіверської ЗОШ І-ІІІ

ступенів № 2 

1 296,05 1 296,05 Покращено 

матеріальну базу

опорного 

загальноосвітнього 

навчального 

закладу

73 3.15. Модернізація

матеріально-

технічної бази

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

Донецької області в

контексті створення

системи опорних

шкіл України 

Придбання приладдя,

матеріалів та

обладнання для

Великоновосілківської 

гімназії з ЗОШ І

ступенів

5 561,68 4 640,48 4 640,48 Покращено 

матеріальну базу

опорного 

загальноосвітнього 

навчального 

закладу
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74 3.15. Модернізація

матеріально-

технічної бази

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

Донецької області в

контексті створення

системи опорних

шкіл України 

Реконструкція, 

улаштування 

шатрового даху з

утепленням горища

Великоновосілківської 

гімназії з

загальноосвітньою 

школою І ступеню

Великоновосілківської 

районної ради

Донецької області 

7 182,12 7 182,10 7 182,10 Реконструйовано 

будівлю опорного

загальноосвітнього 

навчального 

закладу

75 3.15. Модернізація

матеріально-

технічної бази

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

Донецької області в

контексті створення

системи опорних

шкіл України 

Капітальний ремонт

Великоновосілківської 

гімназії з

загальноосвітньою 

школою І ступеню

Великоновосілківської 

районної ради

Донецької області.

Заміна вікон і

зовнішніх дверей.

Утеплення стін  

8 017,92 8 017,90 8 017,90 Відремонтовано 

будівлю опорного

загальноосвітнього 

навчального 

закладу

76 3.15. Модернізація

матеріально-

технічної бази

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

Донецької області в

контексті створення

системи опорних

шкіл України 

Капітальний ремонт

будівлі Волноваського

ліцею, розташованого

за адресою: м.

Волноваха, вул.

Гвардійська, 3

62 148,27 50 274,07 50 274,07 Відремонтовано 

будівлю опорного

загальноосвітнього 

навчального 

закладу

77 3.15. Модернізація

матеріально-

технічної бази

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

Донецької області в

контексті створення

системи опорних

шкіл України 

Придбання приладдя,

матеріалів та

обладнання для

Волноваського ліцею

575,29 575,29 Покращено 

матеріальну базу

опорного 

загальноосвітнього 

навчального 

закладу

78 3.15. Модернізація

матеріально-

технічної бази

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

Донецької області в

контексті створення

системи опорних

шкіл України 

Капітальний ремонт

(термомодернізація) 

будівлі комунального

закладу "Нікольська

загальноосвітня школа

І-ІІІ ступенів №1 імені

Якименка А.Д.

Нікольської районної

ради Донецької

області" опорна школа

(коригування)

10 510,10 8 388,57 8 388,57 Відремонтовано 

будівлю опорного

загальноосвітнього 

навчального 

закладу
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79 3.15. Модернізація

матеріально-

технічної бази

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

Донецької області в

контексті створення

системи опорних

шкіл України 

Капітальний ремонт

котельні та теплових

мереж з

використанням 

попередньо 

ізольованих труб в КЗ

"Нікольська 

загальноосвітня школа

І-ІІІ ступенів №1 імені

Якименко А. Д.

Нікольської районної

ради Донецької

області" опорна школа

(коригування) 

4 449,40 4 449,40 4 449,40 Відремонтовано 

котельню та теплові

мережі опорного

загальноосвітнього 

навчального 

закладу

80 3.15. Модернізація

матеріально-

технічної бази

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

Донецької області в

контексті створення

системи опорних

шкіл України 

Капітальний ремонт

внутрішніх приміщень

в комунальному

закладі "Нікольська

загальноосвітня школа

І-ІІІ ступенів №1 імені

Якименка А.Д.

Нікольської районної

ради Донецької

області"  опорна школа 

19 845,21 17 232,37 17 232,37 Відремонтовано 

внутрішні 

приміщення 

опорного 

загальноосвітнього 

навчального 

закладу

81 3.15. Модернізація

матеріально-

технічної бази

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

Донецької області в

контексті створення

системи опорних

шкіл України 

Придбання приладдя,

матеріалів та

обладнання 

"Нікольська 

загальноосвітня школа

І-ІІІ ступенів №1 імені

Якименка А.Д.

Нікольської районної

ради Донецької

області" опорна школа 

1 415,75 1 415,75 Покращено 

матеріальну базу

опорного 

загальноосвітнього 

навчального 

закладу

82 3.15. Модернізація

матеріально-

технічної бази

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

Донецької області в

контексті створення

системи опорних

шкіл України 

Капітальний ремонт

(термомодернізація) 

загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів

с.Кальчик 

Володарського району

Донецької області

3 895,53 3 099,34 3 099,34 Відремонтовано 

будівлю опорного

загальноосвітнього 

навчального 

закладу
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83 3.15. Модернізація

матеріально-

технічної бази

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

Донецької області в

контексті створення

системи опорних

шкіл України 

Капітальний ремонт

(термомодернізація) 

загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів

села Кальчик

Володарського району

Донецької області. 2

черга будівництва 

10 510,44 10 510,44 10 510,44 Відремонтовано 

будівлю опорного

загальноосвітнього 

навчального 

закладу

84 3.15. Модернізація

матеріально-

технічної бази

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

Донецької області в

контексті створення

системи опорних

шкіл України 

Реконструкція мереж

теплопостачання 

Світлівської ЗОШ І-ІІІ

ступенів по вул.

Шкільній, 19-А в с.

Світле, 

Добропільського 

району, Донецької

області                            

1 471,69 1 165,70 1 165,70 Реконструйовано 

мережі 

теплопостачання в

будівлі опорного

загальноосвітнього 

навчального 

закладу

85 3.15. Модернізація

матеріально-

технічної бази

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

Донецької області в

контексті створення

системи опорних

шкіл України 

Капітальний ремонт

(внутрішні 

приміщення, покрівля)

будівлі Світлівської

ЗОШ І-ІІІ ступенів,

розташованої за

адресою: Донецька

обл., Добропільський

район, селище Світле,

вул. Шкільна, 19А

10 117,44 8 899,15 8 899,15 Відремонтовано 

будівлю опорного

загальноосвітнього 

навчального 

закладу

86 3.15. Модернізація

матеріально-

технічної бази

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

Донецької області в

контексті створення

системи опорних

шкіл України 

Капітальний ремонт

(термомодернізація) 

будівлі Світлівської

ЗОШ І-ІІІ ступенів

с.Світле за адресою:

Донецька обл.,

Добропільський район,

селище Світле, вул.

Шкільна, 19А (вікна,

двері, внутрішні

відкоси)

1 471,69 1 438,00 1 438,00 Відремонтовано 

будівлю опорного

загальноосвітнього 

навчального 

закладу
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87 3.15. Модернізація

матеріально-

технічної бази

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

Донецької області в

контексті створення

системи опорних

шкіл України 

Придбання приладдя,

матеріалів та

обладнання для

Світлівської ЗОШ І-ІІІ

ступенів

2 873,20 1 065,30 1 065,30 Покращено 

матеріальну базу

опорного 

загальноосвітнього 

навчального 

закладу

88 3.15. Модернізація

матеріально-

технічної бази

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

Донецької області в

контексті створення

системи опорних

шкіл України 

Капітальний ремонт

Новогродівської 

загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №

7 по вул. Паркова, 30,

м. Новогродівка

Донецької області

27 211,57 21 333,98 21 333,98 Відремонтовано 

будівлю опорного

загальноосвітнього 

навчального 

закладу

89 3.15. Модернізація

матеріально-

технічної бази

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

Донецької області в

контексті створення

системи опорних

шкіл України 

Капітальний ремонт

Великоновосілківської 

гімназії ЗОШ І

степеню 

Великоновосілківської 

районної ради

Донецької області по

вул. Весела, буд.40А

19 286,27 19 286,30 19 286,30 Відремонтовано 

будівлю опорного

загальноосвітнього 

навчального 

закладу

90 3.15. Модернізація

матеріально-

технічної бази

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

Донецької області в

контексті створення

системи опорних

шкіл України 

Капітальний ремонт,

термомодернізація 

будівлі Навчально -

виховного комплексу

«Гришинська 

загальноосвітня школа

I-III ступенів –

дошкільний 

навчальний заклад»

Красноармійської 

районної ради

Донецької області (І

черга будівництва)

(коригування)

9 577,02 2 557,67 2 557,67 Покращено стан

будівлі опорного

загальноосвітнього 

навчального 

закладу
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91 3.15. Модернізація

матеріально-

технічної бази

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

Донецької області в

контексті створення

системи опорних

шкіл України 

Капітальний ремонт,

термомодернізація 

будівлі Навчально-

виховного комплексу

«Гришинська 

загальноосвітня школа

I-III ступенів –

дошкільний 

навчальний заклад»

Красноармійської 

районної ради

Донецької області (ІІ

черга будівництва)

(коригування)

8 253,43 2 356,59 2 356,59 Покращено стан

будівлі опорного

загальноосвітнього 

навчального 

закладу

92 3.15. Модернізація

матеріально-

технічної бази

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

Донецької області в

контексті створення

системи опорних

шкіл України 

Капітальний ремонт,

термомодернізація 

будівлі Навчально-

виховного комплексу

«Гришинська 

загальноосвітня школа

I-III ступенів –

дошкільний 

навчальний заклад»

Покровської районної

ради Донецької області

(ІІІ черга будівництва)

за адресою: Донецька

область, Покровський

район, с. Гришино,

вул. Гагаріна,12

7 268,06 4 888,58 4 888,58 Покращено стан

будівлі опорного

загальноосвітнього 

навчального 

закладу

93 3.15. Модернізація

матеріально-

технічної бази

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

Донецької області в

контексті створення

системи опорних

шкіл України 

Придбання приладдя,

матеріалів та

обладнання для

будівлі Навчально-

виховного комплексу

«Гришинська 

загальноосвітня школа

I-III ступенів –

дошкільний 

навчальний заклад» 

5 697,80 1 364,75 1 364,75 Покращено 

матеріальну базу

опорного 

загальноосвітнього 

навчального 

закладу

94 3.15. Модернізація

матеріально-

технічної бази

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

Донецької області в

контексті створення

системи опорних

шкіл України 

Реконструкція будівлі

опорної Мангуської

загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів

№1, розташованої за

адресою: Донецька

обл., смт. Мангуш, вул.

Горького, буд. 62

(Термомодернізація)

5 771,36 5 771,40 5 771,40 Покращено стан

будівлі опорного

загальноосвітнього 

навчального 

закладу
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95 3.15. Модернізація

матеріально-

технічної бази

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

Донецької області в

контексті створення

системи опорних

шкіл України 

Капітальний ремонт

будівлі опорної

Мангуської 

загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів

№1, розташованої за

адресою: Донецька

обл., смт. Мангуш, вул.

Горького,буд. 62 з

облаштуванням 

модульної котельні

31 539,83 31 539,70 31 539,70 Покращено стан

будівлі опорного

загальноосвітнього 

навчального 

закладу

96 3.15. Модернізація

матеріально-

технічної бази

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

Донецької області в

контексті створення

системи опорних

шкіл України 

Закупівля обладнання

та меблів для

Загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів

№1 Мангуської

районної ради 

5 300,00 5 300,00 5 300,00 Покращено 

матеріальну базу

опорного 

загальноосвітнього 

навчального 

закладу

97 3.15. Модернізація

матеріально-

технічної бази

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

Донецької області в

контексті створення

системи опорних

шкіл України 

Благоустрій території

Билбасівської ЗОШ І-

ІІІ ступенів

Слов'янського району

Донецької області

(капітальний ремонт)

коригування

2 540,13 448,63 448,63 Покращено стан

будівлі навчального

закладу

98 3.15. Модернізація

матеріально-

технічної бази

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

Донецької області в

контексті створення

системи опорних

шкіл України 

Капітальний ремонт

допоміжних споруд

Билбасівської ЗОШ І-

ІІІ ступенів

Слов'янського району

Донецькій області

734,00 1 633,81 1 633,81 Покращено стан

будівлі навчального

закладу

99 3.15. Модернізація

матеріально-

технічної бази

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

Донецької області в

контексті створення

системи опорних

шкіл України 

Придбання приладдя,

матеріалів та

обладнання для

Билбасівської ЗОШ І-

ІІІ ступенів

Слов'янського району

Донецькій області

3 173,10 375,90 375,90 Покращено стан

будівлі навчального

закладу

193



1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17

100 3.15. Модернізація

матеріально-

технічної бази

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

Донецької області в

контексті створення

системи опорних

шкіл України 

Капітальний ремонт

Билбасівської ЗОШ І-

ІІІ ступенів

Слов'янського району

Донецькій області

(влаштування системи

пожежної сигналізації,

системи оповіщення

про пожежу та

управління евакуацією

людей, комп`ютерної

мережі)

437,38 337,10 337,10 Покращено стан

будівлі навчального

закладу

101 3.15. Модернізація

матеріально-

технічної бази

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

Донецької області в

контексті створення

системи опорних

шкіл України 

Реконструкція та

теплосанація фасаду і

покрівлі загально-

освітньої школи І-ІІІ

ступенів, розташованої

за адресою:

Ясинуватський район,

смт. Очеретино, вул.

Набережна, 12

10 232,17 8 648,42 8 648,42 Покращено стан

будівлі навчального

закладу

102 3.15. Модернізація

матеріально-

технічної бази

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

Донецької області в

контексті створення

системи опорних

шкіл України 

Капітальний ремонт

внутрішніх приміщень

загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів,

розташованої за

адресою: 

Ясинуватський район,

смт. Очеретино, вул.

Набережна, 12

33 792,87 33 792,87 33 792,87 Покращено стан

будівлі навчального

закладу

103 3.15. Модернізація

матеріально-

технічної бази

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

Донецької області в

контексті створення

системи опорних

шкіл України 

Придбання приладдя,

матеріалів та

обладнання для

загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів,

розташованої за

адресою: 

Ясинуватський район,

смт. Очеретино, вул.

Набережна, 12

6 363,30 1 027,03 1 027,03 Покращено 

матеріальну базу

опорного 

загальноосвітнього 

навчального 

закладу
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104 3.15. Модернізація

матеріально-

технічної бази

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

Донецької області в

контексті створення

системи опорних

шкіл України 

Реконструкція системи

теплопостачання 

Олександрівської ЗОШ

І-ІІІ ступенів,

Олександрівський СБ

природи та дозвілля,

ДНЗ в с. Олександрівка 

Слов’янського району,

Донецької області з

улаштуванням 

модульної котельної

(Корегування)

1 580,02 1 484,90 1 484,90 Відремонтовано 

систему 

теплопостачання 

опорного 

загальноосвітнього 

навчального 

закладу

105 3.15. Модернізація

матеріально-

технічної бази

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

Донецької області в

контексті створення

системи опорних

шкіл України 

Капітальний ремонт

(термомодернізація) 

будівлі 

Олександрівської ЗОШ

І-ІІІ ступенів

Черкаської селищної

ради с. Олександрівка

Слов’янського району,

Донецької області

(коригування)

13 584,54 13 584,54 13 584,54 Відремонтовано 

будівлю опорного

загальноосвітнього 

навчального 

закладу

106 3.15. Модернізація

матеріально-

технічної бази

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

Донецької області в

контексті створення

системи опорних

шкіл України 

Капітальний ремонт по

благоустрою прилеглої

території будівлі

Олександрівської ЗОШ

І-ІІІ ступенів

Черкаської селищної

ради, с. Олександрівка,

Слов`янського району

Донецької області 

1 557,26 1 557,30 1 557,30 Здійснено 

благоустрій 

прилеглої території

опорного 

загальноосвітнього 

навчального 

закладу

107 3.15. Модернізація

матеріально-

технічної бази

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

Донецької області в

контексті створення

системи опорних

шкіл України 

Придбання приладдя,

матеріалів та

обладнання для

Олександрівської ЗОШ

І-ІІІ ступенів 

5 594,60 1 164,50 1 164,50 Покращено 

матеріальну базу

опорного 

загальноосвітнього 

навчального 

закладу
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108 3.15. Модернізація

матеріально-

технічної бази

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

Донецької області в

контексті створення

системи опорних

шкіл України 

Капітальний ремонт

будівель ЗОШ І-ІІІ

ступенів, 

розташованих в с.

Октябрське по вул.

Шкільна, 1а

Добропільського 

району

13 979,94 12 906,24 12 906,24 Відремонтовано 

будівлю опорного

загальноосвітнього 

навчального 

закладу

109 3.15. Модернізація

матеріально-

технічної бази

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

Донецької області в

контексті створення

системи опорних

шкіл України 

Придбання приладдя,

матеріалів та

обладнання для ЗОШ І-

ІІІ ступенів,

розташованої в с.

Октябрське по вул.

Шкільна, 1а

Добропільського 

району

5 857,60 1 689,95 1 689,95 Покращено 

матеріальну базу

опорного 

загальноосвітнього 

навчального 

закладу

110 3.15. Модернізація

матеріально-

технічної бази

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

Донецької області в

контексті створення

системи опорних

шкіл України 

Капітальний ремонт

котельні ЗОШ І-ІІІ

степенів, розташованої

в с. Шахове по вул.

Шкільна, буд. 1а

Добропільського 

району 

3 597,31 3 597,30 3 597,30 Відремонтовано 

котельню опорного

загальноосвітнього 

навчального 

закладу

111 3.14. Забезпечення

права дитини на

доступність i

безоплатність 

здобуття 

дошкільної освіти

шляхом створення

необхідних умов

функціонування i

розвитку системи

дошкільної освіти,

збереження та

розширення мережі

закладів, 

визначення змісту

їх діяльності

відповідно до

освітніх запитів

населення

Капітальний ремонт

дитячого садку № 39

«Кульбабка», 

розташованого за

адресою: вул. Польова,

37 у м. Бахмут

Донецької області

8 121,79 8 121,79 8 121,79 Відремонтовано 

будівлю 

дошкільного 

навчального 

закладу
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112 3.14. Забезпечення

права дитини на

доступність i

безоплатність 

здобуття 

дошкільної освіти

шляхом створення

необхідних умов

функціонування i

розвитку системи

дошкільної освіти,

збереження та

розширення мережі

закладів, 

визначення змісту

їх діяльності

відповідно до

освітніх запитів

населення

Капітальний ремонт

дитячого садку № 56

«Гусельки», 

розташованого за

адресою: 

вул. Некрасова, 40 у

м. Бахмут Донецької

області

8 151,06 8 151,06 8 151,06 Відремонтовано 

будівлю 

дошкільного 

навчального 

закладу

113 3.14. Забезпечення

права дитини на

доступність i

безоплатність 

здобуття 

дошкільної освіти

шляхом створення

необхідних умов

функціонування i

розвитку системи

дошкільної освіти,

збереження та

розширення мережі

закладів, 

визначення змісту

їх діяльності

відповідно до

освітніх запитів

населення

Реконструкція 

південно-західного 

корпусу дошкільного

навчального закладу №

4 "Іскринка"

Мирноградської 

міської ради, за

адресою: м.

Мирноград, Донецька

область, м-н

Молодіжний, 50а

(коригування)

3 319,40 3 319,40 3 319,40 Реконструйовано 

корпус будівлі

дошкільного 

навчального 

закладу
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114 3.14. Забезпечення

права дитини на

доступність i

безоплатність 

здобуття 

дошкільної освіти

шляхом створення

необхідних умов

функціонування i

розвитку системи

дошкільної освіти,

збереження та

розширення мережі

закладів, 

визначення змісту

їх діяльності

відповідно до

освітніх запитів

населення

Реконструкція корпусу

будівлі дошкільного

навчального закладу №

9 "Ромашка"

Мирноградської 

міської ради, за

адресою: м.Мирноград

Донецька область, м-н

"Західний", 56А

(коригування)

3 203,65 3 203,65 3 203,65 Реконструйовано 

корпус будівлі

дошкільного 

навчального 

закладу

115 3.14. Забезпечення

права дитини на

доступність i

безоплатність 

здобуття 

дошкільної освіти

шляхом створення

необхідних умов

функціонування i

розвитку системи

дошкільної освіти,

збереження та

розширення мережі

закладів, 

визначення змісту

їх діяльності

відповідно до

освітніх запитів

населення

Будівництво блочної

модульної міні-

котельні, яка працює

на твердому паливі,

розташованої за

адресою: м. Мирноград

Донецької області,

квартал 40, № 6А, для

опалення дошкільного

навчального закладу №

8 "Конвалія"

Мирноградської 

міської ради

(коригування)

1 084,38 1 084,38 1 084,38 Побудовано 

котельню для

опалення 

навчального 

закладу
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116 3.14. Забезпечення

права дитини на

доступність i

безоплатність 

здобуття 

дошкільної освіти

шляхом створення

необхідних умов

функціонування i

розвитку системи

дошкільної освіти,

збереження та

розширення мережі

закладів, 

визначення змісту

їх діяльності

відповідно до

освітніх запитів

населення

Реконструкція діючих

мереж 

теплопостачання, 

водовідведення, 

водопостачання і

енергозабезпечення 

для підключення

блочної модульної міні-

котельні, яка працює

на твердому паливі,

розташованої за

адресою: м. Мирноград

Донецької області,

квартал 40, № 6 А для

опалення дошкільного

навчального закладу №

8 "Конвалія"

Мирноградської 

міської ради

(коригування)

1 464,91 1 464,91 1 464,91 Реконструйовано 

мережі опорного

навчального 

закладу

117 3.14. Забезпечення

права дитини на

доступність i

безоплатність 

здобуття 

дошкільної освіти

шляхом створення

необхідних умов

функціонування i

розвитку системи

дошкільної освіти,

збереження та

розширення мережі

закладів, 

визначення змісту

їх діяльності

відповідно до

освітніх запитів

населення

Капітальний ремонт

дошкільного 

навчального закладу

№4 «Сонечко» в с.

Криворіжжя 

Криворізької сільської

ради Добропільського

району Донецької

області та капітальний

ремонт, 

термомодернізація 

дошкільного 

навчального закладу

№4 «Сонечко» в с.

Криворіжжя 

Криворізької сільської

ради Добропільського

району Донецької

область

1 125,47 1 125,47 1 125,47 Створено 

комфортні умов для

ведення навчально-

виховного процесу
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118 3.14. Забезпечення

права дитини на

доступність i

безоплатність 

здобуття 

дошкільної освіти

шляхом створення

необхідних умов

функціонування i

розвитку системи

дошкільної освіти,

збереження та

розширення мережі

закладів, 

визначення змісту

їх діяльності

відповідно до

освітніх запитів

населення

Реконструкція фасаду

будівлі з

використанням 

енергозберігаючих 

технологій дитячого

навчального закладу

№6 "Казка" за адресою:

вул. Донецька, 65, м.

Авдіївка

904,93 860,90 860,90 Реконструйовано 

фасад будівлі ДНЗ

119 3.14. Забезпечення

права дитини на

доступність i

безоплатність 

здобуття 

дошкільної освіти

шляхом створення

необхідних умов

функціонування i

розвитку системи

дошкільної освіти,

збереження та

розширення мережі

закладів, 

визначення змісту

їх діяльності

відповідно до

освітніх запитів

населення

Капітальний ремонт

(внутрішніх 

приміщень) дитячого

навчального закладу

№6 "Казка" за адресою:

вул. Донецька, 65, м.

Авдіївка

2 612,19 2 537,70 2 537,70 Відремонтовано 

внутрішні 

приміщення ДНЗ
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120 3.14. Забезпечення

права дитини на

доступність i

безоплатність 

здобуття 

дошкільної освіти

шляхом створення

необхідних умов

функціонування i

розвитку системи

дошкільної освіти,

збереження та

розширення мережі

закладів, 

визначення змісту

їх діяльності

відповідно до

освітніх запитів

населення

Реконструкція 

котельної на твердому

паливі в дитячому

садку №6 "Казка" за

адресою: вул.

Донецька, 65, м.

Авдіївка

464,10 262,00 262,00 Реконструйовано 

котельню ДНЗ

121 3.14. Забезпечення

права дитини на

доступність i

безоплатність 

здобуття 

дошкільної освіти

шляхом створення

необхідних умов

функціонування i

розвитку системи

дошкільної освіти,

збереження та

розширення мережі

закладів, 

визначення змісту

їх діяльності

відповідно до

освітніх запитів

населення

Реконструкція системи

опалення дитячого

садка №6 "Казка" за

адресою: вул.

Донецька, 65, м.

Авдіївка

341,90 178,00 178,00 Реконструйовано 

систему опалення

ДНЗ
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122 3.14. Забезпечення

права дитини на

доступність i

безоплатність 

здобуття 

дошкільної освіти

шляхом створення

необхідних умов

функціонування i

розвитку системи

дошкільної освіти,

збереження та

розширення мережі

закладів, 

визначення змісту

їх діяльності

відповідно до

освітніх запитів

населення

Капітальний ремонт

дошкільного 

навчального закладу

№49 "Кріпиш" за

адресою: вул Ювілейна

,93 м. Бахмут

Донецької області

19 382,32 14 952,53 14 952,53 Покращено стан

будівлі дошкільного

навчального 

закладу

123 3.14. Забезпечення

права дитини на

доступність i

безоплатність 

здобуття 

дошкільної освіти

шляхом створення

необхідних умов

функціонування i

розвитку системи

дошкільної освіти,

збереження та

розширення мережі

закладів, 

визначення змісту

їх діяльності

відповідно до

освітніх запитів

населення

Капітальний ремонт

шатрової покрівлі ДНЗ

№54 "Світлячок" по

вул. Визволителів

Донбасу, 19 у м.

Бахмут Донецької

області

1 010,96 616,06 616,06 Відремонтовано 

покрівлю будівлі

дошкільного 

навчального 

закладу

202



1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17

124 3.14. Забезпечення

права дитини на

доступність i

безоплатність 

здобуття 

дошкільної освіти

шляхом створення

необхідних умов

функціонування i

розвитку системи

дошкільної освіти,

збереження та

розширення мережі

закладів, 

визначення змісту

їх діяльності

відповідно до

освітніх запитів

населення

Капітальний ремонт

інженерних мереж

будівлі дошкільного

закладу "Берізка"

Дружківської міської

ради, розташованої за

адресою: вул. Рибіна, 2

1 391,81 872,00 872,00 Відремонтовано 

інженерні мережі

дошкільного 

закладу

125 3.14. Забезпечення

права дитини на

доступність i

безоплатність 

здобуття 

дошкільної освіти

шляхом створення

необхідних умов

функціонування i

розвитку системи

дошкільної освіти,

збереження та

розширення мережі

закладів, 

визначення змісту

їх діяльності

відповідно до

освітніх запитів

населення

Капітальний ремонт

будівлі дошкільного

закладу "Берізка"

Дружківської міської

ради, розташованої за

адресою: вул. Рибіна,2

(коригування)

1 834,64 1 651,20 1 651,20 Відремонтовано 

будівлю 

дошкільного 

закладу
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126 3.14. Забезпечення

права дитини на

доступність i

безоплатність 

здобуття 

дошкільної освіти

шляхом створення

необхідних умов

функціонування i

розвитку системи

дошкільної освіти,

збереження та

розширення мережі

закладів, 

визначення змісту

їх діяльності

відповідно до

освітніх запитів

населення

Реконструкція 

нежитлової будівлі по

вул. Заводській, 187

для розміщення

дитячого дошкільного

закладу в м.

Краматорськ 

Донецької області

(коригування)

8 721,23 7 849,10 7 849,10 Створено дитячий

дошкільний заклад

127 3.14. Забезпечення

права дитини на

доступність i

безоплатність 

здобуття 

дошкільної освіти

шляхом створення

необхідних умов

функціонування i

розвитку системи

дошкільної освіти,

збереження та

розширення мережі

закладів, 

визначення змісту

їх діяльності

відповідно до

освітніх запитів

населення

Капітальний ремонт з

заміною вікон і дверей

ДНЗ ясла-садок

загального розвитку

"Берізка" сщ.

Зеленопілля 

Бахмутського району

Донецької області 

298,90 197,30 197,30 Покращено стан

будівлі дошкільного

навчального 

закладу
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128 3.14. Забезпечення

права дитини на

доступність i

безоплатність 

здобуття 

дошкільної освіти

шляхом створення

необхідних умов

функціонування i

розвитку системи

дошкільної освіти,

збереження та

розширення мережі

закладів, 

визначення змісту

їх діяльності

відповідно до

освітніх запитів

населення

Капітальний ремонт

нежитлової будівлі,

Дитячий садок №8 за

адресою: вул.

Менделєєва, 19 м.

Волноваха Донецької

області 

12 048,73 10 843,90 10 843,90 Покращено стан

будівлі дошкільного

навчального 

закладу

129 3.16. 

Запровадження 

інноваційних 

освітніх програм у

загальній середній

школі та

позашкільній освіті

Капітальний ремонт

будівлі Центру

позашкільної роботи за

адресою:84300, 

Донецька область, м.

Краматорськ, вул.

Паркова, 12а

(коригування)

11 198,35 8 779,60 8 779,60 Відремонтовано 

будівлю

130 3.16. 

Запровадження 

інноваційних 

освітніх програм у

загальній середній

школі та

позашкільній освіті

Оновлення 

матеріально-технічної 

бази Центру

позашкільної роботи

900,00 900,00 900,00 Покращено 

матеріально-

технічну базу

закладу

131 3.16. 

Запровадження 

інноваційних 

освітніх програм у

загальній середній

школі та

позашкільній освіті

Еколого-

натуралістичний центр

нового покоління

«EkoHub» 

11 920,15 3 973,38 3 973,38 Створено еколого-

натуралістичний 

центр нового

покоління, що

призведе до

підвищенні 

екологічної 

культури та

свідомості 

населення

132 1.21. Проведення

заходів з

термомодернізації 

будівель бюджетної

сфери

Капітальний ремонт

будівлі Желаннівської

загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів,

що знаходиться за

адресою: 

Ясинуватський район,

смт. Желанне, вул.

Центральна, буд. 89

12 574,90 11 317,40 11 317,40 Покращено стан

будівлі навчального

закладу
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133 1.21. Проведення

заходів з

термомодернізації 

будівель бюджетної

сфери

Реконструкція будівлі

Бахмутського 

навчально-виховного 

комплексу 

«Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів

№ 11 –

багатопрофільний 

ліцей» Бахмутської

міської ради Донецької

області, розташованого

за адресою: м. Бахмут,

вул. Миру, 22

(коригування) 

35 797,84 35 797,84 35 797,84 Реконструйовано 

будівлю 

навчального 

закладу

134 1.21. Проведення

заходів з

термомодернізації 

будівель бюджетної

сфери

Будівництво блочної

модульної міні-

котельні, яка працює

на твердому паливі,

розташованої за

адресою: м. Мирноград

Донецької області,

пров. Шкільний, 21

для опалення

загальноосвітньої 

школи I-III ступенів

№ 1 Мирноградської

міської ради

(коригування)

1 762,56 1 762,56 1 762,56 Побудовано 

котельню для

опалення 

навчального 

закладу

135 1.21. Проведення

заходів з

термомодернізації 

будівель бюджетної

сфери

Реконструкція діючих

мереж 

теплопостачання, 

водовідведення, 

водопостачання і

енергозабезпечення 

для підключення

блочної модульної міні-

котельні, яка працює

на твердому паливі,

розташованої за

адресою: м. Мирноград

Донецька область,

пров. Шкільний, 21

для опалення

загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів

№1 Мирноградської

міської ради

(коригування)

2 109,55 2 109,55 2 109,55 Реконструйовано 

мережі опорного

навчального 

закладу
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136 1.21. Проведення

заходів з

термомодернізації 

будівель бюджетної

сфери

Будівництво блочної

модульної міні-

котельні, яка працює

на твердому паливі,

розташованої за

адресою: м. Мирноград

Донецької області, м-н

Західний, 4а для

опалення 

загальноосвітньої 

школи I-III ступенів №

9 Мирноградської

міської ради

(коригування)

2 606,23 2 606,23 2 606,23 Побудовано 

котельню для

опалення 

навчального 

закладу

137 1.21. Проведення

заходів з

термомодернізації 

будівель бюджетної

сфери

Реконструкція діючих

мереж 

теплопостачання, 

водовідведення, 

водопостачання і

енергозабезпечення 

для підключення

блочної модульної міні-

котельні, яка працює

на твердому паливі,

розташованої за

адресою: м. Мирноград

Донецької області, м-н

Західний, 4а для

опалення 

загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів

№ 9 Мирноградської

міської ради

(коригування)

1 937,67 1 937,67 1 937,67 Реконструйовано 

мережі опорного

навчального 

закладу

138 1.21. Проведення

заходів з

термомодернізації 

будівель бюджетної

сфери

Будівництво блочної

модульної міні-

котельні, яка працює

на твердому паливі,

розташованої за

адресою: м. Мирноград

Донецької області, м-н

Західний, 79а для

опалення 

загальноосвітньої 

школи I-III ступенів №

6 Мирноградської

міської ради

(коригування)

1 726,36 1 726,36 1 726,36 Побудовано 

котельню для

опалення 

навчального 

закладу
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139 1.21. Проведення

заходів з

термомодернізації 

будівель бюджетної

сфери

Реконструкція діючих

мереж 

теплопостачання, 

водовідведення, 

водопостачання і

енергозабезпечення 

для підключення

блочної модульної міні-

котельні, яка працює

на твердому паливі,

розташованої за

адресою: м. Мирноград

Донецької області, м-н

Західний, 79а для

опалення 

загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів

№6 Мирноградської

міської ради

(коригування)

2 110,52 2 110,52 2 110,52 Реконструйовано 

мережі опорного

навчального 

закладу

140 1.21. Проведення

заходів з

термомодернізації 

будівель бюджетної

сфери

Будівництво блочної

модульної міні-

котельні, яка працює

на твердому паливі,

розташованої за

адресою: м. Мирноград

Донецької області, м-н

Молодіжний, 27а для

опалення 

загальноосвітньої 

школи I-III ступенів

№ 10 Мирноградської

міської ради

(коригування)

1 448,98 1 448,98 1 448,98 Побудовано 

котельню для

опалення 

навчального 

закладу

208



1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17

141 1.21. Проведення

заходів з

термомодернізації 

будівель бюджетної

сфери

Реконструкція діючих

мереж 

теплопостачання, 

водовідведення, 

водопостачання і

енергозабезпечення 

для підключення

блочної модульної міні-

котельні, яка працює

на твердому паливі,

розташованої за

адресою: м. Мирноград

Донецької області, м-н

Молодіжний, 27а для

опалення 

загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №

10 Мирноградської

міської ради

(коригування)

1 953,85 1 953,85 1 953,85 Реконструйовано 

мережі опорного

навчального 

закладу

142 1.21. Проведення

заходів з

термомодернізації 

будівель бюджетної

сфери

Будівництво блочної

модульної міні-

котельні, яка працює

на твердому паливі,

розташованої за

адресою: м. Мирноград

Донецької області, вул.

Карбишева, 2 для

опалення 

загальноосвітньої 

школи І-ІІ ступенів №

17 Мирноградської

міської ради

(коригування)

1 304,25 1 304,25 1 304,25 Побудовано 

котельню для

опалення 

навчального 

закладу
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143 1.21. Проведення

заходів з

термомодернізації 

будівель бюджетної

сфери

Реконструкція діючих

мереж 

теплопостачання, 

водопостачання, 

водовідведення і

енергозабезпечення 

для підключення

блочної модульної міні-

котельні, яка працює

на твердому паливі,

розташованої за

адресою: м. Мирноград

Донецької області, вул.

Карбишева, 2 для

опалення 

загальноосвітньої 

школи І-ІІ ступенів №

17 Мирноградської

міської ради

(коригування)

1 943,04 1 943,04 1 943,04 Реконструйовано 

мережі опорного

навчального 

закладу

144 1.21. Проведення

заходів з

термомодернізації 

будівель бюджетної

сфери

Капітальний ремонт

утеплення фасаду ЗОШ

№ 17 Мирноградської

міської ради

(коригування)

1 177,66 1 177,66 1 177,66 Відремонтовано 

будівлю 

навчального 

закладу

145 1.21. Проведення

заходів з

термомодернізації 

будівель бюджетної

сфери

Капітальний ремонт

утеплення фасаду ЗОШ

№ 10 Мирноградської

міської ради

(коригування)

923,24 923,24 923,24 Відремонтовано 

будівлю 

навчального 

закладу

146 1.21. Проведення

заходів з

термомодернізації 

будівель бюджетної

сфери

Капітальний ремонт

утеплення фасаду ЗОШ

№ 6 Мирноградської

міської ради

(коригування)

1 150,82 1 150,82 1 150,82 Відремонтовано 

будівлю 

навчального 

закладу

147 1.21. Проведення

заходів з

термомодернізації 

будівель бюджетної

сфери

Капітальний ремонт.

Заміна вікон та дверей,

утеплення фасадів та

покрівлі будівлі

загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів

№8 Мирноградської

міської ради Донецької

області (коригування)

11 621,96 11 621,96 11 621,96 Відремонтовано 

будівлю 

навчального 

закладу
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148 1.21. Проведення

заходів з

термомодернізації 

будівель бюджетної

сфери

Капітальний ремонт.

Заміна вікон та дверей,

утеплення фасадів та

покрівлі будівлі

загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів

№5 Мирноградської

міської ради Донецької

області (коригування)

11 060,49 11 060,49 11 060,49 Відремонтовано 

будівлю 

навчального 

закладу

149 1.21. Проведення

заходів з

термомодернізації 

будівель бюджетної

сфери

Капітальний ремонт

загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів

с.Петрівка Два,

Олександрівський 

район. Заміна вікон та

дверей (молоткових),

заміна опалювальної

системи

2 319,93 2 319,93 2 319,93 Відремонтовано 

будівлю 

навчального 

закладу

150 1.21. Проведення

заходів з

термомодернізації 

будівель бюджетної

сфери

Капітальний ремонт

Мангушської ЗОШ І-ІІІ

ст. №2 за адресою: вул.

Мурзи, 8 в смт.

Мангуш Донецької

області

15 214,32 15 214,32 15 214,32 Відремонтовано 

будівлю 

навчального 

закладу

151 1.21. Проведення

заходів з

термомодернізації 

будівель бюджетної

сфери

Заходи з

енергозбереження. 

Капітальний ремонт

комунального закладу

"Маріупольський 

міський навчально-

виховний комплекс

"гімназія-школа №27

Маріупольської міської

ради Донецької

області" за адресою:

вул. Троїцька, 56 у

Центральному районі

м. Маріуполя

34 494,97 34 494,97 34 494,97 Відремонтовано 

будівлю 

навчального 

закладу

152 1.21. Проведення

заходів з

термомодернізації 

будівель бюджетної

сфери

Капітальний ремонт

(термомодернізація) 

будівлі «Павлівська

загальноосвітня школа

І-ІІІ ступенів

Мар᾿їнської районної

ради Донецької

області» за адресою:

Донецька область,

Мар᾿їнський район, с.

Павлівка, вул. Леніна,

73

4 308,32 4 308,32 4 308,32 Відремонтовано 

будівлю 

навчального 

закладу
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153 1.21. Проведення

заходів з

термомодернізації 

будівель бюджетної

сфери

Капітальний ремонт

(термомодернізація) 

будівлі «Галіцинівська

загальноосвітня школа

І-ІІІ ступенів

Мар᾿їнської районної

ради Донецької

області» за адресою:

Донецька область,

Мар᾿їнський район, с.

Галицинівка, вул.

Середи, 1а

3 173,88 3 173,88 3 173,88 Відремонтовано 

будівлю 

навчального 

закладу

154 1.21. Проведення

заходів з

термомодернізації 

будівель бюджетної

сфери

Реконструкція 

загальноосвітньої 

школи І-ІІ ступенів №6

під навчально-

виховний комплекс №3

Покровської міської

ради Донецької

області, розташованої

за адресою: Донецька

обл., м.Покровськ, вул.

Таманова, 22а

39 078,10 39 078,10 39 078,10 Реконструйовано 

будівлю 

навчального 

закладу

155 1.21. Проведення

заходів з

термомодернізації 

будівель бюджетної

сфери

Реконструкція 

загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів

№4 міста Покровської

міської ради Донецької

області, розташованої

за адресою: Донецька

обл., м.Покровськ, вул.

Таманова, 16

31 903,72 31 903,72 31 903,72 Реконструйовано 

будівлю 

навчального 

закладу

156 1.21. Проведення

заходів з

термомодернізації 

будівель бюджетної

сфери

Володарська гімназія

"Софія" з

загальноосвітньою 

школою І ступеню №2

по вул. Советській,

23,смт. Володарське-

капітальний ремонт

(термомодернізація)

8 786,75 8 786,75 8 786,75 Відремонтовано 

будівлю 

навчального 

закладу

157 1.21. Проведення

заходів з

термомодернізації 

будівель бюджетної

сфери

Володарська гімназія

"Софія" з

загальноосвітньою 

школою І ступеня №2

по вул. Советській, 23,

смт. Володарське -

капітальний ремонт

(термомодернізація) 2

черга будівництва

10 540,48 10 540,48 10 540,48 Відремонтовано 

будівлю 

навчального 

закладу
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158 1.21. Проведення

заходів з

термомодернізації 

будівель бюджетної

сфери

Реконструкція 

Родинської 

загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів

№8 Покровської

міської ради Донецької

області, розташованої

за адресою: 85311,

Донецька обл., м.

Родинське, вул.

Перемоги, 6

34 753,37 34 753,37 34 753,37 Реконструйовано 

будівлю 

навчального 

закладу

159 1.21. Проведення

заходів з

термомодернізації 

будівель бюджетної

сфери

Реконструкція 

загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів

№35 Покровської

міської ради Донецької

області, розташованої

за адресою:85310,

Донецька обл., м.

Родинське, вул.

Шахтарська, 19

28 759,96 28 759,96 28 759,96 Реконструйовано 

будівлю 

навчального 

закладу

160 1.21. Проведення

заходів з

термомодернізації 

будівель бюджетної

сфери

Будівля 

загальноосвітньої 

школи I –III ступеня №

1, м. Волноваха –

капітальний ремонт

(термомодернізація)

4 477,56 4 477,56 4 477,56 Відремонтовано 

будівлю 

навчального 

закладу

161 1.21. Проведення

заходів з

термомодернізації 

будівель бюджетної

сфери

Термомодернізація та

термосанація будівлі

Волноваської ЗОШ I-

III ступенів № 3 за

адресою: Донецька

область м. Волноваха,

вул.Урицького,8

6 774,24 6 774,24 6 774,24 Відремонтовано 

будівлю 

навчального 

закладу
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162 1.21. Проведення

заходів з

термомодернізації 

будівель бюджетної

сфери

Валер’янівська, 

Краснівська, Бугаська,

Каменська, 

Гранітненська, 

Старогнатівська, 

Донська, 

Новотроїцька, 

Рівнопільська, 

Волноваська № 7,

Миколаївська 

загальноосвітні школи

Волноваського району

– капітальний ремонт

(термомодернізація) 

шляхом встановлення

енергозберігаючих 

віконних конструкцій.

17 686,33 17 686,33 17 686,33 Відремонтовано 

будівлю 

навчального 

закладу

163 1.21. Проведення

заходів з

термомодернізації 

будівель бюджетної

сфери

Капітальний ремонт

(термомодернізація) 

будівлі Добропільської

загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів с.

Добропілля за адресою: 

Донецька обл.,

Добропільський район,

село Добропілля, вул.

Шкільна, 30

6 974,91 6 974,91 6 974,91 Відремонтовано 

будівлю 

навчального 

закладу

164 1.21. Проведення

заходів з

термомодернізації 

будівель бюджетної

сфери

Олександро-

Калинівська 

загальноосвітня школа

І-ІІІ ступеня по

вул.Крупської,7 с.

Олександро-Калинове 

Костянтинівського 

району -капітальний

ремонт 

(термомодернізація) 

(проектно-

вишукувальні роботи) 

7 640,17 7 640,17 7 640,17 Відремонтовано 

будівлю 

навчального 

закладу

165 1.21. Проведення

заходів з

термомодернізації 

будівель бюджетної

сфери

Капітальний ремонт

(термомодернізація) 

будівель 

Краматорської ЗОШ І-

ІІІ ступенів №2 за

адресою: Донецька

обл., м.Краматорськ,

вул. О.Вишні, 15

(коригування)

10 790,24 10 790,24 10 790,24 Відремонтовано 

будівлю 

навчального 

закладу
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166 1.21. Проведення

заходів з

термомодернізації 

будівель бюджетної

сфери

Капітальний ремонт

(термомодернізація) 

будівель 

Краматорської ЗОШ І-

ІІІ ступенів № 8 за

адресою: Донецька

обл., м.Краматорськ,

вул. Двірцева, 57а

(коригування)

15 850,50 15 850,50 15 850,50 Відремонтовано 

будівлю 

навчального 

закладу

167 1.21. Проведення

заходів з

термомодернізації 

будівель бюджетної

сфери

Капітальний ремонт

(термомодернізація) 

будівель 

Краматорської ЗОШ І-

ІІІ ступенів № 9 за

адресою: 

м.Краматорськ, б.

Краматорський, 17

(коригування)

9 659,29 9 659,29 9 659,29 Відремонтовано 

будівлю 

навчального 

закладу

168 1.21. Проведення

заходів з

термомодернізації 

будівель бюджетної

сфери

Капітальний ремонт

(термомодернізація) 

будівель 

Краматорської ЗОШ І-

ІІІ ступенів № 25 за

адресою: Донецька

обл., м.Краматорськ,

вул. Б.Хмельницького,

25  (коригування)

8 472,02 8 472,02 8 472,02 Відремонтовано 

будівлю 

навчального 

закладу

169 1.21. Проведення

заходів з

термомодернізації 

будівель бюджетної

сфери

Капітальний ремонт

(термомодернізація) 

будівель 

Краматорської 

загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів

№26 за адресою:

Донецька обл.,

м.Краматорськ, вул.

Ульянівська 

(Софієвська), 128

(коригування)

6 288,82 6 288,82 6 288,82 Відремонтовано 

будівлю 

навчального 

закладу

170 1.21. Проведення

заходів з

термомодернізації 

будівель бюджетної

сфери

Капітальний ремонт

(термомодернізація) 

будівель 

Краматорської ЗОШ І-

ІІІ ступенів № 10 за

адресою: Донецька

обл., м.Краматорськ,

вул. Хабаровська, 40а

(коригування)

17 245,16 17 245,16 17 245,16 Відремонтовано 

будівлю 

навчального 

закладу
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171 1.21. Проведення

заходів з

термомодернізації 

будівель бюджетної

сфери

Капітальний ремонт

(термомодернізація )

будівлі Краматорської

ЗОШ №3 розташованій

за адресою: Донецька

обл., м.Краматорськ,

вул. Н.Курченко, 19

13 543,58 13 543,58 13 543,58 Відремонтовано 

будівлю 

навчального 

закладу

172 1.21. Проведення

заходів з

термомодернізації 

будівель бюджетної

сфери

Капітальний ремонт

(термомодернізація) 

будівлі ЗОШ №19,

розташованої за

адресою: Донецька

обл., м. Краматорськ,

вул. О.Кобилянської, 1

4 498,75 4 498,75 4 498,75 Відремонтовано 

будівлю 

навчального 

закладу

173 1.21. Проведення

заходів з

термомодернізації 

будівель бюджетної

сфери

Степанівська 

загальноосвітня школа

І-ІІІ ступеня по вул.

Шкільній, 1 с. Артема

Костянтинівського 

району - капітальний

ремонт 

(термомодернізація) 

(проектно-

вишукувальні роботи) 

5 325,88 5 325,88 5 325,88 Відремонтовано 

будівлю 

навчального 

закладу

174 1.21. Проведення

заходів з

термомодернізації 

будівель бюджетної

сфери

Капітальний ремонт

(термомодернізація) 

будівель 

Краматорської 

загальноосвітньої 

школи №17 за

адресою: Донецька

обл., м. Краматорськ,

вул. 12 Грудня

(Благодатна), 80

(коригування)

7 446,54 7 446,54 7 446,54 Відремонтовано 

будівлю 

навчального 

закладу

175 1.21. Проведення

заходів з

термомодернізації 

будівель бюджетної

сфери

Капітальний ремонт

(термомодернізація) 

будівель 

Краматорської 

загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів

№33 за адресою: м.

Краматорськ, вул.

Білгородська, 95

(коригування)

5 007,48 5 007,48 5 007,48 Відремонтовано 

будівлю 

навчального 

закладу
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176 1.21. Проведення

заходів з

термомодернізації 

будівель бюджетної

сфери

Капітальний ремонт

(термомодернізація) 

будівель 

Краматорської ЗОШ I -

III ступенів № 18 за

адресою: Донецька

обл., м.Краматорськ,

вул. О. Кошового, 18

(коригування)

6 085,36 6 085,36 6 085,36 Відремонтовано 

будівлю 

навчального 

закладу

177 1.21. Проведення

заходів з

термомодернізації 

будівель бюджетної

сфери

Капітальний ремонт

(термомодернізація) 

будівлі ЗОШ №5 у м.

Краматорськ

5 299,68 5 299,68 5 299,68 Відремонтовано 

будівлю 

навчального 

закладу

178 1.21. Проведення

заходів з

термомодернізації 

будівель бюджетної

сфери

Капітальний ремонт

(термомодернізація) 

будівлі ЗОШ №31,

розташованої за

адресою: Донецька

область, м.

Краматорськ, вул.

Катерини Білокур, 14

414,36 414,36 414,36 Відремонтовано 

будівлю 

навчального 

закладу

179 1.21. Проведення

заходів з

термомодернізації 

будівель бюджетної

сфери

Капітальний ремонт

(термомодернізація) 

будівель 

Краматорської ЗОШ

№32 за адресою:

Донецька обл., м.

Краматорськ, вул.

Волгодонська 22

12 112,86 12 112,86 12 112,86 Відремонтовано 

будівлю 

навчального 

закладу

180 1.21. Проведення

заходів з

термомодернізації 

будівель бюджетної

сфери

Капітальний ремонт з

використанням заходів

термомодернізації 

будівлі ЗОШ №3 у м.

Красний Лиман

11 829,83 11 829,83 11 829,83 Відремонтовано 

будівлю 

навчального 

закладу

181 1.21. Проведення

заходів з

термомодернізації 

будівель бюджетної

сфери

Капітальний ремонт

(термомодернізація) 

будівель 

Краматорської 

загальноосвітньої 

школи №23 за

адресою: Донецька

обл., м. Краматорськ,

вул. Калініна (Михайла

Горяйнова), 45а

(коригування)

8 386,27 8 386,27 8 386,27 Відремонтовано 

будівлю 

навчального 

закладу

182 1.21. Проведення

заходів з

термомодернізації 

будівель бюджетної

сфери

Реконструкція з

використанням заходів

термомодернізації 

будівлі ЗОШ № 2 у м.

Лиман

37 697,77 37 697,77 37 697,77 Реконструйовано 

будівлю 

навчального 

закладу
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183 1.21. Проведення

заходів з

термомодернізації 

будівель бюджетної

сфери

Капітальний ремонт з

використанням заходів

термомодернізації 

будівлі ЗОШ І-ІІІ

ступенів № 4 у м.

Лиман

22 607,41 22 607,41 22 607,41 Відремонтовано 

будівлю 

навчального 

закладу

184 1.21. Проведення

заходів з

термомодернізації 

будівель бюджетної

сфери

Реконструкція 

дошкільного закладу № 

17 «Орлятко» по вул.

Преображенській, буд.

№ 26а в м. Соледар

3 696,20 2 586,93 2 328,24 258,69 Відремонтовано 

будівлю площею

3630,4 кв.м

185 1.21. Проведення

заходів з

термомодернізації 

будівель бюджетної

сфери

Капітальний ремонт

загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів

№17 Добропільської

міської ради Донецької

області за адресою:

Донецька область, м.

Добропілля, смт

Новодонецьке, вул.

Соборна 

(Комсомольська), 5 

29 427,12 29 220,35 26 298,31 2 922,04 Відремонтовано 

будівлю площею

4029,7 кв.м,

облаштувано 10

предметних 

кабінетів

186 1.21. Проведення

заходів з

термомодернізації 

будівель бюджетної

сфери

Капітальний ремонт

(термомодернізація) 

будівлі 

загальносвітньої школи

І - ІІІ ступеня в с.

Малинівка Донецької

області

3 200,43 1 635,11 1 471,60 163,51 Відремонтовано 

будівлю площею

2736,54 кв.м

187 3.16. 

Запровадження 

інноваційних 

освітніх програм у

загальній середній

школі та

позашкільній освіті

Реконструкція будівлі

дитячого садочку

"Сніжинка" під "Центр

розвитку дитини",

розташований за

адресою: вул.

Мічуріна, 34,

м.Новогродівка 

Донецька область

16 581,74 8 571,16 7 714,04 857,12 Відремонтовано 

будівлю площею

1264 кв.м

188 1.21. Проведення

заходів з

термомодернізації 

будівель бюджетної

сфери

Заходи з

енергозбереження. 

Капітальний ремонт

комунального 

дошкільного 

навчального закладу

загального розвитку

"Ясла-садок №110

"Світлячок" за

адресою: вул.

Бахчиванджи, 13а у

Центральному районі,

м. Маріуполь

27 097,06 27 097,06 27 097,06 Відремонтовано 

будівлю 

навчального 

закладу
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189 1.21. Проведення

заходів з

термомодернізації 

будівель бюджетної

сфери

Заходи з

енергозбереження. 

Капітальний ремонт

комунального 

дошкільного 

навчального закладу

загального розвитку

"Ясла-садок № 114

"Калинонька" за

адресою: вул.

Волгоградська, 6 у

Лівобережному районі,

м. Маріуполь

23 620,29 23 620,29 23 620,29 Відремонтовано 

будівлю 

навчального 

закладу

190 1.21. Проведення

заходів з

термомодернізації 

будівель бюджетної

сфери

Капітальний ремонт

(термомодернізація) 

будівлі Мар`їнського

дошкільного 

навчального закладу

№56 «Золотий

ключик» за адресою:

Донецька область, м.

Мар`їнка, вул.

Заводська, 14

4 532,66 4 532,66 4 532,66 Відремонтовано 

будівлю 

навчального 

закладу

191 1.21. Проведення

заходів з

термомодернізації 

будівель бюджетної

сфери

Капітальний ремонт

(термомодернізація) 

будівлі 

Краматорського 

дошкільного 

навчального закладу

№5 за адресою:

Донецька обл.,

м.Краматорськ, вул.

Хрустальна, 1

(коригування)

9 167,42 9 167,42 9 167,42 Відремонтовано 

будівлю 

навчального 

закладу

192 1.21. Проведення

заходів з

термомодернізації 

будівель бюджетної

сфери

Капітальний ремонт

(термомодернізація) 

будівлі дошкільного

навчального закладу

№6 за адресою:

Донецька обл., м.

Краматорськ вул.

О.Вишні, 19а

(коригування)

5 273,02 5 273,02 5 273,02 Відремонтовано 

будівлю 

навчального 

закладу

193 1.21. Проведення

заходів з

термомодернізації 

будівель бюджетної

сфери

Капітальний ремонт

(термомодернізація) 

будівлі 

Краматорського 

дошкільного 

навчального закладу

№8 за адресою:

Донецька обл.,

м.Краматорськ, бул.

Краматорський, 22а

(коригування)

5 875,87 5 875,87 5 875,87 Відремонтовано 

будівлю 

навчального 

закладу
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194 1.21. Проведення

заходів з

термомодернізації 

будівель бюджетної

сфери

Капітальний ремонт

(термомодернізація) 

будівлі дошкільного

навчального закладу

№34 за адресою:

Донецька обл.,

м.Краматорськ 

вул.Катеринича, 34а

(коригування)

2 954,95 2 954,95 2 954,95 Відремонтовано 

будівлю 

навчального 

закладу

195 1.21. Проведення

заходів з

термомодернізації 

будівель бюджетної

сфери

Капітальний ремонт

(термомодернізація) 

будівель 

Краматорського 

дошкільного 

навчального закладу

№51 за адресою:

Донецька обл.,

м.Краматорськ, вул.

Горького (Конрада

Гампера), 4

(коригування)".

6 736,80 6 736,80 6 736,80 Відремонтовано 

будівлю 

навчального 

закладу

196 1.21. Проведення

заходів з

термомодернізації 

будівель бюджетної

сфери

Капітальний ремонт

(термомодернізація) 

будівель 

Краматорського 

дошкільного 

навчального закладу

№60 за адресою:

Донецька обл.,

м.Краматорськ, 

вул. Шкадінова

(Академічна) ,86а

(коригування)

4 911,34 4 911,34 4 911,34 Відремонтовано 

будівлю 

навчального 

закладу

197 1.21. Проведення

заходів з

термомодернізації 

будівель бюджетної

сфери

Капітальний ремонт

(термомодернізація) 

будівель дошкільного

навчального закладу

№82 за адресою:

Донецька обл.,

м.Краматорськ вул.

Дніпропетровська 

(Дніпровська), 6а

(коригування)

5 020,34 5 020,34 5 020,34 Відремонтовано 

будівлю 

навчального 

закладу

198 1.21. Проведення

заходів з

термомодернізації 

будівель бюджетної

сфери

Капітальний ремонт

(термомодернізація) 

будівель дошкільного

навчального закладу

№84 з адресою:

Донецька обл.,

м.Краматорськ вул.

Двірцева, 57

(коригування)

6 450,32 6 450,32 6 450,32 Відремонтовано 

будівлю 

навчального 

закладу
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199 1.21. Проведення

заходів з

термомодернізації 

будівель бюджетної

сфери

Капітальний ремонт

(термомодернізація) 

будівлі дошкільного

навчального закладу

№87 з адресою:

Донецька обл.,

м.Краматорськ, вул.

Бєлгородська, 59

3 362,89 3 362,89 3 362,89 Відремонтовано 

будівлю 

навчального 

закладу

200 1.21. Проведення

заходів з

термомодернізації 

будівель бюджетної

сфери

Капітальний ремонт

(термомодернізація) 

будівлі 

Краматорського 

дошкільного 

навчального закладу

№97 за адресою:

Донецька обл., м.

Краматорськ, вул.

Бикова, 7а

7 637,90 7 637,90 7 637,90 Відремонтовано 

будівлю 

навчального 

закладу

201 1.21. Проведення

заходів з

термомодернізації 

будівель бюджетної

сфери

Капітальний ремонт

(термомодернізація) 

будівлі 

Краматорського ДНЗ

№ 71 за адресою:

Донецька обл., м.

Краматорськ, бульвар

Краматорський, 18а.

7 694,64 7 694,64 7 694,64 Відремонтовано 

будівлю 

навчального 

закладу

202 1.21. Проведення

заходів з

термомодернізації 

будівель бюджетної

сфери

Капітальний ремонт,

термомодернізація 

будівлі ДНЗ № 5

«Ластівка» 

с.Камишувате, 

Першотравневого 

району

7 863,10 7 863,10 7 863,10 Відремонтовано 

будівлю 

навчального 

закладу

203 1.21. Проведення

заходів з

термомодернізації 

будівель бюджетної

сфери

Капітальний ремонт

(термомодернізація) 

будівлі ДНЗ №53,

розташованого за

адресою: Донецька

область, м.

Краматорськ, вул.

В.Стуса, 61

7 494,25 7 494,25 7 494,25 Відремонтовано 

будівлю 

навчального 

закладу

204 1.21. Проведення

заходів з

термомодернізації 

будівель бюджетної

сфери

Капітальний ремонт

(термомодернізація) 

будівлі 

Краматорського 

дошкільного 

навчального закладу

№64 за адресою:

Донецька обл., м.

Краматорськ, вул.

Паркова, 32а

6 567,17 6 567,17 6 567,17 Відремонтовано 

будівлю 

навчального 

закладу
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205 1.21. Проведення

заходів з

термомодернізації 

будівель бюджетної

сфери

Капітальний ремонт

(термомодернізація) 

будівлі 

Краматорського 

дошкільного 

навчального закладу

№92 за адресою:

Донецька обл., м.

Краматорськ, вул.

Кирилкіна, 28а

9 334,01 9 334,01 9 334,01 Відремонтовано 

будівлю 

навчального 

закладу

206 1.21. Проведення

заходів з

термомодернізації 

будівель бюджетної

сфери

Капітальний ремонт

(термомодернізація) 

будівлі ДНЗ №96,

розташованої за

адресою: Донецька

обл., м. Краматорськ,

вул. Бикова, 4а

6 179,16 6 179,16 6 179,16 Відремонтовано 

будівлю 

навчального 

закладу

207 3.16. 

Запровадження 

інноваційних 

освітніх програм у

загальній середній

школі та

позашкільній освіті

Капітальний ремонт

Центра дитячої та

юнацької творчості

відділу освіти

Добропільської міської

ради за адресою:

Донецька область,

м.Добропілля, м-н

Молодіжний, 22а

10 645,99 3 011,16 2 710,04 301,12 Відремонтовано 

будівлю площею

3512,2 кв.м

208 1.21. Проведення

заходів з

термомодернізації 

будівель бюджетної

сфери

Капітальний ремонт

навчально-виховного 

комплексу 

"Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів №

7-дошкільний 

навчальний заклад"

Добропільської міської

ради Донецької області

за адресою: Донецька

область, м. Добропілля, 

вул. Саратовська, 29

11 732,71 8 194,54 7 375,09 819,45 Відремонтовано 

будівлю площею

2852,35 кв.м

209 1.21. Проведення

заходів з

термомодернізації 

будівель бюджетної

сфери

Капітальний ремонт

будівлі дитячого саду

Бердянської сільської

ради Мангушського

району за адресою: с.

Бердянське, вул.

Молодіжна, 21а

2 084,22 540,45 486,40 54,05 Відремонтовано 

будівлю площею

960 кв.м
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210 1.21. Проведення

заходів з

термомодернізації 

будівель бюджетної

сфери

«Капітальний ремонт

(санація) будівлі

Новодмитрівського 

навчально-виховного 

комплексу 

Костянтинівської 

районної ради

Донецької області, за

адресою вул.

Севастопольська буд.

1, с-ще Новодмитрівка

Костянтинівського 

району Донецької

області »

8 535,53 7 690,51 7 681,98 8,54 Зменшено 

споживання 

енергоресурсів, 

збільшено 

надійність 

основних 

конструктивних 

елементів

211 1.21. Проведення

заходів з

термомодернізації 

будівель бюджетної

сфери

Заміна газових

котельнь на модульні

твердопаливні котельні

у Желаннівському та

Первомайському НВК

Ясинуватського району

3 709,06 3 709,06 3 338,15 370,91 Підвищено рівень

енергоефективності 

закладів, 

покращено 

опалення в НВК,

зменшено рівень

споживання 

природного газу на

районному рівні

212 1.21. Проведення

заходів з

термомодернізації 

будівель бюджетної

сфери

Капітальний ремонт

будівлі та внутрішніх

систем 

електропостачання, 

слабкострумових 

мереж зв'язку

Орлівського НВК,

розташованого за

адресою: 

Ясинуватський район,

с. Орлівка, вул.

Бр.Паукових 54

3 763,90 3 763,90 3 387,51 376,39 Покращено умови

перебування та

безпеки закладу

освіти та зменшено

витрати на

електроенергію

213 1.21. Проведення

заходів з

термомодернізації 

будівель бюджетної

сфери

Будівництво топочної

котельні та

капітальний ремонт

внутрішніх мереж

комунального закладу

Зеленоярська ЗОШ І-

ІІІ ступенів

Нікольської районної

ради Донецької області

4 500,00 4 500,00 4 500,00 Створено належні

умови перебування

для дітей та

вчителів

214 1.21. Проведення

заходів з

термомодернізації 

будівель бюджетної

сфери

Капітальний ремонт

(термомодернізація) 

будівлі комунального

закладу Зорянська

ЗОШ І-ІІІ ступенів

Нікольської районної

ради Донецької області

5 500,00 5 500,00 5 500,00 Відремонтовано 

будівлю закладу,

зменшено витрати

енергоносіїв
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215 1.21. Проведення

заходів з

термомодернізації 

будівель бюджетної

сфери

Капітальний ремонт

(термомодернізація) КЗ 

Македонівська 

загально-освітня школа

І-ІІІ ступенів

Нікольської районної

ради Донецької області

5 500,00 5 500,00 5 500,00 Створено належні

умови перебування

дітей та вчителів

(1500 осіб с.

Македонівка та

прилеглих сіл)

216 1.21. Проведення

заходів з

термомодернізації 

будівель бюджетної

сфери

Капітальний ремонт

внутрішніх приміщень

з придбанням

обладнання та

благоустрою території

комунального закладу

"Республіканська 

загально-освітня школа

І-ІІІ ступенів

Нікольської районної

ради Донецької

області"

10 700,00 10 700,00 10 700,00 Створено належні

умови для

перебування дітей

та вчителів

217 1.21. Проведення

заходів з

термомодернізації 

будівель бюджетної

сфери

Капітальний ремонт

Святогорівської ЗОШ І-

ІІІ ступенів,

розташованої за

адресою: смт.

Святогорівка, вул.

Шкільна 75

9 476,60 9 476,60 9 476,60 Створено 

комфортні умови

для ведення

навчально-

виховного процесу

218 Дитячий оздоровчий

комплекс «Смарагдове

містечко», будівництво

загальноосвітньої 

школи на 440 місць,

м.Святогірськ

55 310,25 1 195,00 1 195,00 Побудовано школу

на 440 місць

219 1.21. Проведення

заходів з

термомодернізації 

будівель бюджетної

сфери

Капітальний ремонт

(заміна вікон та

вхідних дверей) в

будівлі 

Костянтинівської 

спеціалізованої 

загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів

№6 з поглибленим

вивченням окремих

предметів 

Костянтинівської 

міської ради за

адресою: вул. 6

Вересня,79, м.

Костянтинівка

1 976,81 269,60 269,60 Відремонтовано 

будівлю 

навчального 

закладу
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220 1.21. Проведення

заходів з

термомодернізації 

будівель бюджетної

сфери

Капітальний ремонт

(утеплення фасадів)

будівлі 

Костянтинівської 

спеціалізованої 

загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів

№6 з поглибленим

вивченням окремих

предметів 

Костянтинівської 

міської ради за

адресою: вул. 6

Вересня,79, м.

Костянтинівка

4 957,74 1 600,99 1 600,99 Утеплено фасади

будівлі навчального

закладу

221 1.21. Проведення

заходів з

термомодернізації 

будівель бюджетної

сфери

Реконструкція покрівлі

будівлі 

Костянтинівської 

спеціалізованої 

загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів

№6 з поглибленим

вивченням окремих

предметів 

Костянтинівської 

міської ради за

адресою: вул. 6

Вересня,79, м.

Костянтинівка

8 176,04 7 358,50 7 358,50 Відремонтовано 

покрівлю будівлі

навчального 

закладу

222 1.21. Проведення

заходів з

термомодернізації 

будівель бюджетної

сфери

Капітальний ремонт.

Заміна вікон та дверей,

утеплення фасадів та

покрівлі будівлі

Костянтинівського 

дошкільного 

навчального закладу

№31 «Мир»

Костянтинівської 

міської ради,

Донецької області, м.

Костянтинівки 

(коригування)

4 344,31 3 909,90 3 909,90 Відремонтовано 

будівлю 

навчального 

закладу

223 1.21. Проведення

заходів з

термомодернізації 

будівель бюджетної

сфери

Капітальний ремонт

(термомодернізація) 

будівлі дошкільного

навчального закладу

№23 ("Усмішка")

Костянтинівської 

міської ради по вул.

Партизанська, 15 у м.

Костянтинівка 

Донецької області

2 878,59 1 990,80 1 990,80 Відремонтовано 

будівлю 

навчального 

закладу
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224 1.21. Проведення

заходів з

термомодернізації 

будівель бюджетної

сфери

Реконструкція даху

Костянтинівського 

дошкільного закладу № 

23 "Усмішка" по вул.

Партизанська, 15,

Костянтинівської 

міської ради Донецької

області

664,06 597,70 597,70 Відремонтовано дах

будівлі навчального

закладу

225 1.21. Проведення

заходів з

термомодернізації 

будівель бюджетної

сфери

Заходи з

енергозбереження. 

Капітальний ремонт

комунального 

дошкільного 

навчального закладу

комбінованого типу

"Ясла -садок №151

"Сонечко"" за адресою:

вул. Лута, 30 у

Кальміуському районі,

м. Маріуполь (без

зовнішніх електричних

мереж)

18 985,88 17 087,30 17 087,30 Покращено стан

будівлі дошкільного

навчального 

закладу

226 1.20. Впровадження

альтернативних 

джерел енергії

Реконструкція мереж

теплопостачання 

Золотоколодязянської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів по

вул. Шкільній, 6 в с.

Золотий Колодязь,

Добропільського 

району, Донецької

області

1 588,21 713,67 713,67 Покращено стан

будівлі навчального

закладу

227 1.21. Проведення

заходів з

термомодернізації 

будівель бюджетної

сфери

Іванопільська 

спеціалізована школа І-

ІІІ ступенів

Костянтинівської 

районної ради

Донецької області.

Реконструкція системи

теплопостачання з

улаштуванням 

модульної 

твердопаливної 

котельні в окремо

розташованій будівлі

за адресою:

с.Іванопілля вул.Садов

буд. 34б,

Костянтинівського 

району, Донецької

області

1 380,46 1 380,50 1 380,50 Покращено стан

будівлі навчального

закладу
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228 1.21. Проведення

заходів з

термомодернізації 

будівель бюджетної

сфери

Капітальний ремонт

Іванопільської СШ І-

ІІІ ступенів. Ремонт

внутрішніх приміщень.

Благоустрій території:

заміна твердого

покриття на подвір`ї та

встановлення огорожі.

За адресою: 85160,

село Іванопілля, вул.

Садова буд. 34б,

Костянтинівського 

району, Донецької

області 

7 266,64 6 540,00 6 540,00 Покращено стан

будівлі навчального

закладу

229 1.21. Проведення

заходів з

термомодернізації 

будівель бюджетної

сфери

Капітальний ремонт.

Заміна вікон та дверей,

утеплення фасадів та

покрівлі будівлі

Іванопільської 

спеціалізованої школи

І-ІІІ ступенів

Костянтинівської 

районної ради

Донецької області 

7 288,84 1 343,81 1 343,81 Покращено стан

будівлі навчального

закладу

230 1.20. Впровадження

альтернативних 

джерел енергії

Білокузьминівська 

ЗОШ І-ІІІ ступенів

Костянтинівської 

районної ради

Донецької області.

Реконструкція системи

теплопостачання з

улаштуванням 

модульної 

твердопаливної 

котельні в окремо

розташованій будівлі

за адресою:

с.Білокузьминівка  

вул.Садова, буд. 62,

Костянтинівського 

району, Донецької

області 

1 457,25 1 060,43 1 060,43 Покращено стан

будівлі навчального

закладу

231 1.21. Проведення

заходів з

термомодернізації 

будівель бюджетної

сфери

Капітальний ремонт

(термомодернізація) 

будинку дошкільного

навчального закладу

№2 (Червона шапочка)

в с.Іванопілля

Костянтинівського 

району Донецької

області

881,08 385,34 385,34 Покращено стан

будівлі навчального

закладу
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232 1.21. Проведення

заходів з

термомодернізації 

будівель бюджетної

сфери

Капітальний ремонт

(термомодернізація) 

будівлі дошкільного

навчального закладу

№9 «Дюймовочка»

с.Новодмитрівка 

Костянтинівського 

району Донецької

області (коригування)

1 639,24 1 114,84 1 114,84 Покращено стан

будівлі навчального

закладу

233 1.21. Проведення

заходів з

термомодернізації 

будівель бюджетної

сфери

Капітальний ремонт

Єлизаветівської ЗОШ І-

ІІІ ступенів, адреса:

Україна, Донецька

область, Мар'їнський

район, село

Єлизаветівка

6 445,57 1 724,10 1 724,10 Покращено стан

будівлі опорного

загальноосвітнього 

навчального 

закладу

234 1.21. Проведення

заходів з

термомодернізації 

будівель бюджетної

сфери

Термомодернізація 

дитячого навчального

закладу "Журавка"

(утеплення зовнішніх

стін будівлі, котельні),

смт. Олександрівка,

Олександрівського 

району, Донецької

області 

1 386,06 775,08 775,08 Покращено стан

дошкільного 

навчального 

закладу

235 1.21. Проведення

заходів з

термомодернізації 

будівель бюджетної

сфери

Термомодернізація 

дитячого навчального

закладу "Журавка"

(покрівля з утепленням

горища), смт.

Олександрівка, 

Олександрівського 

району, Донецької

області 

1 327,76 880,00 880,00 Покращено стан

дошкільного 

навчального 

закладу

236 1.21. Проведення

заходів з

термомодернізації 

будівель бюджетної

сфери

Термомодернізація 

дитячого навчального

закладу "Журавка"

смт.Олександрівка 

Олександрівського 

району Донецької

області. Проект

реконструкції системи

теплопостачання з

улаштуванням 

твердопаливної 

котельні в існуючій

окремо розташованій

будівлі

837,16 543,80 543,80 Покращено стан

дошкільного 

навчального 

закладу
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237 1.20. Впровадження

альтернативних 

джерел енергії

Технічне 

переоснащення 

контейнерної котельні

потужністю 250 кВт

для опалення школи по

провулку Гаражний, 21

у селі Андріївка

Слов'янського району

Донецької області

284,93 282,80 282,80 Покращено стан

об’єкту 

теплопостачання

238 1.21. Проведення

заходів з

термомодернізації 

будівель бюджетної

сфери

Капітальний ремонт з

використанням заходів

термомодернізації 

будівлі ДНЗ №6 у м.

Красний Лиман 

2 664,35 1 938,91 1 938,91 Покращено стан

будівлі дошкільного

навчального 

закладу

239 1.21. Проведення

заходів з

термомодернізації 

будівель бюджетної

сфери

Капітальний ремонт з

використанням заходів

термомодернізації 

будівлі ЗОШ І-Ш

ступенів № 5 у м.

Красний Лиман

14 286,52 9 446,45 9 446,45 Покращено стан

будівлі  

навчального 

закладу

240 1.20. Впровадження

альтернативних 

джерел енергії

Зорянська СШ І-ІІІ

ступенів імені Героя

Радянського Союзу

Дубрівного Петра

Савелійовича 

Костянтинівської 

районної ради

Донецької області та

ДНЗ с-ща Зоря №15

«Малюк» Зорянської

сільської ради.

Реконструкція системи

теплопостачання з

улаштуванням 

модульної 

твердопаливної 

котельні в окремо

розташованій будівлі

за адресою: с-ще Зоря

вул. Дубрівного буд.72,

Костянтинівського 

району, Донецької

області  

2 303,69 1 069,06 1 069,06 Реконструйовано 

систему 

теплопостачання 

навчальних закладів
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241 1.21. Проведення

заходів з

термомодернізації 

будівель бюджетної

сфери

Реконструкція системи

теплопостачання 

Степанівської ЗОШ І-

ІІІ ступенів з

улаштуванням  

модульної 

твердопаливної 

котельні в окремо

розташованій будівлі,

с.Артема 

Костянтинівського 

району Донецької

області.

1 269,45 923,95 923,95 Реконструйовано 

систему 

теплопостачання 

навчального 

закладу

242 1.20. Впровадження

альтернативних 

джерел енергії

Олександро-

Калинівська ЗОШ І-ІІІ

ступенів 

Костянтинівської 

районної ради

Донецької області.

Реконструкція системи

теплопостачання з

улаштуванням 

модульної 

твердопаливної 

котельні в окремо

розташованій будівлі

за адресою:

с.Олександро-

Калинове вул.Шкільна,

1 Костянтинівського

району Донецької

області  

1 410,48 672,43 672,43 Реконструйовано 

систему 

теплопостачання 

навчального 

закладу

243 1.21. Проведення

заходів з

термомодернізації 

будівель бюджетної

сфери

Капітальний ремонт

(термомодернізація) 

будівлі дошкільного

навчального закладу

№15 «Малюк»

сел.Зоря, 

Костянтинівського 

району, Донецької

області

1 417,17 979,80 979,80 Відремонтовано 

будівлю 

навчального 

закладу

244 1.21. Проведення

заходів з

термомодернізації 

будівель бюджетної

сфери

Реконструкція даху

дошкільного 

навчального закладу

№15 «Малюк» с. Зоря

Костянтинівського 

району  (коригування)

1 153,63 701,27 701,27 Відремонтовано дах

будівлі навчального

закладу
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245 1.21. Проведення

заходів з

термомодернізації 

будівель бюджетної

сфери

Капітальний ремонт

ЗОШ І-ІІІ ступенів №1

по вул.Синецького,

буд.4, м.Миколаївка,

Донецької області

967,05 192,98 192,98 Відремонтовано 

будівлю 

навчального 

закладу

246 1.21. Проведення

заходів з

термомодернізації 

будівель бюджетної

сфери

Капітальний ремонт

ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2

по вул. 50-річчя

Слов'янської ТЕС, буд.

11, м. Миколаївка,

Донецької області

928,81 189,49 189,49 Відремонтовано 

будівлю 

навчального 

закладу

3.2.16. Охорона здоров'я 1 015 659,80 1 216 494,24 36 530,15 119 607,10 19 293,00 265 711,00 36 442,14 563 000,00 4 606,36 171 304,49

1 3.10. Розвиток

мережі медичних

закладів, 

удосконалення 

надання медичних

послуг населенню

шляхом 

реконструкції, 

будівництва, 

капітального 

ремонту, закупівлі

необхідного 

медичного 

обладнання 

лікарень області

Придбання МРТ для

КЛПУ «Міський

онкологічний 

диспансер м.

Краматорська»

45 000,00 45 000,00 45 000,00 Придбано 1 апарат

МРТ

2 3.10. Розвиток

мережі медичних

закладів, 

удосконалення 

надання медичних

послуг населенню

шляхом 

реконструкції, 

будівництва, 

капітального 

ремонту, закупівлі

необхідного 

медичного 

обладнання 

лікарень області

Завершення 

реконструкції 

діагностичного центру

на базі КЛПУ

«Обласний госпіталь

ветеранів війни

м.Святогірськ»

130 060,50 53 000,00 53 000,00 Реконструйовано 

діагностичний 

центр площею

4445,5 кв.м
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3 3.10. Розвиток

мережі медичних

закладів, 

удосконалення 

надання медичних

послуг населенню

шляхом 

реконструкції, 

будівництва, 

капітального 

ремонту, закупівлі

необхідного 

медичного 

обладнання 

лікарень області

Будівництво корпусу

відділення фізичної та

реабілітаційної 

медицини в КЛПУ

«Обласний госпіталь

для ветеранів війни

м. Святогірська»

70 000,00 70 000,00 Кількість об'єктів,

що побудовано -1

4 3.10. Розвиток

мережі медичних

закладів, 

удосконалення 

надання медичних

послуг населенню

шляхом 

реконструкції, 

будівництва, 

капітального 

ремонту, закупівлі

необхідного 

медичного 

обладнання 

лікарень області

Реконструкція 

діагностичного 

відділення (ІІ етап)

ККЛПЗОЗ «Обласна

травматологічна 

лікарня»

3 500,00 3 500,00 3 500,00 Реконструйовано 

діагностичне 

відділення площею

480,6 кв.м

5 3.11. Розвиток

мережі амбулаторій

та ФАПів,

покращення якості

надання ними

послуг

Розвиток сучасної

сільської медицини

(відповідно до ЗУ "Про

підвищення 

доступності та якості

медичного 

обслуговування у

сільській місцевості")

119 607,10 119 607,10 119 607,10 Побудовано 17

амбулаторій та 32

ФАПи, придбано 8

автомобілів, 

підключено до

мережі Інтернет 315 

ФП і ФАПів та 2

амбулаторії

6 3.10. Розвиток

мережі медичних

закладів, 

удосконалення 

надання медичних

послуг населенню

шляхом 

реконструкції, 

будівництва, 

капітального 

ремонту, закупівлі

необхідного 

медичного 

обладнання 

лікарень області

Проведення 

капітального ремонту

відділень лікарні КЗОЗ

«Обласна лікарня

інтенсивного лікування

м. Маріуполь»

90 000,00 90 000,00 Відремонтовано 

18,0 тис. кв.м
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7 3.10. Розвиток

мережі медичних

закладів, 

удосконалення 

надання медичних

послуг населенню

шляхом 

реконструкції, 

будівництва, 

капітального 

ремонту, закупівлі

необхідного 

медичного 

обладнання 

лікарень області

Придбання обладнання

для КЗОЗ «Обласна

лікарня інтенсивного

лікування 

м. Маріуполь»

235 000,00 235 000,00 Закуплено 240 од.

8 3.10. Розвиток

мережі медичних

закладів, 

удосконалення 

надання медичних

послуг населенню

шляхом 

реконструкції, 

будівництва, 

капітального 

ремонту, закупівлі

необхідного 

медичного 

обладнання 

лікарень області

Реорганізація єдиної

диспетчерської служби

КЛПУ «Обласний

центр екстреної

медичної допомоги та

медицини катастроф»

37 000,00 37 000,00 Закуплено 277 од.

9 3.10. Розвиток

мережі медичних

закладів, 

удосконалення 

надання медичних

послуг населенню

шляхом 

реконструкції, 

будівництва, 

капітального 

ремонту, закупівлі

необхідного 

медичного 

обладнання 

лікарень області

Будівництво зовнішніх

мереж 

електропостачання 

«Обласного 

діагностичного 

центру», в т.ч.

виготовлення проектно-

кошторисної 

документації 

1 500,00 1 500,00 Кількість об'єктів,

що побудовано -1
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10 3.10. Розвиток

мережі медичних

закладів, 

удосконалення 

надання медичних

послуг населенню

шляхом 

реконструкції, 

будівництва, 

капітального 

ремонту, закупівлі

необхідного 

медичного 

обладнання 

лікарень області

Будівництво "Обласної

багатопрофільної 

лікарні 

м.Краматорськ", в т.ч.

розробка проектно-

кошторисної 

документації

28 000,00 28 000,00 Кількість об'єктів,

що побудовано -1

11 3.10. Розвиток

мережі медичних

закладів, 

удосконалення 

надання медичних

послуг населенню

шляхом 

реконструкції, 

будівництва, 

капітального 

ремонту, закупівлі

необхідного 

медичного 

обладнання 

лікарень Донецької

області

Реконструкція частини

приміщень існуючого

хірургічного корпусу

Мирноградської 

(Димитрівської) 

центральної міської

лікарні по

вул.Ватутіна, 20 під

спеціалізоване 

приміщення з

іонізуючим 

випромінюванням

7 686,70 7 686,70 7 686,70 Реконструйовано 

будівлю закладу

охорони здоров'я

12 1.21. Проведення

заходів з

термомодернізації 

будівель бюджетної

сфери

Капітальний ремонт

терапевтичного 

корпусу (заміна

віконних блоків)

Мирноградської 

центральної міської

лікарні, розташованого

за адресою:

м. Мирноград, 

Донецької області, вул.

Соборна, 20,

продовження робіт

1 035,21 1 035,21 1 035,21 Відремонтовано 

будівлю закладу

охорони здоров'я

13 1.21. Проведення

заходів з

термомодернізації 

будівель бюджетної

сфери

Капітальний ремонт

(санація) будівлі

поліклініки КУ

"Центральна районна

лікарня" за адресою:

Донецька область,

м.Костянтинівка, 

пр.Ломоносова, 

будинок 161

(коригування)

5 295,97 5 295,97 5 295,97 Відремонтовано 

будівлю закладу

охорони здоров'я
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14 1.21. Проведення

заходів з

термомодернізації 

будівель бюджетної

сфери

Капітальний ремонт

(термомодернізація) 

системи опалення

будівлі поліклініки

комунальної установи

«Центральна районна

лікарня» за адресою:

Донецька область,

м. Костянтинівка, 

пр. Ломоносова, буд.

161

1 034,80 1 034,80 1 034,80 Відремонтовано 

систему опалення

закладу охорони

здоров'я

15 1.21. Проведення

заходів з

термомодернізації 

будівель бюджетної

сфери

Реконструкція покрівлі

будівлі поліклініки

комунальної установи

«Центральна районна

лікарня» за адресою:

Донецька область, м.

Костянтинівка, пр.

Ломоносова, буд. 161

1 163,37 1 163,37 1 163,37 Відремонтовано 

покрівлю будівлі

закладу охорони

здоров'я

16 1.21. Проведення

заходів з

термомодернізації 

будівель бюджетної

сфери

Будівництво блочно-

вугільної міні-котельні

в амбулаторії №4 КЗ

"Селидівський центр

первинної медико-

санітарної допомоги".

Адреса об’єкту

будівництва: Донецька

обл., м. Гірник,

вул. Совєтська,25

3 076,96 3 076,96 3 076,96 Побудовано 

котельню опалення

закладу охорони

здоров'я

17 1.21. Проведення

заходів з

термомодернізації 

будівель бюджетної

сфери

Будівлі комунальної

лікувально-

профілактичної 

установи "Міська

інфекційна лікарня м.

Констянтинівки" по

вул. Калініна, 17 -

капітальний ремонт

термомодернізація)

7 983,50 7 983,50 7 983,50 Відремонтовано 

будівлю закладу

охорони здоров'я
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18 1.21. Проведення

заходів з

термомодернізації 

будівель бюджетної

сфери

Капітальний ремонт

(термомодернізація) 

будівлі Комунальної

лікувально-

профілактичної 

установи «Міський

міжрайонний 

онкологічний 

диспансер м.

Маріуполя» по

проспекту Леніна, 80

3 359,93 3 359,93 3 359,93 Відремонтовано 

будівлю закладу

охорони здоров'я

19 Удосконалення 

надання 

перинатальної 

допомоги 

населенню

Лікарняний комплекс

комунального закладу

охорони здоров`я

«Перинатальний центр

м. Маріуполь «по

вул.Металургійна 1 -

капітальний ремонт

(термомодернізація) 

9 789,25 9 789,25 9 789,25 Відремонтовано 

будівлю закладу

охорони здоров'я

20 1.21. Проведення

заходів з

термомодернізації 

будівель бюджетної

сфери

Будівлі комунальної

лікувально-

профілактичної 

установи «Міська

психіатрична лікарня

№ 7 м. Маріуполя» по

вул. Пашковського,4 –

капітальний ремонт

(термомодернізація).

8 921,24 8 921,24 8 921,24 Відремонтовано 

будівлю закладу

охорони здоров'я

21 1.21. Проведення

заходів з

термомодернізації 

будівель бюджетної

сфери

Будівлі 

Першотравневої 

центральної районної

лікарні по

вул.Поштовій, 22,

смт.Мангуш –

капітальний ремонт

(термомодернізація)

7 157,16 7 157,16 7 157,16 Відремонтовано 

будівлю закладу

охорони здоров'я

22 1.21. Проведення

заходів з

термомодернізації 

будівель бюджетної

сфери

Комплекс будівель

комунальної 

лікувально-

профілактичної 

установи «Мар’їнська

центральна районна

лікарня» по

вул.Нахімова, 1,

м.Красногорівка –

капітальний ремонт

(термомодернізація)

12 790,27 12 790,27 12 790,27 Відремонтовано 

будівлю закладу

охорони здоров'я
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23 1.21. Проведення

заходів з

термомодернізації 

будівель бюджетної

сфери

Центральна районна

лікарня по вул. Леніна,

1, смт.Володарське –

капітальний ремонт

(термомодернізація)

10 309,47 10 309,47 10 309,47 Відремонтовано 

будівлю закладу

охорони здоров'я

24 1.21. Проведення

заходів з

термомодернізації 

будівель бюджетної

сфери

Капітальний ремонт

(термомодернізація) 

будівлі Мангуської

амбулаторії КЗ

«Першотравневий 

Центр первинної

медико-санітарної 

допомоги» за адресою:

вул. Поштова, 22 в

смт.Мангуш

10 480,93 10 480,93 10 480,93 Відремонтовано 

будівлю закладу

охорони здоров'я

25 1.21. Проведення

заходів з

термомодернізації 

будівель бюджетної

сфери

Капітальний ремонт,

термомодернізація 

будівлі Урзуфської

амбулаторії загальної

практики-сімейної 

медицини КЗ

«Першотравневий 

Центр первинної

медико-санітарної 

допомоги» 

6 551,89 6 551,89 6 551,89 Відремонтовано 

будівлю закладу

охорони здоров'я

26 3.10. Розвиток

мережі медичних

закладів, 

удосконалення 

надання медичних

послуг населенню

шляхом 

реконструкції, 

будівництва, 

капітального 

ремонту, закупівлі

необхідного 

медичного 

обладнання 

лікарень Донецької

області

Капітальний ремонт КЗ 

"Маріупольська міська

лікарня швидкої

медичної допомоги",

хірургічне відділення

вул. Бахмутська, 20а в

м. Маріуполі

7 395,37 7 395,37 7 395,37 Відремонтовано 

будівлю закладу

охорони здоров'я

27 1.21. Проведення

заходів з

термомодернізації 

будівель бюджетної

сфери

Будівля комунального

лікувально-

профілактичного 

закладу «Мар`їнська

міська поліклініка» по

просп. Ворошилова,

22а, м.Мар`їнка –

капітальний ремонт

(термомодернізація)

3 888,34 3 888,34 3 888,34 Відремонтовано 

будівлю закладу

охорони здоров'я
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28 3.10. Розвиток

мережі медичних

закладів, 

удосконалення 

надання медичних

послуг населенню

шляхом 

реконструкції, 

будівництва, 

капітального 

ремонту, закупівлі

необхідного 

медичного 

обладнання 

лікарень Донецької

області

Реконструкція 1

поверху будівлі

поліклініки 

Мирноградської 

центральної міської

лікарні за адресою:

м.Мирноград, вул.

Соборна, 20Л під

приміщення відділення

реанімації та

інтенсивної терапії

10 789,19 10 789,19 10 789,19 Реконструйовано 

будівлю закладу

охорони здоров'я

29 1.21. Проведення

заходів з

термомодернізації 

будівель бюджетної

сфери

Капітальний ремонт

(термомодернізація). 

Заміна вікон та дверей,

утеплення фасадів та

покрівлі лікувально-

терапевтичного 

корпусу Центральної

міської лікарні

(п’ятиповерховий). 

Адреса: Донецька обл.,

м.Торецьк, вул.

Центральна, 55.

15 184,97 15 184,97 15 184,97 Відремонтовано 

будівлю закладу

охорони здоров'я

30 1.21. Проведення

заходів з

термомодернізації 

будівель бюджетної

сфери

Капітальний ремонт

(термомодернізація) 

будівель Центру

первинної медико-

санітарної допомоги в

м. Красноармійську,

Донецької області

19 000,61 19 000,61 19 000,61 Відремонтовано 

будівлю закладу

охорони здоров'я

31 3.10. Розвиток

мережі медичних

закладів, 

удосконалення 

надання медичних

послуг населенню

шляхом 

реконструкції, 

будівництва, 

капітального 

ремонту, закупівлі

необхідного 

медичного 

обладнання 

лікарень Донецької

області

Реконструкція 

головного корпусу

Покровської 

центральної районної

лікарні з заходами по

енергозбереженню, 

розташованого за

адресою: м. Покровськ,

вул. Руднєва, 73

9 642,86 9 642,86 9 642,86 Реконструйовано 

будівлю закладу

охорони здоров'я
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32 1.21. Проведення

заходів з

термомодернізації 

будівель бюджетної

сфери

Будівля амбулаторії

№4 комунального

закладу «Селидівський

центр первинної

медико – санітарної

допомоги» по вул.

Совєтській, 25 м.

Гірник, м. Селидове –

капітальний ремонт

(термомодернізація)

5 175,34 5 175,34 5 175,34 Відремонтовано 

будівлю закладу

охорони здоров'я

33 1.21. Проведення

заходів з

термомодернізації 

будівель бюджетної

сфери

Будівля амбулаторії

№6 комунального

закладу «Селидівський

центр первинної

медико – санітарної

допомоги» по вул.

Чапаєва, 20, м.

Українськ, м. Селидове

– капітальний ремонт

(термомодернізація)

4 374,73 4 374,73 4 374,73 Відремонтовано 

будівлю закладу

охорони здоров'я

34 1.21. Проведення

заходів з

термомодернізації 

будівель бюджетної

сфери

Будівлі комунальної

медичної установи

«Дитяче територіальне

медичне об’єднання»

по вул.

Вознесенського, 20, м.

Краматорськ -

капітальний ремонт

(термомодернізація)

8 470,90 8 470,90 8 470,90 Відремонтовано 

будівлю закладу

охорони здоров'я

35 1.21. Проведення

заходів з

термомодернізації 

будівель бюджетної

сфери

Терапевтичний та

урологічний корпуси

комунальної медичної

установи «Міська

лікарня №2»

м.Краматорськ -

капітальний ремонт

(термомодернізація)

12 442,35 12 442,35 12 442,35 Відремонтовано 

будівлю закладу

охорони здоров'я

36 1.21. Проведення

заходів з

термомодернізації 

будівель бюджетної

сфери

Будівлі комунального

закладу «Центр

первинної медико-

санітарної допомоги

№1 м. Краматорська» -

капітальний ремонт

(термомодернізація)

12 567,39 12 567,39 12 567,39 Відремонтовано 

будівлю закладу

охорони здоров'я

239



1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17

37 3.10. Розвиток

мережі медичних

закладів, 

удосконалення 

надання медичних

послуг населенню

шляхом 

реконструкції, 

будівництва, 

капітального 

ремонту, закупівлі

необхідного 

медичного 

обладнання 

лікарень Донецької

області

Реконструкція корпусу

№2 комунального

закладу охорони

здоров'я "Бахмутської

центральної районної

лікарні" за адресою: м.

Бахмут, вул. Миру, 10

27 626,95 27 626,95 27 626,95 Реконструйовано 

будівлю закладу

охорони здоров'я

38 3.10. Розвиток

мережі медичних

закладів, 

удосконалення 

надання медичних

послуг населенню

шляхом 

реконструкції, 

будівництва, 

капітального 

ремонту, закупівлі

необхідного 

медичного 

обладнання 

лікарень Донецької

області

Реконструкція корпусу

№1 КЗОЗ "Бахмутська

центральна районна

лікарня" за адресою: м.

Бахмут, вул. Миру, 10

40 993,57 40 993,57 40 993,57 Реконструйовано 

будівлю закладу

охорони здоров'я

39 3.10. Розвиток

мережі медичних

закладів, 

удосконалення 

надання медичних

послуг населенню

шляхом 

реконструкції, 

будівництва, 

капітального 

ремонту, закупівлі

необхідного 

медичного 

обладнання 

лікарень Донецької

області

Капітальний ремонт

ЛПУ ЦМЛ: І черга

Індивідуальне 

опалення головного

корпусу ЛПУ ЦМЛ

м.Вугледар Донецької

області ІІ черга

Капітальний ремонт

стоматологічного 

відділення і

баклабораторії та

електрообладнання 

інфекційного корпусу

ЛПУ ЦМЛ м.Вугледар

Донецької області ІІІ

черга 

Термомодернізація 

головного корпусу

ЛПУ ЦМЛ м. Вугледар

10 814,80 10 814,80 10 814,80 Відремонтовано 

будівлю закладу

охорони здоров'я
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40 1.21. Проведення

заходів з

термомодернізації 

будівель бюджетної

сфери

Капітальний ремонт

будівель КЛПУ

«Дружківська міська

клінічна лікарня №1»:

«Будівля лікарні»,

«Будівля інфекційного

відділення», 

розташованих за

адресою: вул.

Котляревського, 151,

м. Дружківка

30 292,63 902,72 812,44 90,27 Утеплено стіни та

відремонтовано 

покрівлю площею

5136,17 кв.м,

замінено 

комунікацій 

36390,43 м.п.

41 1.21. Проведення

заходів з

термомодернізації 

будівель бюджетної

сфери

Удосконалення 

перинатальної 

допомоги мешканцям

м. Слов'янська шляхом

впровадження новітніх

технологій 

(реконструкція) у

пологовому будинку,

розташованому по

вул.Універсітетській 

(вул. Леніна), 15 м

Слов'янська

36 167,61 15 581,56 14 023,40 1 558,16 Утеплено фасад та

перекриття 4671,67

кв.м, замінено

комунікацій 21862

мп

42 1.21. Проведення

заходів з

термомодернізації 

будівель бюджетної

сфери

Реконструкція корпусу

№ 1 КЗОЗ «Бахмутська

центральна районна

лікарня» за адресою: м.

Бахмут, вул. Миру, 10

40 993,57 18 946,85 17 052,16 1 894,69 Реконструйовано 

будівлю площею

2837,8 кв.м

43 1.21. Проведення

заходів з

термомодернізації 

будівель бюджетної

сфери

Капітальний ремонт

(термомодернізація) 

будинку лікувального

корпусу 

Великоновосілківської 

центральної районної

лікарні, Донецька

область, 

Великоновосілківський 

район, смт Велика

Новосілка, пров.

Южний, буд. 3

6 254,55 1 169,75 1 052,77 116,98 Відремонтовано 

будівлю площею

987 кв.м
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44 1.21. Проведення

заходів з

термомодернізації 

будівель бюджетної

сфери

Капітальний ремонт

(термомодернізація) 

будівлі амбулаторії №

1 комунального

закладу «Селидівський

центр первинної

медико-санітарної 

допомоги» (заміна і

утеплення покрівлі,

ремонт внутрішніх

приміщень) м.

Селидове

4 050,57 3 988,19 3 589,38 398,82 Відремонтовано 

будівлю площею

560,1 кв.м

45 3.11. Розвиток

мережі амбулаторій

та ФАПів

Донецької області,

покращення якості

надання ними

послуг

Капітальний ремонт

будівлі ФАПу с.

Костянтинівка, 

розташованої за

адресою: Україна,

Донецька область,

Мар’їнський район,

с.Костянтинівка, вул.

Миру, буд. 68в

5 195,80 5 195,80 5 148,34 47,46 Зменшено 

загальний рівень

захворюваності на

10%; зменшено

ускладнення після

перенесених 

захворювань на

20%

46 3.11. Розвиток

мережі амбулаторій

та ФАПів

Донецької області,

покращення якості

надання ними

послуг

Покращення медичних

послуг 

Костянтинівського 

районного центру

первинної медико-

санітарної допомоги в

Костянтинівському 

районі Донецької

області шляхом

придбання пересувного 

цифрового рентгено-

флюорографічного 

обладнання

5 000,00 5 000,00 4 500,00 500,00 Поліпшено якість

медичного 

обслуговування 

сільського 

населення, 

підвищено рівень

доступності 

медичних послуг

47 3.11. Розвиток

мережі амбулаторій

та ФАПів

Донецької області,

покращення якості

надання ними

послуг

Реконструкція 

Криворізької  

амбулаторії загальної

практики сімейної

медицини №5 за

адресою: 

с.Криворіжжя, вул.

Комсомольська 

(Весела). 88

5 393,80 5 393,80 5 393,80 Створено 

комфортні умови

для надання

лікувально -

профілактичних 

послуг
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48 3.10. Розвиток

мережі медичних

закладів, 

удосконалення 

надання медичних

послуг населенню

шляхом 

реконструкції, 

будівництва, 

капітального 

ремонту, закупівлі

необхідного 

медичного 

обладнання 

лікарень Донецької

області

Реконструкція КЗОЗ

«Соледарська міська

лікарня

№4» з улаштуванням

хоспісу та відділень

паліативного 

лікування, вул.

Соледарська, 1А, м.

Соледар, Донецької

області»

64 200,00 21 400,00 21 400,00 Забезпечено 

вільний доступ до

якісних медичних

послуг:

- Реконструкція

приміщення за

сучасними 

будівельними та

енергозберігаючим

и

технологіями 

забезпечить 

економію 

енерговитрат. 

Впроваджено 

енергозберігаючих

технологій 

дозволить 

зекономити близько

1,5 млн. грн. на рік

бюджетних коштів.

- Оснащено лікарні

сучасними, 

екологічними та

безпечними 

меблями

- Сім’ї відчують 49 3.11. Розвиток

мережі амбулаторій

та ФАПів

Донецької області,

покращення якості

надання ними

послуг

Капітальний ремонт

будівлі поліклініки

амбулаторії №3 КЗ

«Добропільський  

ЦПМСД», Донецька

обл., м.Білицьке,

вул.Паркова, 41.

Коригування

4 799,70 1 144,17 1 144,17 Покращено стан

будівлі закладу

охорони здоров’я 

50 3.11. Розвиток

мережі амбулаторій

та ФАПів

Донецької області,

покращення якості

надання ними

послуг

Капітальний ремонт

будівлі головного

корпусу амбулаторії №

4 КЗ «Добропільський

ЦПМСД», Донецька

обл., м.Білозерське,

вул. Фестивальна, 4.

Коригування 

8 237,72 497,78 497,78 Покращено стан

будівлі закладу

охорони здоров’я 

51 3.11. Розвиток

мережі амбулаторій

та ФАПів

Донецької області,

покращення якості

надання ними

послуг

Капітальний ремонт

будівлі поліклініки

амбулаторії №3 КЗ

"Добропільський 

ЦПМСД "Донецька

обл., м. Білицьке, вул.

Паркова,41. Утеплення

фасадів

871,42 784,30 784,30 Покращено стану

будівлі закладу

охорони здоров’я
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52 3.11. Розвиток

мережі амбулаторій

та ФАПів

Донецької області,

покращення якості

надання ними

послуг

Капітальний ремонт

зовнішніх теплових

мереж амбулаторії №3

КЗ "Добропільський

ЦПМСД" за адресою:

Донецька обл., м.

Білицьке, вул.

Паркова,41

1 499,13 984,43 984,43 Відремонтовано 

зовнішні теплова

мережі будівлі

амбулаторії

53 1.21. Проведення

заходів з

термомодернізації 

будівель бюджетної

сфери

Капітальний ремонт

(термомодернізація) 

будівлі пологового

будинку Комунальної

установи "Центральна

районна лікарня" за

адресою: Донецька

область, 

м.Костянтинівка, 

пр.Ломоносова, 

буд.161

5 835,36 5 251,90 5 251,90 Відремонтовано 

будівлю закладу

охорони здоров’я 

54 1.21. Проведення

заходів з

термомодернізації 

будівель бюджетної

сфери

Капітальний ремонт

(термомодернізація). 

Заміна вікон та дверей,

утеплення фасадів та

покрівлі будівлі

Комунальної установи

«Лікувально-

профілактична 

установа Міська

лікарня №5» (ІІ корпус -

п'ятиповерховий) по

пр. Ломоносова, 101,

м.Костянтинівка 

Донецької області

5 584,69 3 676,20 3 676,20 Відремонтовано 

будівлю закладу

охорони здоров’я 

55 1.21. Проведення

заходів з

термомодернізації 

будівель бюджетної

сфери

Капітальний ремонт

(термомодернізація). 

Заміна вікон та дверей,

утеплення фасадів та

покрівлі будівлі

Комунальної установи

"Лікувально-

профілактична 

установа Міська

лікарня №5 (головний

корпус -

чотирьохповерховий) 

по пр. Ломоносова,

101, м. Костянтинівка

Донецької області

11 525,88 5 563,28 5 563,28 Відремонтовано 

будівлю закладу

охорони здоров’я 
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56 3.10. Розвиток

мережі медичних

закладів, 

удосконалення 

надання медичних

послуг населенню

шляхом 

реконструкції, 

будівництва, 

капітального 

ремонту, закупівлі

необхідного 

медичного 

обладнання 

лікарень Донецької

області

Капітальний ремонт

філії КУОЗ

"Костянтинівська 

міська стоматологічна

поліклініка" 

Костянтинівської 

міської ради по

Театральній,16

6 179,18 4 302,15 4 302,15 Покращено стан

будівлі закладу

охорони здоров’я 

57 1.21. Проведення

заходів з

термомодернізації 

будівель бюджетної

сфери

Капітальний ремонт

(термомодернізація)  

будівлі дитячого

відділення лікарні

Комунальної установи

"Центральна районна

лікарня" за адресою:

Донецька область, м.

Костянтинівка, пр.

Ломоносова, буд.161а

7 939,25 5 195,40 5 195,40 Покращено стан

будівлі закладу

охорони здоров’я 

58 3.11. Розвиток

мережі амбулаторій

та ФАПів

Донецької області,

покращення якості

надання ними

послуг

Капітальний ремонт

будівлі з благоустроєм

прилеглої території,

філій амбулаторій

№5,6, розташованої за

адресою: 

м.Краматорськ, 

вул.Волгодонська, 83,

сел.Шабельківка

2 121,22 1 341,38 1 341,38 Відремонтовано 

будівлю амбулаторії

59 3.11. Розвиток

мережі амбулаторій

та ФАПів

Донецької області,

покращення якості

надання ними

послуг

Капітальний ремонт

будівель з

благоустроєм 

прилеглої території,

філій амбулаторій

№2,3 та газової

котельні, 

розташованих за

адресою: 

м.Краматорськ, 

вул.Рилєєва, 11 в

сел.Ясногірка

2 998,39 1 885,13 1 885,13 Відремонтовано 

будівлю амбулаторії
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60 3.11. Розвиток

мережі амбулаторій

та ФАПів

Донецької області,

покращення якості

надання ними

послуг

Капітальний ремонт

внутрішніх приміщень

амбулаторій № 2, 3

розташованої за

адресою 

м.Краматорськ, вул.

Дніпровська, 17 КЗ

"ЦПМСД №1

(коригування)

15 520,33 7 817,80 7 817,80 Відремонтовано 

внутрішні 

приміщення будівлі

61 3.11. Розвиток

мережі амбулаторій

та ФАПів

Донецької області,

покращення якості

надання ними

послуг

Капітальний ремонт

внутрішніх приміщень

амбулаторії № 5,6,

розташованої за

адресою: 

м.Краматорськ, вул.

Перша Горна

(Косіора), 10

КЗ"ЦПМСД №1

м.Краматорська"

7 184,59 6 466,10 6 466,10 Відремонтовано 

внутрішні 

приміщення будівлі

62 3.11. Розвиток

мережі амбулаторій

та ФАПів

Донецької області,

покращення якості

надання ними

послуг

Будівництво 

приміщення для

розміщення 

амбулаторії №7 КМУ

"ЦПМСД" 

м.Покровськ, 

розташованого за

адресою: Донецька

обл., м. Покровськ,

вул.О.Невського, буд.1

3 894,80 3 505,30 3 505,30 Побудовано 

будівлю закладу

охорони здоров’я 

63 3.10. Розвиток

мережі медичних

закладів, 

удосконалення 

надання медичних

послуг населенню

шляхом 

реконструкції, 

будівництва, 

капітального 

ремонту, закупівлі

необхідного 

медичного 

обладнання 

лікарень Донецької

області

Реконструкція 

хірургічного корпусу

комунального закладу

«Маріупольське 

територіальне медичне

об'єднання здоров'я

дитини та жінки», м.

Маріуполь 

48 968,62 48 968,60 48 968,60 Реконструйовано 

будівлю закладу

охорони здоров’я 
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64 3.10. Розвиток

мережі медичних

закладів, 

удосконалення 

надання медичних

послуг населенню

шляхом 

реконструкції, 

будівництва, 

капітального 

ремонту, закупівлі

необхідного 

медичного 

обладнання 

лікарень Донецької

області

Капітальний ремонт

приміщення 

центрального  

стерилізаційного 

відділення 

КЛПЗ «Міська клінічна

лікарня м.

Слов'янська» за

адресою: вул.

Шевченка, 40, м.

Слов`янськ 

(коригування)

1 929,37 1 200,84 1 200,84 Відремонтовано 

стерилізаційне 

відділення закладу

охорони здоров’я 

65 3.10. Розвиток

мережі медичних

закладів, 

удосконалення 

надання медичних

послуг населенню

шляхом 

реконструкції, 

будівництва, 

капітального 

ремонту, закупівлі

необхідного 

медичного 

обладнання 

лікарень Донецької

області

Реконструкція будівлі

головного корпусу

КЛПЗ «Міська клінічна

лікарня Слов'янська»

за адресою:

вул. Шевченко, 38

16 262,95 11 216,29 11 216,29 Реконструйовано 

будівлю закладу

охорони здоров’я 

66 3.10. Розвиток

мережі медичних

закладів, 

удосконалення 

надання медичних

послуг населенню

шляхом 

реконструкції, 

будівництва, 

капітального 

ремонту, закупівлі

необхідного 

медичного 

обладнання 

лікарень Донецької

області

Рестраврація 

(ремонтно-

реставраційні роботи)

будівлі хірургічного

відділення №1 КЛПЗ

«Міська клінічна

лікарня м.

Слов'янська» за

адресою: вул.

Шевченка, 31

12 066,29 10 859,70 10 859,70 Реставровано 

будівлю закладу

охорони здоров’я 
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67 3.10. Розвиток

мережі медичних

закладів, 

удосконалення 

надання медичних

послуг населенню

шляхом 

реконструкції, 

будівництва, 

капітального 

ремонту, закупівлі

необхідного 

медичного 

обладнання 

лікарень Донецької

області

Капітальний ремонт

будівлі поліклініки

КЛПЗ «Міська клінічна

лікарня м.

Слов'янська» за

адресою 

вул. Шевченка, 40

9 654,90 9 021,60 9 021,60 Відремонтовано 

будівлю закладу

охорони здоров’я 

68 3.10. Розвиток

мережі медичних

закладів, 

удосконалення 

надання медичних

послуг населенню

шляхом 

реконструкції, 

будівництва, 

капітального 

ремонту, закупівлі

необхідного 

медичного 

обладнання 

лікарень Донецької

області

Капітальний ремонт

будівлі відділення

трансфузіології 

КЛПЗ «Міська клінічна

лікарня м.

Слов'янська» за

адресою: 

вул.Університетська 

(Леніна), 18 м.

Слов'янськ 

(коригування)

2 151,46 1 218,22 1 218,22 Відремонтовано 

відділення закладу

охорони здоров’я 

69 3.10. Розвиток

мережі медичних

закладів, 

удосконалення 

надання медичних

послуг населенню

шляхом 

реконструкції, 

будівництва, 

капітального 

ремонту, закупівлі

необхідного 

медичного 

обладнання 

лікарень Донецької

області

Капітальний ремонт

приміщень 

господарчих корпусів

КЛПЗ «Міська клінічна

лікарня м.Слов'янська»

за адресою: вул.

Шевченка, 31,

м.Слов'янськ

1 237,74 142,28 142,28 Відремонтовано 

господарчі корпуси

закладу охорони

здоров’я
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70 3.10. Розвиток

мережі медичних

закладів, 

удосконалення 

надання медичних

послуг населенню

шляхом 

реконструкції, 

будівництва, 

капітального 

ремонту, закупівлі

необхідного 

медичного 

обладнання 

лікарень Донецької

області

Зовнішнє оздоблення

господарчих корпусів

КЛПЗ "Міська

клінична лікарня

м.Слов'янська " за

адресою вул.

Шевченка, 31 м.

Слов'янська 

(капітальний ремонт)

586,33 527,70 527,70 Відремонтовано 

будівлю закладу

охорони здоров’я

71 3.10. Розвиток

мережі медичних

закладів, 

удосконалення 

надання медичних

послуг населенню

шляхом 

реконструкції, 

будівництва, 

капітального 

ремонту, закупівлі

необхідного 

медичного 

обладнання 

лікарень Донецької

області

Капітальний ремонт

будівлі урологічного

відділення 

КЛПЗ «Міська клінічна

лікарня м.

Слов'янська» за

адресою: 

вул. Шевченко, 40 а 

885,13 95,72 95,72 Відремонтовано 

будівлю закладу

охорони здоров’я

72 3.10. Розвиток

мережі медичних

закладів, 

удосконалення 

надання медичних

послуг населенню

шляхом 

реконструкції, 

будівництва, 

капітального 

ремонту, закупівлі

необхідного 

медичного 

обладнання 

лікарень Донецької

області

Капітальний ремонт

будівлі баклабораторії

КЛПЗ «Міська клінічна

лікарня м.

Слов'янська» за

адресою: вул. Ярослава

Мудрого 

(Урицького),24, м.

Слов`янськ 

(коригування)

1 573,27 981,07 981,07 Відремонтовано 

будівлю 

баклабораторії 

закладу охорони

здоров’я

249



1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17

73 3.10. Розвиток

мережі медичних

закладів, 

удосконалення 

надання медичних

послуг населенню

шляхом 

реконструкції, 

будівництва, 

капітального 

ремонту, закупівлі

необхідного 

медичного 

обладнання 

лікарень Донецької

області

Капітальний ремонт

будівлі 

фізіотерапевтичного  

відділення 

КЛПЗ «Міська клінічна

лікарня м.

Слов'янська» за

адресою: вул.

Шевченко, 40 м.

Слов`янськ 

(коригування)

1 507,02 537,46 537,46 Відремонтовано 

будівлю 

фізіотерапевтичног

о відділення

охорони здоров’я

74 3.10. Розвиток

мережі медичних

закладів, 

удосконалення 

надання медичних

послуг населенню

шляхом 

реконструкції, 

будівництва, 

капітального 

ремонту, закупівлі

необхідного 

медичного 

обладнання 

лікарень Донецької

області

Реконструкція будівлі

КЛПЗ "Міська дитяча

лікарня" за адресою:

вул.Ярослава Мудрого

(Урицького),12 в м.

Слов'янськ (І черга)

11 846,67 11 591,30 11 591,30 Реконструйовано 

будівлю закладу

охорони здоров’я

75 3.10. Розвиток

мережі медичних

закладів, 

удосконалення 

надання медичних

послуг населенню

шляхом 

реконструкції, 

будівництва, 

капітального 

ремонту, закупівлі

необхідного 

медичного 

обладнання 

лікарень Донецької

області

Капітальний ремонт

будівлі КЛПЗ "Міська

дитяча лікарня" по вул.

Ярослава Мудрого,12

(Урицького,12) в м.

Слов'янськ Донецької

області (заміна вікон)

2 832,65 2 832,70 2 832,70 Відремонтовано 

будівлю закладу

охорони здоров’я
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76 3.11. Розвиток

мережі амбулаторій

та ФАПів

Донецької області,

покращення якості

надання ними

послуг

Будівництво блочної

котельні для

автономного опалення

нежитлової будівлі

амбулаторії загальної

практики сімейної

медицини 

розташованої по вул.

Шкільна, 25 сел.

Новолуганське 

Бахмутський район

Донецької області

1 568,23 1 411,40 1 411,40 Впроваджено 

автономне опалення 

амбулаторії

77 3.10. Розвиток

мережі медичних

закладів, 

удосконалення 

надання медичних

послуг населенню

шляхом 

реконструкції, 

будівництва, 

капітального 

ремонту, закупівлі

необхідного 

медичного 

обладнання 

лікарень Донецької

області

Капітальний ремонт

нежитлової будівлі

амбулаторії загальної

практики сімейної

медицини, 

розташованої по вул.

Шкільна, 25 в сел.

Новолуганське 

Бахмутського району

Донецької області

3 306,06 1 675,61 1 675,61 Відремонтовано 

будівлю закладу

охорони здоров’я 

78 3.10. Розвиток

мережі медичних

закладів, 

удосконалення 

надання медичних

послуг населенню

шляхом 

реконструкції, 

будівництва, 

капітального 

ремонту, закупівлі

необхідного 

медичного 

обладнання 

лікарень Донецької

області

Капітальний ремонт

міської лікарні за

адресою: м. Сіверськ

Донецької області, вул.

Північна,2 

(продовження робіт)

1 412,32 410,27 410,27 Відремонтовано 

будівлю закладу

охорони здоров’я 
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79 3.11. Розвиток

мережі амбулаторій

та ФАПів

Донецької області,

покращення якості

надання ними

послуг

Капітальний ремонт

системи центрального

опалення, 

водопостачання та

каналізації будівлі

Великоновосілківськог

о районного центра

первинної медико-

санітарної допомоги

550,87 81,11 81,11 Відремонтовано 

будівлю закладу

охорони здоров’я 

80 1.21. Проведення

заходів з

термомодернізації 

будівель бюджетної

сфери

Капітальний ремонт

(термомодернізація) 

лікарської амбулаторії

смт Велика Новосілка

Великоновосілківськог

о районного Центру

первинної медико-

санітарної допомоги.

Коригування 

5 708,85 2 751,66 2 751,66 Відремонтовано 

будівлю закладу

охорони здоров’я 

81 1.21. Проведення

заходів з

термомодернізації 

будівель бюджетної

сфери

Капітальний ремонт

(термомодернізація) 

лікарської амбулаторії

с. Старомлинівка, вул.

Леніна, 70,

Великоновосілківськог

о р-ну Донецької

області. Коригування 

3 495,07 2 056,79 2 056,79 Відремонтовано 

будівлю закладу

охорони здоров’я 

82 3.11. Розвиток

мережі амбулаторій

та ФАПів

Донецької області,

покращення якості

надання ними

послуг

Капітальний ремонт

системи центрального

опалення, 

водопостачання та

каналізації лікарської

амбулаторії 

с.Старомлинівка, вул.

Леніна, 70,

Великоновосілківськог

о р-ну Донецької

області

504,61 364,41 364,41 Відремонтовано 

мережі закладу

охорони здоров’я 

83 1.21. Проведення

заходів з

термомодернізації 

будівель бюджетної

сфери

Капітальний ремонт,

термомодернізація 

Новотроїцької 

амбулаторії загальної

практики сімейної

медицини 

Покровського району

Донецької області

2 519,55 1 548,95 1 548,95 Відремонтовано 

будівлю закладу

охорони здоров’я 
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84 1.21. Проведення

заходів з

термомодернізації 

будівель бюджетної

сфери

Капітальний ремонт

(термомодернізація) 

будівлі Гродівської

селищної лікарської

амбулаторії КЗОЗ

"Покровський 

районний ЦПМСД",

що знаходиться за

адресою: Донецька

область, Покровський

район, смт.Гродівка,

вул.Горького, 31а

4 059,32 2 714,34 2 714,34 Відремонтовано 

будівлю закладу

охорони здоров’я 

85 3.11. Розвиток

мережі амбулаторій

та ФАПів

Донецької області,

покращення якості

надання ними

послуг

Капітальний ремонт

будівлі амбулаторії

загальної практики

сімейної медицини

село Дачне

Мар`їнського району

Донецької області.

Коригування

2 565,64 2 309,10 2 309,10 Відремонтовано 

будівлю закладу

охорони здоров’я 

86 3.11. Розвиток

мережі амбулаторій

та ФАПів

Донецької області,

покращення якості

надання ними

послуг

Капітальний ремонт

будівлі Фельдшерсько-

акушерський пункт с.

Катеринівка, 

вул.Леніна, буд. 37а»

2 664,66 472,89 472,89 Відремонтовано 

будівлю закладу

охорони здоров’я 

87 3.11. Розвиток

мережі амбулаторій

та ФАПів

Донецької області,

покращення якості

надання ними

послуг

Капітальний ремонт

будівлі Павлівської

амбулаторії ЗПСМ с.

Павлівка, вул.Калініна,

буд.67

4 622,82 4 160,60 4 160,60 Відремонтовано 

будівлю закладу

охорони здоров’я 

88 3.11. Розвиток

мережі амбулаторій

та ФАПів

Донецької області,

покращення якості

надання ними

послуг

Капітальний ремонт

лікарської амбулаторії

смт Билбасівка

Слов`янського району

(коригування)

1 421,29 1 279,20 1 279,20 Відремонтовано 

будівлю закладу

охорони здоров’я 

89 3.11. Розвиток

мережі амбулаторій

та ФАПів

Донецької області,

покращення якості

надання ними

послуг

Капітальний ремонт

амбулаторії загальної

практики сімейної

медицини смт.

Дробишево КЗ

"Лиманський ЦПМСД

ім. М.І. Лядукіна"

972,41 175,23 175,23 Відремонтовано 

будівлю закладу

охорони здоров’я 
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90 3.11. Розвиток

мережі амбулаторій

та ФАПів

Донецької області,

покращення якості

надання ними

послуг

Капітальний ремонт

амбулаторії загальної

практики сімейної

медицини, гаража смт.

Зарічне КЗ

"Лиманський ЦПМСД

ім. М.І. Лядукіна"

1 498,73 1 020,43 1 020,43 Відремонтовано 

будівлю закладу

охорони здоров’я 

91 3.11. Розвиток

мережі амбулаторій

та ФАПів

Донецької області,

покращення якості

надання ними

послуг

Капітальний ремонт

(санація) будівлі

амбулаторії ЗПСМ

с.Артема, вул.

Лісна,3А с. Артема

Костянтинівського 

району, Донецької

області

827,21 130,06 130,06 Відремонтовано 

будівлю закладу

охорони здоров’я 

92 3.11. Розвиток

мережі амбулаторій

та ФАПів

Донецької області,

покращення якості

надання ними

послуг

Капітальний ремонт

нежилого приміщення

Бахмутського 

фельдшерського 

пункту за адресою:

Донецька область,

Бахмутський район,

с.Бахмутське, 

вул.Піонерська, 29/2

955,45 774,95 774,95 Відремонтовано 

будівлю закладу

охорони здоров’я 

93 3.11. Розвиток

мережі амбулаторій

та ФАПів

Донецької області,

покращення якості

надання ними

послуг

Капітальний ремонт

нежитлового 

вбудованого 

приміщення 

фельдшерського 

пункту за адресою:

Донецька область,

Бахмутський район, с.

Парасковіївка, вул.

Першотравнева, 3

592,55 358,70 358,70 Відремонтовано 

будівлю закладу

охорони здоров’я 

3.2.17. Фізичне 

виховання та 

спорт

459 829,42 212 309,94 11 352,22 5 992,00 0,00 27 364,60 0,00 6 225,20 6 228,56 116 148,06 38 999,30

1 3.17. Забезпечення

повноцінної 

діяльності 

Донецького вищого

училища 

олімпійського 

резерву ім. С. Бубки

П`ятиповерховий 

гуртожиток 

Донецького вищого

училища олімпійського

резерву ім.С.Бубки по

вул. Благовіщенській,

43, м.Артемівськ –

реконструкція

27 364,60 27 364,60 27 364,60 Реконструйовано 

будівлю, загальна

площа забудови

3696,6 кв.м.

254



1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2 3.17. Забезпечення

повноцінної 

діяльності 

Донецького вищого

училища 

олімпійського 

резерву ім. С. Бубки

Реконструкція 

дренажної системи та

штучного покриття

футбольного поля

105х68 (стадіон

«Авангард») м. Бахмут

11 999,30 11 999,30 11 999,30 Реконструйовано 

дренажну систему

та штучне покриття

футбольного поля.

Загальна площа

забудови 7140 кв.м.

(105х68 метрів)

3 3.17. Забезпечення

повноцінної 

діяльності 

Донецького вищого

училища 

олімпійського 

резерву ім. С. Бубки

Будівництво учбового

корпусу на 400 учнів та 

студентів навчального

закладу спортивного

профілю по вул.

Благовіщенській м.

Бахмут, І черга.

190 000,00 30 000,00 3 000,00 27 000,00 Прокладено 

додаткові лінії

електропередач та

побудовано 

модульну котельню

4 3.18. Реконструкція

будівель 

комунального 

лікувально-

профілактичного 

закладу «Обласний

лікарсько-

фізкультурний 

диспансер» за

адресою: м. Бахмут,

вул. О.Сибірцева, 3

Реконструкція 

комплексу будівель для

розміщення Обласного

лікарсько -

фізкультурного 

диспансеру, 

водолікарні з

басейном, гуртожитку,

що розташовані за

адресою: вулиця О.

Сибірцева, 3 у м.

Бахмут, Донецької

області

24 543,44 10 248,00 9 223,20 1 024,80 Проведено 

реконструкцію 

комплексу будівель

1471,9 кв.м,

створено додатково

50 робочих місць

5 3.19. Розвиток

системи фізичної

культури та спорту,

розбудова 

спортивної 

інфраструктури 

регіону 

Капітальний ремонт

Палацу спорту,

плавального басейну за

адресою: Донецька

область, м.Добропілля,

смт. Новодонецьке,

вул. Спортивна, 2

11 196,32 864,75 778,27 86,48 Відремонтовано 

будівлю площею

2004,38 кв.м

6 3.19. Розвиток

системи фізичної

культури та спорту,

розбудова 

спортивної 

інфраструктури 

регіону 

Технічне 

переоснащення Дитячо-

юнацької спортивної

школи м. Селидове і

котельної

7 228,23 1 500,83 1 350,75 150,08 Відремонтовано 

будівлю площею

230 кв.м

7 3.19. Розвиток

системи фізичної

культури та спорту,

розбудова 

спортивної 

інфраструктури 

регіону 

Капітальний ремонт

приміщення КДЮСШ

№1, розташованого за

адресою: вул.

Незалежності, 75 у м.

Бахмут Донецької

області

1 513,54 947,63 947,63 Покращено стан

будівлі спортивної

школи
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8 3.19. Розвиток

системи фізичної

культури та спорту,

розбудова 

спортивної 

інфраструктури 

регіону 

Реконструкція 

спортивного 

майданчика з

улаштуванням 

штучного покриття на

території 

Загальноосвітньої 

школи № 32 за

адресою: Донецька

обл., м. Краматорськ,

вул. Волгодонська, 22

(коригування)

1 784,51 1 606,10 1 606,10 Реконструйовано 

спортивний 

майданчик зі

штучним покриттям

9 3.19. Розвиток

системи фізичної

культури та спорту,

розбудова 

спортивної 

інфраструктури 

регіону 

Реконструкція 

спортивного 

майданчика з

улаштуванням 

штучного покриття на

території 

Загальноосвітньої 

школи № 13 за

адресою: Донецька

обл., м.Краматорськ,

вул.Перепелиці, 39

(коригування)

1 767,87 1 064,13 1 064,13 Реконструйовано 

спортивний 

майданчик зі

штучним покриттям

10 3.19. Розвиток

системи фізичної

культури та спорту,

розбудова 

спортивної 

інфраструктури 

регіону 

Реконструкція 

спортивного 

майданчика з

улаштуванням 

футбольного поля з

синтетичним 

покриттям (штучна

трава) на території

Загальноосвітньої 

школи №2 у

м.Краматорськ за

адресою м.

Краматорськ, вул.

Остапа Вишні,15

(коригування)

1 777,31 1 599,60 1 599,60 Реконструйовано 

спортивний 

майданчик зі

штучним покриттям

11 3.19. Розвиток

системи фізичної

культури та спорту,

розбудова 

спортивної 

інфраструктури 

регіону 

Реконструкція 

шкільного подвір’я з

улаштуванням 

футбольного поля з

синтетичним 

покриттям (штучна

трава) на території

Загальноосвітньої 

школи №17 у

м.Краматорськ за

адресою м.

Краматорськ, вул.

Благодатна,80 (вул. 12

Грудня, 80)

(коригування)

1 765,48 1 588,90 1 588,90 Реконструйовано 

спортивний 

майданчик зі

штучним покриттям
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12 3.19. Розвиток

системи фізичної

культури та спорту,

розбудова 

спортивної 

інфраструктури 

регіону 

Реконструкція 

спортивного 

майданчика з

улаштуванням 

футбольного поля з

синтетичним 

покриттям (штучна

трава) на території

Загальноосвітньої 

школи №30 у

м.Краматорськ» за

адресою м.

Краматорськ, вул.

Волховська, 1

(коригування)

1 762,52 1 586,30 1 586,30 Реконструйовано 

спортивний 

майданчик зі

штучним покриттям

13 3.19. Розвиток

системи фізичної

культури та спорту,

розбудова 

спортивної 

інфраструктури 

регіону 

Реконструкція 

спортивного 

майданчика з

улаштуванням 

футбольного поля з

синтетичним 

покриттям (штучна

трава) на території

Загальноосвітньої 

школи №35 у

м.Краматорськ за

адресою 

м.Краматорськ, вул.

Ювілейна, 46

(коригування)

1 768,76 1 064,61 1 064,61 Реконструйовано 

спортивний 

майданчик зі

штучним покриттям

14 3.19. Розвиток

системи фізичної

культури та спорту,

розбудова 

спортивної 

інфраструктури 

регіону 

Реконструкція 

фізкультурно-

оздоровчого комплексу

з будівництвом

спортивної споруди зі

штучним льодом по

вул. Дружби в районі

парку ім. Пушкіна в м.

Краматорськ 

Донецької області

Коригування 

83 372,58 35 634,69 35 634,69 Побудовано 

спортивну споруду

зі штучним льодом

15 3.19. Розвиток

системи фізичної

культури та спорту,

розбудова 

спортивної 

інфраструктури 

регіону 

Будівництво 

фізкультурно-

оздоровчого комплексу

з басейнами (типової

будівлі басейну "H2O-

Classic"), 

розташованого в

м.Краматорськ, в

районі вул. О.Тихого

та вул. Маяковського 

58 849,38 54 000,00 54 000,00 Побудовано 

фізкультурно-

оздоровчий 

комплекс з

басейнами 
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16 3.19. Розвиток

системи фізичної

культури та спорту,

розбудова 

спортивної 

інфраструктури 

регіону 

Будівництво стадіону

по вул. Донецька, 1 в

м. Волноваха

Донецької області 

18 951,18 17 056,10 17 056,10 Створено об’єкт

спортивної 

інфраструктури

17 3.19. Розвиток

системи фізичної

культури та спорту,

розбудова 

спортивної 

інфраструктури 

регіону 

Капітальний ремонт

подвір'я з

улаштуванням пандуса

адмінбудівлі КПНЗ

"СДЮСШОР з

велосипедного спорту"

у м. Лиман

240,00 240,00 240,00 Створено належні

умови для доступу

до спортивної

споруди 

маломобільших 

груп населення 

18 3.19. Розвиток

системи фізичної

культури та спорту,

розбудова 

спортивної 

інфраструктури 

регіону 

Створення спортивних

майданчиків зі

штучним покриттям

(42х22) для потреб

територіальних громад

міста Слов'янськ та

Олександрівського 

району

1 960,40 1 960,40 1 960,40 Створено 2

спортивні 

майданчикі зі

штучним покриттям 

42х22

19 3.19. Розвиток

системи фізичної

культури та спорту,

розбудова 

спортивної 

інфраструктури 

регіону 

Будівництво 

футбольних полів зі

штучним покриттям 

11 984,00 11 984,00 5 992,00 5 992,00 Побудовано 8

футбольних полів зі

штучним покриттям 

42х22 метри (924

кв.м.) кожне

Джерело: кошти

відповідно до

бюджетної 

програми 

"Будівництво 

футбольних 

полів зі штучним

покриттям в

регіонах 

України" 

постанова КМУ

від 06.09.2017 №

714 

3.2.18. Культура і туризм
239 447,29 173 866,35 1 396,85 23 346,92 72 612,64 20 680,20 1 799,85 54 029,90

1 3.25. Створення

філії Луганського

національного 

університету ім.

Тараса Шевченко

на базі

Артемівського 

музичного училища

ім. І. Карабиця

Капітальний ремонт з

використанням заходів

термомодернізації 

будівлі навчального

корпусу, гуртожитку,

капітальний ремонт

будівлі 2-го

навчального корпусу

ВНЗ КФВ

Бахмутського коледжу

мистецтв ім.

І.Карабиця 

41 693,15 18 510,20 18 510,20 Відремонтовано 

будівлі 2

навчальних 

корпусів та 1

гуртожитку
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2 3.27 Розвиток

внутрішнього 

туризму шляхом

створення нових

туристичних 

об’єктів та

маршрутів

Перекриття очеретом

хати ХІХ століття-

музейного експонату

КЗК "Донецький

обласний художній

музей" у селі Прелесне

Слов’янського району  

70,00 70,00 70,00 Збільшено кількість

відвідувачів музею

на 15,0%, об’єкт

внесено до

туристичних 

маршрутів 

Донеччини

3 3.27 Розвиток

внутрішнього 

туризму шляхом

створення нових

туристичних 

об’єктів та

маршрутів

Реставрація та запуск

вітряка ХІХ століття -

музейного експонату

КЗК "Донецький

обласний художній

музей" у селі Прелесне

Слов’янського району  

200,00 200,00 200,00 Збільшено кількість

відвідувачів музею

на 15,0%, об’єкт

внесено до

туристичних 

маршрутів 

Донеччини

4 3.27 Розвиток

внутрішнього 

туризму шляхом

створення нових

туристичних 

об’єктів та

маршрутів

Проведення ремонтно-

реставраційних робіт

пам’ятника Артему у

м. Святогірськ

617,00 617,00 617,00 Збережено пам’ятку

монументального 

мистецтва, яка

знаходилась в

аварійному стані

5 3.28. Розвиток

мережі базових

закладів культури

області 

(реконструкція, 

переоснащення, 

капітальні ремонти)

Капітальний ремонт

планшету сцени з

механічною 

конструкцією 

поворотного кола в

будівлі КЗ

«Донецького 

академічного 

обласного 

драматичного театру

(м.Маріуполь)»

2 800,00 1 283,00 1 283,00 Проведено 

капітальний ремонт

планшету сцени

6 3.28. Розвиток

мережі базових

закладів культури

області 

(реконструкція, 

переоснащення, 

капітальні ремонти)

Капітальний ремонт

Центральної бібліотеки

ім.Короленка за

адресою: пр.Миру, 93-

б у м. Маріуполі

3 451,91 3 451,91 3 451,91 Відремонтовано 

будівлю закладу

культури

7 3.28. Розвиток

мережі базових

закладів культури

області 

(реконструкція, 

переоснащення, 

капітальні ремонти)

Капітальний ремонт

будівлі Центральної

міської публічної

бібліотеки 

розташованої по вул.

М.Приймаченко 

(Гв.Кантемирівців), 16

у м.Краматорськ,

Донецької області

(коригування) 

13 426,80 13 426,80 13 426,80 Відремонтовано 

будівлю закладу

культури
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8 3.28. Розвиток

мережі базових

закладів культури

області 

(реконструкція, 

переоснащення, 

капітальні ремонти)

Донецький 

інноваційний музей

(ДІМ)

24 000,00 10 000,00 10 000,00 Створено соціально-

адаптаційні 

програми, які

матимуть за мету

розвинути 

толерантне 

ставлення до людей

з особливими

потребами на базі

музейного 

простору. У 2018

році - проведено

будівельні роботи

9 3.28. Розвиток

мережі базових

закладів культури

області 

(реконструкція, 

переоснащення, 

капітальні ремонти)

Реконструкція будівлі

сільського центру

дозвілля с.

Новокраснівка 

Нікольського району

Донецької області як

необхідна умова

створення 

сприятливого 

середовища для

розвитку аматорської

творчості та роботи з

молоддю

7 166,11 7 166,11 7 166,11 Підвищено рівень

культурно- масової

роботи з дітьми та

молоддю села (1240

осіб)

10 3.28. Розвиток

мережі базових

закладів культури

області 

(реконструкція, 

переоснащення, 

капітальні ремонти)

Створення 

аутентичного 

історичного простору

міста Бахмута в

будівлі Краєзнавчого

музею для задоволення

культурних потреб

населення і гостей

міста

13 200,00 13 200,00 11 900,15 1 299,85 Покращено  

послуги 

культурного 

спрямування, 

підвищено їх

доступність для

вразливих груп

населення

11 3.28. Розвиток

мережі базових

закладів культури

області 

(реконструкція, 

переоснащення, 

капітальні ремонти)

Капітальний ремонт

будівлі з благоустрієм

прилеглої території

Миколаївського 

сільського будинку

культури 

Миколаївської 

сільської ради

Костянтинівського 

району, Донецької

області, за адресою

вул. Чкалова буд.32, с.

Миколаївка 

Костянтинівського 

району Донецької

області

12 000,00 11 500,00 11 500,00 500,00 Створено центру

збереження 

традиційної 

культури, звичаїв

та духовних

надбань 

українського 

народу, поліпшено

соціокультурний 

розвиток 

територіальної 

громади
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12 3.28. Розвиток

мережі базових

закладів культури

області 

(реконструкція, 

переоснащення, 

капітальні ремонти)

Капітальний ремонт

будівлі Торського

центру культури та

дозвілля Торської

сільської ради

Костянтинівського 

району Донецької

області за адресою вул.

Ювілейна 23 с.Торське

Костянтинівського 

району Донецької

області

12 000,00 6 000,00 6 000,00 Створено центр

збереження 

традиційної 

культури, звичаїв

та духовних

надбань 

українського 

народу

13 3.28. Розвиток

мережі базових

закладів культури

області 

(реконструкція, 

переоснащення, 

капітальні ремонти)

Реконструкція Будинку

народних традицій за

адресою: с.Світле, вул.

Победи 26

Добропільського 

району Донецької

області та

реконструкція системи

опалення Будинку

народних традицій в

с.Світле з

використанням 

альтернативних 

джерел енергії

11 916,60 11 916,60 11 916,60 Створення 

комфортних умов

для підготовки та

проведення 

культурно-масових 

заходів

14 3.28. Розвиток

мережі базових

закладів культури

області 

(реконструкція, 

переоснащення, 

капітальні ремонти)

Реконструкція будівлі

Комунального закладу

культури "Бахмутський

міський народний Дім"

та благоустрій

прилеглої території за

адресою: місто Бахмут,

вулиця Перемоги, 23а 

16 643,66 14 979,30 14 979,30 Покращено стан

будівлі закладу

культури

15 3.28. Розвиток

мережі базових

закладів культури

області 

(реконструкція, 

переоснащення, 

капітальні ремонти)

Реконструкція будівлі

початкового 

спеціалізованого 

мистецького 

навчального закладу

музична школа,

розташованої за

адресою: м-н Східний,

буд 24а м.Мирноград,

Донецької області

3 742,90 3 742,90 3 742,90 Покращено стан

будівлі навчального

закладу
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16 3.28. Розвиток

мережі базових

закладів культури

області 

(реконструкція, 

переоснащення, 

капітальні ремонти)

Реконструкція, 

модернізація та

благоустрій прилеглої

території МПК

"Будівельник" по вул.

Маяковського, буд. 9, у

м. Краматорську

Донецької області

(коригування)

36 069,51 33 395,30 33 395,30 Реконструйовано і

модернізовано 

будівлю та

прилеглу територію

місцевого палацу

культури

17 3.28. Розвиток

мережі базових

закладів культури

області 

(реконструкція, 

переоснащення, 

капітальні ремонти)

Капітальний ремонт:

утеплення фасадів,

заміна дверей в будівлі

Володарської районної

музичної школи

ім.Д.К.Патричі

990,00 980,10 980,10 Відремонтовано 

будівлю музичної

школи

18 3.28. Розвиток

мережі базових

закладів культури

області 

(реконструкція, 

переоснащення, 

капітальні ремонти)

Капітальний ремонт

(термомодернізація) 

будівлі комунального

закладу “Володарська

районна музична

школа ім. Д.К.Патричі”

1 396,85 1 396,85 1 396,85 Відремонтовано 

будівлю музичної

школи

19 3.28. Розвиток

мережі базових

закладів культури

області 

(реконструкція, 

переоснащення, 

капітальні ремонти)

Капітальний ремонт

будівлі клубу с.

Селезнівка 

Слов'янського району

Донецької області

1 464,82 932,30 932,30 Відремонтовано 

будівлю закладу

культури

20 3.29. Створення

медіатек на базі

бібліотечних 

закладів культури

області

Створення відкритих

публічних 

мультимедійних 

громадських центрів-

медіатек на базі

бібліотечних закладів

області 

24 000,00 8 000,00 8 000,00 Створено мережу з

38 сучасно

обладнаними 

громадськими 

центрами нового

типу з комфортним

дизайном 

читальних залів.

Протягом 2018 року

передбачено 

створення 13

медіатек
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21 1.21. Проведення

заходів з

термомодернізації 

будівель бюджетної

сфери

Капітальний ремонт

(термомодернізація) 

будівлі будинку

сільського будинку

культури с.

Малоянісоль за

адресою: Донецька

область, Нікольський

район, с. Малоянісоль,

вул. Центральна, буд.

48

6 468,21 6 468,21 6 468,21 Відремонтовано 

будівлю закладу

культури

22 1.21. Проведення

заходів з

термомодернізації 

будівель бюджетної

сфери

Капітальний ремонт

(термомодернізація) 

Нікольської районної

бібліотеки як запорука

створення культурно-

інформаційного центру

сільської громади

Нікольського району

6 129,78 6 129,78 6 129,78 Створено 

можливість для

надання культурно-

інформаційних 

послуг сільському

населенню

3.2.19. Охорона 

навколишнього 

природного 

середовища

754 203,35 776 616,76 222 055,11 314 800,48 239 761,17

1 4.9. Будівництво та

реконструкція 

очисних споруд у

містах та районах

області

Будівництво очисних

споруд у зв’язку з

прийманням зливових

вод, у тому числі

розробка проектно-

кошторисної 

документації

2 500,00 2 500,00 Забезпечення 

нормативів 

очищення зливових

вод,1728 м
3
 на добу

Джерело: кошти

міського фонду

ОНПС 

Територія: місто

Авдіївка

2 4.9. Будівництво та

реконструкція 

очисних споруд у

містах та районах

області

Будівництво очисних

споруд каналізації по

вул. Зарічна в смт

Велика Новосілка

Донецької області 

17 973,47 17 973,47 17 973,47 Зменшення 

негативного впливу

зворотних вод на

поверхневі водні

об'єкти. Проектна

потужність - 200 м
3
/добу

Територія: 

Великоновосілкі

вський район

3 4.9. Будівництво та

реконструкція 

очисних споруд у

містах та районах

області

Реконструкція очисних

споруд у дошкільному

закладі №166 у сел.

Сартана

13 704,58 12 948,40 12 948,40 Прийняття 

госпобутових 

стоків. Потужність -

140 м 
3
 /добу 

Територія: місто

Маріуполь

4 4.9. Будівництво та

реконструкція 

очисних споруд у

містах та районах

області

Реконструкція діючих

очисних споруд

потужністю 17,5 тис.м
3 

на добу, ІІІ черга

444,29 444,29 Захист від

підтоплення та

поліпшення 

гідрологічного 

режиму.

Реконструкція 1

КНС для 26 936

мешканців 

Джерело: кошти

міського фонду

ОНПС

Територія: місто

Курахове
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5 4.10. Оздоровлення

водних об`єктів

Захист від

підтоплення: 

будівництво зливової

каналізації по вулиці

Гагаріна в місті

Авдіївка, у тому числі

розробка проектно-

кошторисної 

документації

2 000,00 2 000,00 Захист 9,225 га

земель 

м. Авдіївка від

підтоплення 

Джерело: кошти

міського фонду

ОНПС 

Територія: місто

Авдіївка

6 4.10. Оздоровлення

водних об`єктів

Будівництво зливової

каналізації для

відведення 

поверхневого стоку з

території 

багатоповерхової 

забудови мікрорайону

"Южний" м. Курахове,

(1 черга)

56 832,62 56 832,62 Покращення якості

стічних вод та

захист від

підтоплення 22

будинків 

мікрорайону з

кількістю населення 

4982 особи та

близько 

58 будинків

житлового фонду

міста

Джерело: кошти

міського фонду

ОНПС 

Територія: 

Мар'їнський 

район

7 4.10. Оздоровлення

водних об`єктів

Будівництво зливової

каналізації для

відведення 

поверхневого стоку з

території 

багатоповерхової 

забудови мікрорайону

"Южний" м. Курахове, 

(2 черга)

42 192,27 42 192,27 Покращення якості

стічних вод та

захист від

підтоплення 22

будинків 

мікрорайону з

кількістю населення 

4982 особи та

близько 

58 будинків

житлового фонду

міста

Джерело: кошти

міського фонду

ОНПС 

Територія: 

Мар'їнський 

район

8 4.10. Оздоровлення

водних об`єктів

Реконструкція КНС 1

(вул. Мічуріна, 83),

КНС 2 (вул.

Первомайська, 9 а),

КНС 3 (вул.Сергієнка,

62), КНС 4

(пров.Мірний, 3) сел.

Новолуганське 

Артемівського району

3 977,55 3 977,55 3 977,55 Покращення 

гідрологічного та

гідрохімічного 

стану водних

об’єктів. 

Поліпшення якості

зворот них вод, 200

м3/добу.

Джерело: кошти

селищного фонду

ОНПС 

Територія: 

Бахмутський 

район

9 4.10. Оздоровлення

водних об`єктів

Реконструкція 

каналізаційних мереж

у смт Миронівський        

1 023,60 1 023,60 1 023,60 Покращення 

гідрологічного та

гідрохімічного 

стану водних

об’єктів. 

Поліпшення якості

зворотних вод,

 400 м
3
/добу.

Джерело: кошти

селищного фонду

ОНПС 

Територія: 

Бахмутський 

район

264



1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17

10 4.10. Оздоровлення

водних об`єктів

Реконструкція системи

водовідведення смт.

Мангуш каналізаційно-

насосної станції №1,

№2, №3 (КНС №1, №2,

№3) з впровадженням

енергозберігаючого 

обладнання

20 700,50 20 700,50 20 700,50 Захист від

підтоплення. 

Безпечний скид

стічних вод.

Очищення від

забруднень, 

приймальний 

резервуар 

- 600  м 
3

Територія: 

Мангушський 

район

11 4.10. Оздоровлення

водних об`єктів

Водовідвід від пр.

Нахімова по Кленовій

балці у Приморському

районі 

м. Маріуполя. ІІ

пусковий комплекс. 2

черга (будівництво)

34 549,43 1 800,00 1 800,00 Ліквідація наслідків

та стабілізація зон

зсувів. Площа

виполажування -

2,0 га

Територія: місто

Маріуполь

12 4.10. Оздоровлення

водних об`єктів

Водовідвід від пр.

Нахімова по Кленовій

балці у Приморському

районі м. Маріуполя. ІІ

пусковий комплекс. 3

черга, Центральний

відрог (будівництво)

45 213,72 5 500,00 5 500,00 Ліквідація зсувів та

підтоплень. 

Зберігання 

житлових будівель

приватного сектору.

Ліквідація 

забруднень та

викидів в Азовське

море. Площа

виполажування -

1,01 га

Територія: місто

Маріуполь

13 4.10. Оздоровлення

водних об`єктів

Водовідвід від пр.

Нахімова по Кленовій

балці у Приморському

районі м. Маріуполя. ІІ

пусковий комплекс. 3

черга, Центральний

відрог (Продовження

до пр. Металургів)

(будівництво)

25 000,00 25 000,00 Ліквідація зсувів та

підтоплень

Територія: місто

Маріуполь

14 4.10. Оздоровлення

водних об`єктів

Реконструкція 

каналізаційної насосної

станції № 2 в м.

Курахове

474,26 474,26 Захист від

підтоплення та

поліпшення 

гідрологічного 

режиму. 

Реконструкція 1

КНС для 26936

мешканців 

Джерело: кошти

міського фонду

ОНПС Т

Територія: 

Мар'їнський 

район
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15 4.10. Оздоровлення

водних об`єктів

Реконструкція  

каналізаційних мереж 

800,00 800,00 Припинення 

підтоплення вулиць 

міста та підвальних 

приміщень 

стічними водами. 

Реконструкція 800 

м каналізаційних 

мереж.

Територія: місто 

Добропілля

16 4.10. Оздоровлення

водних об`єктів

Реконструкція 

самопливного 

каналізаційного 

колектору по вул.

Олекси Тихого

(Правобережна) від

вул. Булгакова

(Урицького) до КНС1

м. Костянтинівка

27 788,30 27 788,30 27 788,30 Зменшення 

забруднення 

стічних вод та

поліпшення 

технічного стану.

Реконструкція 

2,7 км

каналізаційного 

колектору

Територія: місто

Костянтинівка

17 4.10. Оздоровлення

водних об`єктів

Реконструкція 

каналізаційної мережі

по вул. Проїздна, 82 а

2 553,70 2 553,70 2 553,70 Стабільне 

водовідведення, 

виключення 

забруднення водних

об’єктів та грунту

стічними водами.

Реконструкція 

1,3 км

каналізаційних 

мереж  

Територія: місто

Краматорськ

18 4.10. Оздоровлення

водних об`єктів

Заходи щодо

відновлення і

підтримання 

сприятливого 

гідрологічного режиму

та санітарного стану

річок, розчистка русла

р. Грузька

9 100,00 9 100,00 9 100,00 Поліпшення  

екологічного, 

гідрологічного 

режиму ріки, 

заходи від 

підтоплення 

населених пунктів. 

Розчистка 4,0 км 

русла р.Грузька, 2 

водопропускні 

споруди.

Територія: 

Добропільський 

район

19 4.10. Оздоровлення

водних об`єктів

Заходи щодо

відновлення і

підтримання 

сприятливого 

гідрологічного режиму

річок, а саме:

розчищення русел

малих річок

 м. Краматорська 

(р. Біленька, р. Маячка,

р. Бичок)

4 000,00 4 000,00 Розчищення русел 

малих річок в 

межах м. 

Краматорськ 

(р. Біленька - 

3,3 км, р. Маячка - 

2,5 км, р. Бичок - 

3,0 км)
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20 4.10. Оздоровлення

водних об`єктів

Укріплення берегів та

розчистка русел р.

Казенний Торець в

межах м.Краматорськ

(в районі «Саду

Бернацького»)

35 066,59 35 066,59 35 066,59 Відновлення і

підтримання 

сприятливого 

гідрологічного 

режиму та

санітарного стану

річки. Запобігання

підтопленню 

житлових районів.

Укріплення берегів

та розчистка 650 м

русел р. Казенний

Торець в межах м.

Краматорськ 

Джерело: кошти

обласного фонду

ОНПС

21 4.10. Оздоровлення

водних об`єктів

Укріплення берегів та

розчистка русел р. 2-га

Біленька в м.

Краматорськ (в районі

«Саду Бернацького»)

37 066,20 37 066,20 37 066,20 Відновлення і

підтримання 

сприятливого 

гідрологічного 

режиму та

санітарного стану

річки. Запобігання

підтопленню 

житлових районів.

Укріплення берегів

та розчистка 2,25

км русел р. 2-га

Біленька в м.

Краматорськ 

Джерело: кошти

обласного фонду

ОНПС

22 4.10. Оздоровлення

водних об`єктів

Поліпшення 

екологічного стану

громадського пляжу 

смт. Ялта, очищення

акваторії моря

Тараньої бухти смт.

Ялта від мулу

78 371,00 78 371,00 Поліпшення 

екологічного та

санітарного стану

водного об’єкту.

Довжина захисної

дамби - 110 м,

площа намиву - 

128,91 тис.м 
2

Територія: 

Мангушський 

район

23 4.10. Оздоровлення

водних об`єктів

Заходи щодо

відновлення і

підтримання 

сприятливого 

гідрологічного режиму

та санітарного стану

річок, а саме:

розчистка річки

Солона поблизу села

Жовте, у тому числі

розробка проектно -

кошторисної 

документації

700,00 700,00 Поліпшення 

гідрологічного 

стану та

оздоровлення річки

Солона, 400 м

Джерело: кошти

районного фонду

ОНПС

Територія: 

Покровський 

район
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24 4.10. Оздоровлення

водних об`єктів

Реконструкція зони

ставка «Нульовка»

14 000,00 14 000,00 Очищення 

водойми, вийняття

та переміщення

мулистих та

земельних 

відкладень.Під   

тримка 

сприятливого 

гідрологічного та

гідротехнічного 

стану водойми.

Очищення 27 м
2 

водойми. 

Територія: місто

Покровськ

25 4.10. Оздоровлення

водних об`єктів

Очистка русла річки

Суха Плотва  

100,00 100,00 100,00 Поліпшення 

санітарного та

екологічного стану

річки.

Очищення русла

річки 0,3 км

Територія: 

Соледарська ОТГ

26 4.10. Оздоровлення

водних об`єктів

Реконструкція 

гідротехнічної споруди

водоймища в с.

Шахове 

3 000,00 3 000,00 3 000,00 Покращення 

гідрологічного 

стану водоймища.

1 гідротехнічна

споруда. 

Територія: 

Шахівська ОТГ

27 4.8. Впровадження

комплексу заходів

для вирішення

проблем 

поводження з

твердими 

побутовими 

відходами

Будівництво 

регіонального полігону

твердих побутових

відходів площею 10 га

у південно-східній

частині 

м. Волноваха

Донецької обл.

(коригування), І черга 

55 510,21 55 510,21 55 510,21 Забезпечення 

екологічно 

безпечного 

захоронення 

побутових відходів,

потужність 

полігону 1,2 млн. м
3 

побутових відходів

Джерело: кошти

обласного фонду

ОНПС 

28 4.8. Впровадження

комплексу заходів

для вирішення

проблем 

поводження з

твердими 

побутовими 

відходами

Будівництво 

регіональних полігонів

ТПВ у Донецькій

області - регіонального

полігону в м.

Краматорськ. ІІ черга

будівництва. 

"Коригування 

проектно-кошторисної 

документації"

134 959,67 40 559,59 40 559,59 Забезпечення 

екологічно 

безпечного 

захоронення 

побутових відходів,

місткість полігону

1,96 млн. т

побутових відходів

Джерело: кошти

обласного фонду

ОНПС 
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29 4.8. Впровадження

комплексу заходів

для вирішення

проблем 

поводження з

твердими 

побутовими 

відходами

Будівництво полігону

твердих побутових

відходів у м. Курахово

Мар`їнського району

Донецької області

 (ІІ черга)

28 852,52 28 852,52 28 852,52 Забезпечення 

екологічно 

безпечного 

захоронення 

побутових відходів,

потужність ІІ черги

полігону 266,03 тис. 

м
3 

Джерело: кошти

обласного фонду

ОНПС 

30 4.8. Впровадження

комплексу заходів

для вирішення

проблем 

поводження з

твердими 

побутовими 

відходами

Будівництво 

сміттєсортувальної 

станції

1 500,00 1 500,00 Удосконалення 

системи повоження

з побутовими

відходами шляхом

відокремлення 

цінних компонентів

з метою

подальшого їх

використання. 

Потужність - 

3,8 тис. т / рік

Територія: місто

Вугледар

31 4.8. Впровадження

комплексу заходів

для вирішення

проблем 

поводження з

твердими 

побутовими 

відходами

Придбання обладнання

для збору побутових

відходів

 


2 000,00 2 000,00 Удосконалення 

системи збору

побутових відходів.

Придбання 200 од.

обладнання 

об’ємом 1,1 м3. 

Територія: місто

Краматорськ

32 4.8. Впровадження

комплексу заходів

для вирішення

проблем 

поводження з

твердими 

побутовими 

відходами

Придбання обладнання

для збору побутових

відходів

(оновлення 

контейнерного парку)

8 400,00 8 400,00 Покращення 

санітарної очистки

міста. Придбання

1000 од.

контейнерів

 об’ємом 1,1 м 
3

Джерело: 6154

тис.грн - кошти

міського фонду

ОНПС

33 4.8. Впровадження

комплексу заходів

для вирішення

проблем 

поводження з

твердими 

побутовими 

відходами

Придбання машини

для збирання,

складування відходів,

а саме бульдозеру

6 500,00 6 500,00 Покращення 

санітарної очистки

міста

Придбання 1

бульдозеру. 

Джерело: кошти

міського фонду

ОНПС 

Територія: місто

Маріуполь
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34 4.8. Впровадження

комплексу заходів

для вирішення

проблем 

поводження з

твердими 

побутовими 

відходами

Придбання машин для

збирання, 

транспортування  

відходів, а саме

сміттєвози з заднім

завантаженням

13 430,00 13 430,00 Покращення 

санітарної очистки

міста. Придбання 4

од.  об’ємом 

10 м 
3

Територія: місто

Маріуполь

35 4.8. Впровадження

комплексу заходів

для вирішення

проблем 

поводження з

твердими 

побутовими 

відходами

Придбання обладнання

для збору побутових

відходів, а саме

контейнерів     

500,00 500,00 Удосконалення 

системи збору

побутових відходів

(придбання 

контейнерів). 

Придбання 100 од.

контейнерів 

об’ємом 1,1 м3. 

Джерело: кошти

районного фонду

ОНПС 

Територія: 

Покровський 

район

36 4.8. Впровадження

комплексу заходів

для вирішення

проблем 

поводження з

твердими 

побутовими 

відходами

Придбання машин для

збору, 

транспортування  

твердих побутових

відходів, а саме

сміттєвозів 

5 000,00 5 000,00 Удосконалення 

системи збору,

транспортування  

твердих побутових

відходів. 

Придбання 2 од. 

(1 од. - з боковою

загрузкою, 

1 од.- з задньою

загрузкою). 

Територія: 

Соледарська ОТГ

37 4.8. Впровадження

комплексу заходів

для вирішення

проблем 

поводження з

твердими 

побутовими 

відходами

Придбання машин для

збору, складування

побутових відходів, а

саме бульдозеру

2 500,00 2 500,00 Удосконалення 

системи збору,

складування 

твердих побутових

відходів

Придбано 1 од. на

гусеничному ходу  

Територія: 

Соледарська ОТГ
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38 4.8. Впровадження

комплексу заходів

для вирішення

проблем 

поводження з

твердими 

побутовими 

відходами

Придбання обладнання

для збору твердих

побутових відходів, а

саме контейнерів

800,00 800,00 Удосконалення 

системи збирання

твердих побутових

відходів.

Екологічно 

безпечне збирання

побутових відходів

та зменшення

негативного впливу

відходів на

довкілля. 

Придбання 70

контейнерів 

об`ємом 1,1  м 3  

Джерело: кошти

міського фонду

ОНПС

39 4.8. Впровадження

комплексу заходів

для вирішення

проблем 

поводження з

твердими 

побутовими 

відходами

Придбання обладнання

для збору твердих

побутових відходів, а

саме контейнерів

700,00 700,00 Удосконалення 

системи збирання

твердих побутових

відходів.

Екологічно 

безпечне збирання

побутових відходів

та зменшення

негативного впливу

відходів на

довкілля. 

Придбання  

контейнерів: 

100 од. - 0,75 м 3 

100 од. - 0,50 м 3

Джерело: кошти

міського фонду

ОНПС

40 4.8. Впровадження

комплексу заходів

для вирішення

проблем 

поводження з

твердими 

побутовими 

відходами

Придбання машини

для збору та

транспортування 

побутових відходів, а

саме сміттєвоз із

заднім завантаженням

3 500,00 3 500,00 Удосконалення 

системи 

транспортування 

твердих побутових

відходів. 

Додержання 

санітарних та

екологічних норм.

Придбання 1

сміттєвоза (об’єм

кузова - 18 м 3) 

Джерело: кошти

міського фонду

ОНПС
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41 4.12. Розробка та

впровадження 

системи 

моніторингу 

навколишнього 

природного 

середовища

Впровадження 

автоматизованої 

системи моніторингу

навколишнього 

природного 

середовища, а саме:

обладнання 

автоматизованої 

системи моніторингу

компактними 

станціями якості

повітря на межі

санітарно-захисних зон

підприємств 

забруднювачів 

атмосферного повітря

Донецької області

25 000,00 25 000,00 Дозволить виявляти

забруднення 

атмосферного 

повітря хімічними

речовинами на СЗЗ

підприємтсв

Джерело: кошти

обласного фонду

ОНПС 

42 Заходи з озеленення

населених пунктів

району, а саме -

Реконструкція 

території скверу в сел.

Опитне Бахмутського

району Донецької

області 

6 328,71 3 000,00 3 000,00 Покращення 

екологічного стану

зелених насаджень

району на площі 1,5

га

Джерело: кошти

селищного фонду

ОНПС 

Територія: 

Бахмутського 

району

43 Заходи з озеленення, а

саме: реконструкція

парку культури і

відпочинку ім. М.О.

Гурова, пр.

Металургів, 148 у

Кальміуському районі

м. Маріуполя. 2 черга

56 809,80 56 809,80 56 809,80 Поліпшення 

екологічного стану

об’єкту зеленого

господарства міста

на площі 446,38

кв.м

Територія: місто

Маріуполь

44 Заходи з озеленення, а

саме: реконструкція

дитячого парку

«Веселка» по

пр.Перемоги у

Лівобережному районі, 

м. Маріуполь. 2 черга

23 176,70 23 176,70 23 176,70 Поліпшення 

екологічного стану

об’єкту зеленого

господарства міста

на площі 1679,0

кв.м

Територія: місто

Маріуполь

45 Заходи з озеленення, а

саме: реконструкція

набережної в

Лівобережному районі, 

м. Маріуполь. 2 черга

17 091,80 17 091,80 17 091,80 Поліпшення 

екологічного стану

об’єкту зеленого

господарства міста

на площі 5075,0

кв.м

Територія: місто

Маріуполь
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46 Заходи з озеленення

міста «Реконструкція

Курахівського міського

парку "Ювілейний"

Мар'їнського району

Донецької області ІІ

черга»

11 656,30 11 656,34 11 656,34 Покращення стану

зеленого 

господарства міста.

Збільшення зелених

насаджень на площі

30000 м 2

Джерело: кошти

міського фонду

ОНПС

47 Заходи з озеленення, а

саме:

реконструкція парку в

смт Нікольське в т.ч.

розробка проектно-

кошторисної 

документації

4 680,00 4 680,00 Поліпшення 

екологічниого стану

об’єкту зеленого

господарства в смт

Нікольське на

площі 

2 га

Територія: 

Нікольський 

район

48 Озеленення та

реконструкція 

центрального скверу м.

Селидове, ІІ черга 

5 242,00 5 242,00 Поліпшено 

екологічний стан

об’єкту зеленого

господарства міста

на площі понад 6 га

49 Реконструкція: заходи

з інженерного захисту

від шкідливої дії

небезпечних 

геологічних процесів -

затоплення житлового

будинку № 8 по вул.

Пушкіна в м. Курахове

1 924,82 1 924,82 Захист від

підтоплення, 

1 будинок

Джерело: кошти

міського фонду

ОНПС

Територія: 

Мар'їнський 

район

50 Реконструкція: заходи

з інженерного захисту

від шкідливої дії

небезпечних 

геологічних процесів -

затоплення житлового

будинку № 10 по вул.

Пушкіна в м. Курахове

2 053,15 2 053,15 Захист від

підтоплення, 

1 будинок

Джерело: кошти

міського фонду

ОНПС

Територія: 

Мар'їнський 

район

51 Реконструкція: заходи

з інженерного захисту

від шкідливої дії

небезпечних 

геологічних процесів -

затоплення житлового

будинку № 12 по вул.

Пушкіна в м. Курахове

1 909,34 1 909,34 Захист від

підтоплення, 

1 будинок

Джерело: кошти

міського фонду

ОНПС

Територія: 

Мар'їнський 

район
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52 Реконструкція: заходи

з інженерного захисту

від шкідливої дії

небезпечних 

геологічних процесів -

затоплення житлового

будинку № 14 по вул.

Пушкіна в м. Курахове

2 074,98 2 074,98 Захист від

підтоплення, 

1 будинок

Джерело: кошти

міського фонду

ОНПС

Територія: 

Мар'їнський 

район

53 Реконструкція: заходи

з інженерного захисту

від шкідливої дії

небезпечних 

геологічних процесів -

затоплення житлового

будинку № 16 по вул.

Пушкіна в м. Курахове

2 390,81 2 390,81 Захист від

підтоплення, 

1 будинок

Джерело: кошти

міського фонду

ОНПС

Територія: 

Мар'їнський 

район

54 Реконструкція: заходи

з інженерного захисту

від шкідливої дії

небезпечних 

геологічних процесів -

затоплення 

адміністративної 

будівлі по

пр.Комсомольський, 4

в м. Курахове 

2 496,80 2 496,80 Захист від

підтоплення, 

1 будинок

Джерело: кошти

міського фонду

ОНПС

Територія: 

Мар'їнський 

район

55 Реконструкція: заходи

з інженерного захисту

від шкідливої дії

небезпечних 

геологічних процесів -

затоплення житлового

будинку № 7 по вул.

Мечнікова в м.

Курахове, ІІ черга

710,90 710,90 Захист від

підтоплення, 

1 будинок

Джерело: кошти

міського фонду

ОНПС

Територія: 

Мар'їнський 

район

56 Реконструкція: заходи

з інженерного захисту

від шкідливої дії

небезпечних 

геологічних процесів -

затоплення житлового

будинку № 9 по вул.

Мечнікова в м.

Курахове

1 175,31 1 175,31 Захист від

підтоплення, 

1 будинок

Джерело: кошти

міського фонду

ОНПС

Територія: 

Мар'їнський 

район

57 Реконструкція: заходи

з інженерного захисту

від шкідливої дії

небезпечних 

геологічних процесів -

затоплення житлового

будинку № 11 по вул.

Мечнікова в м.

Курахове

1 568,59 1 568,59 Захист від

підтоплення, 

1 будинок

Джерело: кошти

міського фонду

ОНПС

Територія: 

Мар'їнський 

район
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58 Реконструкція: заходи

з інженерного захисту

від шкідливої дії

небезпечних 

геологічних процесів -

затоплення житлового

будинку № 13 по вул.

Мечнікова в м.

Курахове

2 990,35 2 990,35 Захист від

підтоплення, 

1 будинок

Джерело: кошти

міського фонду

ОНПС

Територія: 

Мар'їнський 

район

59 4.13. Нарощування

греблі золовідвалу

до позначки 178 м

(Вуглегірська ТЕС

ПАТ 

"Центренерго")

Нарощування греблі

золовідвалу до

позначки 178м

(Вуглегірська ТЕС

ПАТ "Центренерго")

168 000,00 35 000,00 35 000,00 Нарощування 

греблі золовідвалу

до позначки 178 м з

метою 

недопущення 

забруднення нових

земель відходами 

Джерело: кошти

підприємства

3.2.20. Захист населення і

територій від

надзвичайних 

ситуацій

15 700,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00

1 4.23. Забезпечення

діяльності 

піротехнічних 

підрозділів ГУ

ДСНС України

Придбання 

спеціального катеру (з

трейлером для

перевезення) для

проведення робіт

Аварійно-рятувальним 

загоном спеціального

призначення 

Головного управління

ДСНС України у

Донецькій області з

розмінування, 

виявлення та

знешкодження 

вибухонебезпечних 

предметів на водних

об’єктах

5 700,00 Придбано 

спеціальний катер

(з трейлером для

перевезення)

Джерело: кошти,

перераховані з

обласного 

бюджету у 2017

році, які

залишились на

рахунку 

виконавця 

проекту
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2 4.23. Забезпечення

діяльності 

піротехнічних 

підрозділів ГУ

ДСНС України

Проведення заходів,

направлених на

покращення стану

будівель та території

24-ї Державної

пожежно-рятувальної 

частини 3-го

Державного пожежно-

рятувального загону

ГУ ДСНС України у

Донецькій області та

умов для розміщення

Частини піротехнічних

робіт та гуманітарного

розмінування аварійно-

рятувального загону

спеціального 

призначення ГУ ДСНС

України у Донецькій

області 

8 400,00 8 400,00 8 400,00 Створено 

регіональний Центр 

гуманітарного 

розмінування у 

Донецькій області

3 4.23. Забезпечення

діяльності 

піротехнічних 

підрозділів ГУ

ДСНС України

Поліпшення 

матеріально-технічного 

забезпечення Частини

піротехнічних робіт та

гуманітарного 

розмінування аварійно-

рятувального загону

спеціального 

призначення ГУ ДСНС

України у Донецькій

області

1 600,00 1 600,00 1 600,00

Всього: 12 627 795,19 10 949 181,51 122 874,76 261 114,50 245 316,53 1 303 650,10 280 748,52 1 439 055,69 493 926,87 1 892 812,64 4 909 681,90

*- проекти, які не були завершені у 2017 році або їх реалізації передбаченя у 2017-2018 роках

**- проекти подані до Мінрегіону
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3.3. Перелік регіональних програм, 

виконання яких передбачається у 2018 році 
 

№ Назва регіональної програми 

(№ та дата документа, яким затверджена програма) 

Термін 

виконання 

Структури, на які покладено 

контроль за виконанням 

1.  Програма економічного і соціального розвитку 

Донецької області на 2018 рік  

Розпорядження голови облдержадміністрації, 

керівника обласної військово-цивільної 

адміністрації  

 

2018 Департамент економіки 

облдержадміністрації  

2.  Програма науково-технічного розвитку Донецької 

області на період до 2020 року* 

Рішення обласної ради від 22.03.2002 № 3/25-656 

 

2002-2020 Департамент інвестиційно-

інноваційного розвитку і 

зовнішніх відносин 

облдержадміністрації 

3.  Програма розвитку регіональних ландшафтних 

парків Донецької області на період до 2015 року та 

прогноз до 2020 року 

Рішення обласної ради від 24.12.2012 № 6/17-425 

 

2013-2020 Департамент екології та 

природних ресурсів 

облдержадміністрації  

4.  Регіональна програма з відшкодування частини 

відсотків за кредитами, залученими на заходи з 

енергозбереження та підвищення 

енергоефективності для населення Донецької 

області на 2016-2018 роки 

Розпорядження голови облдержадміністрації, 

керівника обласної військово-цивільної 

адміністрації від 30.05.2016 № 439 

 

2016-2018 Департамент розвитку 

базових галузей 

промисловості 

облдержадміністрації 

5.  Програма національно-патріотичного виховання 

дітей та молоді в Донецькій області на 2016-

2020 роки 

Розпорядження голови облдержадміністрації, 

керівника обласної військово-цивільної 

адміністрації від 12.07.2016 № 579 

 

2016-2020 Департамент освіти і науки 

облдержадміністрації 

6.  Програма поводження з відходами в  Донецькій 

області на 2016-2020 роки 

Розпорядження голови облдержадміністрації, 

керівника обласної військово-цивільної 

адміністрації від 22.09.2016 № 836 (із змінами) 

 

2016-2020 Департамент екології та 

природних ресурсів 

облдержадміністрації 

7.  Програма розвитку краєзнавства в Донецькій 

області на 2016-2018 роки 

Розпорядження голови облдержадміністрації, 

керівника обласної військово-цивільної 

адміністрації від 05.10.2016 № 886 

 

2016-2018 Управління культури і 

туризму 

облдержадміністрації 

8.  Програма розвитку туризму в Донецькій області 2016-2018 Управління культури і 
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№ Назва регіональної програми 

(№ та дата документа, яким затверджена програма) 

Термін 

виконання 

Структури, на які покладено 

контроль за виконанням 

на 2016-2018 роки 

Розпорядження голови облдержадміністрації, 

керівника обласної військово-цивільної 

адміністрації від 05.10.2016 № 886 

 

туризму 

облдержадміністрації 

9.  Регіональна цільова програма розвитку фізичної 

культури і спорту в Донецькій області на 2017-

2021 роки 

Розпорядження голови облдержадміністрації, 

керівника обласної військово-цивільної 

адміністрації від 26.12.2016 № 1181 

 

2017-2021 Департамент сім’ї, молоді 

та спорту 

облдержадміністрації  

10.  Регіональна комплексна програма «Молодь і сім’я 

Донеччини. 2016-2020 роки» 

Розпорядження голови облдержадміністрації, 

керівника обласної військово-цивільної 

адміністрації від 26.12.2016 № 1189 

 

2016-2020 Департамент сім’ї, молоді 

та спорту 

облдержадміністрації  

11.  Регіональна програма розвитку малого і 

середнього підприємництва в Донецькій області на 

2017-2018 роки 

Розпорядження голови облдержадміністрації, 

керівника обласної військово-цивільної 

адміністрації від 27.03.2017 № 266 (із змінами) 

 

2017-2018 Департамент економіки 

облдержадміністрації 

12.  Обласна цільова програма сприяння розвитку 

громадянського суспільства на 2017-2020 роки 

Розпорядження голови облдержадміністрації, 

керівника обласної військово-цивільної 

адміністрації від 12.06.2017 № 639 

 

2017-2020 Департамент інформаційної 

та внутрішньої політики 

облдержадміністрації  

13.  Програма охорони культурної спадщини в 

Донецькій області на 2017-2019 роки 

Розпорядження голови облдержадміністрації, 

керівника обласної військово-цивільної 

адміністрації від 19.06.2017 № 665 

 

2017-2019 Управління культури і 

туризму 

облдержадміністрації 

14.  Програма розвитку масового футболу в Донецькій 

області на 2017-2020 роки 

Розпорядження голови облдержадміністрації, 

керівника обласної військово-цивільної 

адміністрації від 14.07.2017 № 801 

 

2017-2020 Департамент сім’ї, молоді 

та спорту 

облдержадміністрації 

15.  Регіональна програма розвитку освіти «Освіта 

Донеччини в Європейському вимірі. 2017-2020 

роки» 

2017-2020 Департамент освіти і 

науки облдержадміністрації  
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№ Назва регіональної програми 

(№ та дата документа, яким затверджена програма) 

Термін 

виконання 

Структури, на які покладено 

контроль за виконанням 

Розпорядження голови облдержадміністрації, 

керівника обласної військово-цивільної 

адміністрації від 20.07.2017 № 840 

16.  Обласна цільова соціальна програма протидії ВІЛ-

інфекції/СНІДу на 2017-2018 роки 

Розпорядження голови облдержадміністрації, 

керівника обласної військово-цивільної 

адміністрації від 08.11.2017 № 1426 

2017-2018 Департамент охорони 

здоров’я 

облдержадміністрації 

 

* заходи Програми втратили актуальність та не реалізуються, але рішення неможливо зняти  з 

контролю у зв’язку з припиненням повноважень Донецької обласної ради відповідно до Указу 

Президента України від 05 березня 2015 року № 123/2015 «Про утворення військово-цивільних 

адміністрацій». 
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4.1. ОСНОВНІ ПРОГНОЗНІ 

ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ НА 2018-2020 РОКИ 

Показник Одиниця 

виміру 

2017 рік 2018 рік 

програма 

2018 рік 

програма 

% до очік. 2017 

року 

2019 рік 

прогноз 

2020 рік 

прогноз очікуване % до 

факту 

2016 року 

Валовий регіональний продукт: 

номінальний 

відсотків до попереднього року 

 

млрд.грн. 

 

% 

 

111,6 

 

83,3 

 

91,8 

 

х 

 

112,4 

 

91,4 

 

100,7 

 

х 

 

113,9 

 

93,9 

 

115,7 

 

95,4 

Індекс промислової продукції % 88,0 х 101,0 х 102,0 102,0 

Обсяг реалізованої промислової 

продукції у відпускних цінах 

підприємств 

млн.грн. 235 000,0 113,0 240 000,0 102,1 247 500,0 255 000,0 

Валова продукція сільського 

господарства по всіх категоріях 

господарств в постійних цінах 

2010 року, всього 

млн.грн. 7 513,1 7 741,9 103,0 7 767,0 100,3 7 821,0 

у тому числі:        

рослинництво млн.грн. 5 111,5 5 335,5 104,4 5 346,0 100,2 5 362,0 

тваринництво млн.грн. 2 401,6 2 406,4 100,2 2 421,0 100,6 2 459,0 

Індекс споживчих цін 

(грудень до грудня попереднього 

року) 

 

 

% 

114,5 х 110,0 х 107,0 106,1 

Індекс цін виробників 

промислової продукції (грудень 

до грудня попереднього року) 

% 115,0 х 102,5 х 103,0 103,5 

Прибуток прибуткових 

підприємств 

млрд. грн. 14,0 102,0 16,0 114,0 18,0 20,0 
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Показник Одиниця 

виміру 

2017 рік 2018 рік 

програма 

2018 рік 

програма 

% до очік. 2017 

року 

2019 рік 

прогноз 

2020 рік 

прогноз очікуване % до 

факту 

2016 року 

Фонд оплати праці найманих 

працівників 

млн.грн. 40 137,6 118,9 48 983,7 122,0 55 252,6 62 471,3 

Середньомісячна заробітна плата 

працівників 

грн. 7 792,0 130,1 9 495,0 121,9 10 524,0 11 545,0 

Кількість зайнятих економічною 

діяльністю у віці 15-70 років 

тис. осіб 742,3 99,2 746,4 100,6 750,3 758,1 

Рівень безробіття населення у віці 

15-70 років за методологією 

Міжнародної організації праці 

 

% 

14,4 х 14,1 х 13,9 13,8 

Середньорічна чисельність 

наявного населення 

(за розрахунковими даними по 

території, підконтрольній 

українській владі) 

тис. осіб. 1 909,4 98,9 1 886,7 98,8 1 867,2 1 850,4 

Середній розмір пенсій грн. 3 217,0 160,2 3 442,15 107,0 3 645,2 3 827,5 

Видатки бюджету на виплату 

державної соціальної допомоги 

млн.грн. 2 349,0 109,4 2 749,7 117,1 2 754,7 2 763,3 

Видатки бюджету на охоплення 

населення програмою житлових  

субсидій 

млн.грн. 4 237,3 131,7 4 916,1 116,0 5 300,0 5 600,0 

Видатки бюджету на надання 

допомоги особам, які 

переміщуються з тимчасово 

окупованої території та районів 

проведення АТО для покриття 

млн.грн. 705,1 89,4 733,2 104,0 735,3 737,3 
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Показник Одиниця 

виміру 

2017 рік 2018 рік 

програма 

2018 рік 

програма 

% до очік. 2017 

року 

2019 рік 

прогноз 

2020 рік 

прогноз очікуване % до 

факту 

2016 року 

витрат на проживання, в тому 

числі на оплату житлово-

комунальних послуг 

Експорт товарів  млн.дол. 

США 

4 200,0 122,4 4 350,0 103,6 4 500,0 4 700,0 

Експорт послуг млн. дол. 

США 
135,0 38,8 135,0 100,0 140,0 145,0 

Імпорт товарів  млн.дол. 

США 
1 800,0 

 

162,0 1 870,0 103,9 1 950,0 2 050,0 

Імпорт послуг млн.дол. 

США 

160,0 94,0 160,0 100,0 165,0 170,0 
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№ 

з/п

Завдання Стратегії 

розвитку Донецької 

області на період 

до 2020 року / Плану 

заходів з реалізації у 2018-

2020 роках Стратегії

Назва індикатору Базове 

значення

(станом на 

01.01.2018)

Прогнозне 

значення

(станом на 

01.01.2019)

Відновлення та розвиток 

мережі автомобільних 

доріг загального 

користування та штучних 

споруд на них

Підвищення техніко-

експлуатаційного стану 

автомобільних доріг загального 

користування місцевого 

значення Донецької області, 

штучних споруд на них та  

вулиць і доріг комунальної 

власності у населених пунктах, 

км

0 93

Відновлення та розвиток 

мережі автомобільних 

доріг загального 

користування та штучних 

споруд на них

Експлуатаційне утримання 

автомобільних доріг загального 

користування місцевого 

значення Донецької області, км

0 4560

1 Кількість оновлених центрів

надання адміністративних

послуг, од

4 7

2 Кількість фермерських

господарств, сільськогоспо-

дарських виробничих та обслу-

говуючих кооперативів, од.  

966 1007

3 Створити позитивний для

інвесторів імідж регіону,

провести ребрендінг з

метою посилення міжре-

гіональних і міжнародних

зв’язків та залучення

інвестиційних ресурсів

Кількість суб'єктів малого

підприємництва, яким надано

фінансову підтримку на

безповоротній основі протягом

року, осіб

97 400

4 Організація заходів

цивільного захисту

населення спроможних

територіальних громад

Кількість створених центрів

безпеки громадян в об'єднаних

територіальних громадах, од.

6 14

5 Реконструкція ушкод-

жених та зруйнованих

багатоквартирних та

приватних будинків

Кількість відновлених

житлових будинків протягом

року, од.

0 120

Ключові індикатори ефективності реалізації заходів і проектів 

Програми

Створювати підприєм-

ницьку інфраструктуру,

спростити та збільшити

прозорість адміністратив-

них процедур, зокрема на

депресивних територіях (у

т.ч. малі міста)
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№ 

з/п

Завдання Стратегії 

розвитку Донецької 

області на період 

до 2020 року / Плану 

заходів з реалізації у 2018-

2020 роках Стратегії

Назва індикатору Базове 

значення

(станом на 

01.01.2018)

Прогнозне 

значення

(станом на 

01.01.2019)

6 Протяжність реконструйованих

мереж зовнішнього освітлення,

км

11,2 216,6

8 Відремонтовано:

 - водопровідних та каналіза-

ційних мереж, км

83 71

9  - ВНС  од. 1 3
10  - КНС,  од. 1 3

11 Кількість сімей / (в них дітей),

які не забезпечують належних

умов проживання та виховання

дітей, які в них виховуються,

од./осіб

450/957 405/861

12 Кількість усиновлених дітей,

осіб     

130 150

13 Кількість дітей-сиріт та дітей,

позбавлених батьківського

піклування, та осіб з їх числа,

забезпечених житлом, осіб

100 110

14 Створення «Соціальних

офісів»

Кількість створених установ

"Соціальний офіс" та фронт-

офісів "Соціальний офіс", од.

0 7

15 Покращення якості надан-

ня соціальних послуг

мережею стаціонарних

відділень для постійного

або тимчасового прожи-

вання одиноких громадян

територіальних центрів

соціального обслугову-

вання (надання соціальних

послуг) системи соціаль-

ного захисту населення

Кількість створених стаціонар-

них відділень постійного або

тимчасового проживання

територіальних центрів соціаль-

ного обслуговування (надання

соціальних послуг) та проведе-

но робіт по реконструкції

(ремонту) будівель зазначених

установ, од.

0 2

16 Розвиток системи фізичної

культури та спорту,

розбудови спортивної

інфраструктури регіону

Кількість створених штучних

полів протягом року, од.

83 19

17 Кількість створених місць у

ДНЗ, од.

435 445

18 Кількість оновлених опорних

шкіл, од.

7 21

Надавати соціальне житло

та соціальні гуртожитки

для ВПО, дітей-сиріт і

дітей, позбавлених

батьківського піклування

Забезпечувати ефективне

функціонування житлово-

комунального господарст-

ва та безперебійне енерго-,

газо- та водопостачання

об’єктів соціальної сфери,

освіти, охорони здоров’я

Розвивати освітньо-

наукову інфраструктуру
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№ 

з/п

Завдання Стратегії 

розвитку Донецької 

області на період 

до 2020 року / Плану 

заходів з реалізації у 2018-

2020 роках Стратегії

Назва індикатору Базове 

значення

(станом на 

01.01.2018)

Прогнозне 

значення

(станом на 

01.01.2019)

19 Створено госпітальних округів,

од.

0 6

20
Побудовано медичних закладів

первинної ланки на селі, од.

0 49

21 Розробка та впровадження

системи моніторингу

навколишнього 

природного середовища

Створення 1 центру

регіональної системи

моніторингу довкілля, од.
0 1

22 Кількість побудованих

сміттєперевантажувальних 

станцій із сортувальним

обладнанням, од.

0 3

23
Кількість побудованих

сміттєсортувальних станцій, од.
0 2

24 Оновлення контейнерного

парку (контейнери 1,1 м3), од.
2000* 3000

25 Будівництво та

реконструкція очисних

споруд у містах та районах

області

Кількість реконструйованих та

побудованих очисних споруд,

од.
6 8

26 Оздоровлення водних

об`єктів

Укріплення берегів та

розчистка русел, захист від

затоплення паводковими

водами, км

0,5 45

* попередні дані, будуть уточнені у лютому 2018 після опрацювання річної звітності

Розвивати інфраструктуру

системи охорони здоров’я

Впровадження комплексу

заходів для вирішення

проблем поводження з

твердими побутовими

відходами
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5.1. Перелік технічних завдань на проекти регіонального розвитку, 

передбачені Планом заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії 

розвитку Донецької області на період до 2020 року 

1.1. Відновлення дорожньої інфраструктури, що зазнала пошкоджень

(руйнувань) внаслідок бойових дій (у т.ч. поряд з лінією розмежування)

1.2. Реконструкція ушкоджених та зруйнованих багатоквартирних та

приватних будинків

1.3. Відновлення лікувальних корпусів КЛПУ «Обласна психіатрична лікарня

м. Слов’янська»

1.4. Капітальний ремонт дитячо-юнацької спортивної школи (м.Мар’їнка, вул.

Заводська, 15)

1.5. Реконструкція та модернізація системи теплопостачання 

1.6. Запровадження інноваційних, енергозберігаючих технологій при

реконструкції, капітальному ремонті та будівництві мереж зовнішнього

освітлення вулиць населених пунктів Донецької області

1.7. Будівництво фільтрувальних станцій

1.8. Впровадження додаткових джерел водозабезпечення шляхом капітального

ремонту, буріння, облаштування свердловин та прокладання від них

водопроводів до розподільчих мереж централізованого водопостачання

1.9. Оптимізація систем водопостачання та водовідведення міст і районів

Донецької області

1.10. Реконструкція та модернізація мереж зливової каналізації Донецької

області

1.11. Відновлення та розвиток мережі автомобільних доріг загального

користування та штучних споруд на них

1.12. Удосконалення системи пасажироперевезень електротранспортом

1.13. Розвиток мережі Центрів надання адміністративних послуг, підвищення

якості і доступності надання адміністративних послуг суб`єктам

підприємницької діяльності та мешканцям Донецької області

1.14. Створення індустріальних парків на території Донецької області

1.15. Пропагування виробничого та науково-технічного потенціалу області

1.16. Розвиток рекреаційної діяльності на території Слов’янщини 

1.17. Створення позитивного іміджу населених пунктів Донецької області

через відновлення ключових територій міського простору

1.18. Створення ринку свіжої агропродукції поблизу автошляхів 

1.19. Проведення енергоаудиту будівель бюджетної сфери

1.20. Впровадження альтернативних джерел енергії

1.21. Проведення заходів з термомодернізації будівель бюджетної сфери
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1.22. Створення громадської організації «Донецька обласна дорадча служба»

1.23. Вивчення та популяризація досвіду успішних кооперативів інших

регіонів України

2.1. Обласна цільова програма сприяння розвитку громадянського суспільства

на 2016-2020 роки

2.2. Вчимося жити і працювати в одній громаді

2.3. Підтримка об’єднаних територіальних громад Донецької області шляхом

розроблення стратегій їх розвитку

2.4. Створення умов для здійснення реформ в галузі землеустрою в об’єднаних

територіальних громадах, які будуть створені в Донецької області до кінця

2017 року

2.5. Створення містобудівного кадастру в Донецькій області

2.6. Забезпечення містобудівною документацією об’єднаних територіальних

громад Донецької області

2.7. Будівництво нових кладовищ з адмінітсративно побутовим корпусом та

планування нових територій для розширення існуючих кладовищ

3.1. Забезпечення швидкої доступності соціальних служб до дітей, які

потребують соціального захисту «Швидка соціальна допомога»

3.2. Створення «Соціальних офісів»

3.3. Центр соціального супроводу молоді з особливими потребами на базі

молодіжного відділення Дружківського дитячого будинку-інтернату (за

адресою: Донецька область, м. Дружківка, вул. Сахненко, буд. 105)

3.4. Створення обласного Центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів

(м.Лиман)

3.5. Покращення надання соціальних послуг інтернатними закладами системи

соціального захисту області 

3.6. Покращення якості надання соціальних послуг мережею стаціонарних

відділень для постійного або тимчасового проживання одиноких громадян

територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних

послуг) системи соціального захисту населення

3.7. «Дітям Донеччини – якісне оздоровлення»

3.8. Регіональна програма верифікації квартирного обліку та створення фонду

для забезпечення тимчасовим житлом внутрішньо переміщених осіб в зоні

проведення антитерористичної операції

3.9. Забезпечення житлом на час функціонування 5-ти дитячих будинків

сімейного типу та 5 прийомних сімей, переміщених із зони АТО «Сімейний

затишок»
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3.10. Розвиток мережі медичних закладів, удосконалення надання медичних

послуг населенню шляхом реконструкції, будівництва, капітального ремонту,

закупівлі необхідного медичного обладнання лікарень області

3.11. Розвиток мережі амбулаторій та ФАПів Донецької області, покращення

якості надання ними послуг

3.12. Впровадження електронного документообігу в закладах охорони

здоров’я

3.13. Реконструкція приміщення під гуртожиток для проживання осіб, які

проходять навчання в Донецькому центрі професійно-технічної освіти

державної служби зайнятості

3.14. Забезпечення права дитини на доступність i безоплатність здобуття

дошкільної освіти шляхом створення необхідних умов функціонування i

розвитку системи дошкільної освіти, збереження та розширення мережі

закладів, визначення змісту їх діяльності відповідно до освітніх запитів

населення

3.15. Модернізація матеріально-технічної бази загальноосвітніх навчальних

закладів Донецької області в контексті створення системи опорних шкіл

України 

3.16. Запровадження інноваційних освітніх програм у загальній середній

школі та позашкільній освіті

3.17. Забезпечення повноцінної діяльності Донецького вищого училища

олімпійського резерву ім. С. Бубки

3.18. Реконструкція будівель комунального лікувально-профілактичного

закладу «Обласний лікарсько-фізкультурний диспансер» за адресою:

м.Бахмут, вул. О.Сибірцева, 3

3.19. Розвиток системи фізичної культури та спорту, розбудова спортивної

інфраструктури регіону 

3.20. Формування освітнього середовища, сприятливого для збереження

здоров’я та забезпечення здорового способу життя

3.21. Реконструкція будівлі Комунального позашкільного навчального закладу

«Донецький обласний дитячо-молодіжний центр»

3.22. «Територія розвитку» (збереження та розвиток мережі дитячих закладів

оздоровлення та відпочинку)

3.23. Програма розвитку комунального підприємства «Обласний дитячо-

молодіжний санаторно-оздоровчий комплекс «Перлина Донеччини»

3.24. Реконструкція, термомодернізація ПЗОВ «Лісова казка» за адресою

м. Святогірськ, вул. Кільцева, 64
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3.25. Створення філії Луганського національного університету ім. Тараса

Шевченко на базі Артемівського музичного училища ім. І. Карабиця

3.26. Розвиток фестивального руху на території області

3.27. Розвиток внутрішнього туризму шляхом створення нових туристичних

об’єктів та маршрутів

3.28. Розвиток мережі базових закладів культури області (реконструкція,

переоснащення, капітальні ремонти)

3.29. Створення медіатек на базі бібліотечних закладів культури області

4.1. Підвищення юридичної обізнаності та поінформованості громадян

Донецької області шляхом роз’яснення їх прав та обов’язків

4.2. Підвищення оперативності реагування на прояви корупції та організованої

злочинність шляхом покращення матеріально-технічного забезпечення

спецпідрозділу Управління Служби безпеки України в Донецькій області

4.3. Забезпечення належних умов для обслуговування населення в

адміністративних будівлях органів прокуратури Донецької області

4.4. Створення умов для профілактики та оперативного реагування на

протиправні події шляхом створення та розвитку Єдиного сервісно-

аналітичного центру ГУНП в Донецькій області (UASC)

4.5. Забезпечення надання кваліфікованої допомоги громадянам дільничними

офіцерам поліції Донецької області

4.6. Забезпечення непрацюючого населення області засобами індивідуального

захисту

4.7. Використання, утримання та реконструкція наявного фонду захисних

споруд цивільного захисту

4.8. Впровадження комплексу заходів для вирішення проблем поводження з

твердими побутовими відходами

4.9. Будівництво та реконструкція очисних споруд у містах та районах області

4.10. Оздоровлення водних об`єктів

4.11. Збереження та рекреаційне облаштування територій регіональних

ландшафтних парків «Клебан-Бик», «Краматорський»

4.12. Розробка та впровадження системи моніторингу навколишнього

природного середовища

4.13. Нарощування греблі золовідвалу до позначки 178 м (Вуглегірська ТЕС

ПАТ "Центренерго")

4.14. Створення веб-порталу «Вільна Донеччина» 
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4.15. Проведення нетехнічної розвідки з визначення забрудненості

вибухонебезпечними предметами території Донецької області та

впровадження ефективної взаємодії з благодійними некомерційними

організаціями

4.16. Створення матеріального регіонального резерву

4.17. Створення місцевого матеріального резерву 

4.18. Проведення поетапної реконструкції та модернізації регіональної

автоматизованої системи централізованого оповіщення (РАСЦО) населення

Донецької області у разі загрози або виникненні надзвичайних ситуацій

4.19. Забезпечення безпеки людей на узбережжі Азовського моря та водних

об’єктах Донецької області на 2017-2020 роки

4.20. Ефективна система швидкого реагування на надзвичайні ситуації у

пригородах міста Маріуполя та прилеглих сільських територіях «Радіус

безпеки»

4.21. Технічне переоснащення підпорядкованих підрозділів ГУ ДСНС України

у Донецькій області

4.22. Організація заходів цивільного захисту населення спроможних

територіальних громад

4.23. Забезпечення діяльності піротехнічних підрозділів ГУ ДСНС України
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Додаток 1 

Регіональна програма розвитку житлового будівництва на 2018 рік 

 Актуальні проблеми : 

- зменшилась кількість населення спроможного самостійно придбати житло чи 

здійснити приватне будівництво; 

- відсутність державного будівництва для незахищених верств населення, у першу 

чергу внутрішньопереміщених осіб. 

- висока вартість будівництва, низька купівельна спроможність значної частини 

населення. 

Головна мета – створення умов для забезпечення житлом громадян, які 

потребують покращення житлових умов, у тому числі внутрішньопереміщених осіб.  

Основні завдання : 

- будівництво житлових будинків (Мар’їнський район); 

- реконструкція нежитлових будинків, гуртожитків під житло для громадян, у тому 

числі для внутрішньопереміщених осіб (м. Маріуполь, Лиманська ОТГ та Бахмутський, 

Волноваський, Мар’їнський райони); 

- сприяння індивідуальному житловому будівництву та реконструкції  будинків за 

програмою «Власний дім». 

 

Критерії ефективності. 

Збільшення введеного в експлуатацію житла на 21,1 %. 

 За рахунок програми «Власний дім» реконструйовано і введено в експлуатацію 

житлових 152 будинка загальною площею 10563 кв.м;  

 Реконструйовано 7 нежитлових приміщень, гуртожитків (12801,2 кв.м) по 

м. Маріуполь, Лиманській ОТГ та Бахмутському, Волноваському районам.  

 

 Ресурсне забезпечення.  

 Фінансування заходів здійснюватиметься за рахунок коштів не заборонених 

чинним законодавством. 

 

 

 

 

 

 

 



Таблиця 1

кількість сімей та одинаків у % до кількості, що перебувають

у черзі на кінець попереднього року

Всього по області: 23352 210 0,9

у тому числі:

Авдіївка 459 0 0,0

Бахмут 1636 13 0,6

Вугледар 517 0 0,0

Добропілля 501 31 6,2

Дружківка 663 6 0,9

Костянтинівка 400 6 1,5

Краматорськ 1443 0 0,0

Лиман 290 0 0,0

Маріуполь 10786 81 0,8

Мирноград 653 8 1,2

Новогродівка 31 1 3,7

Покровськ 851 2 0,2

Селидове 712 25 3,4

Слов'янськ 1067 1 0,1

Торецьк 562 36 6,3

Бахмутський 650 0 0,0

Великоновосілківський 177 0 0,0

Волноваський 883 0 0,0

Добропільський 25 0 0,0

Костянтинівський 0 0 0,0

Мангушський 125 0 0,0

Мар'їнський 821 0 0,0

Нікольський 30 0 0,0

Олександрівський 21 0 0,0

Покровський 0 0 0,0

Слов'янський 37 0 0,0

Ясинуватський 12 0 0,0

Кількість сімей та одинаків, які одержали житло та поліпшили

свої житлові умови у 2016 році

Кількість сімей та одинаків,

які перебували на квартирному

обліку на кінець 2016 року

Дані про квартирний облік та надання житла населенню в Донецькій області станом на 01.01.2017

Найменування міст та районів
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кв.м

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

Всього по області 54495,2 9002,0 0,0 3976,9 0,0 0,0 26652,0 0,0 26652,0 3735,0 11129,3

у тому числі:

Авдіївка 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бахмут 1500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1500,0 0,0 1500,0 0,0 0,0

Вугледар 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Добропілля 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 150,0 0,0 150,0 0,0 0,0

Дружківка 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 250,0 0,0 250,0 0,0 0,0

Костянтинівка 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0 0,0 300,0 0,0 0,0

Краматорськ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Лиман 12738,8 2584,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3800,0 0,0 3800,0 3735,0 2619,8

Маріуполь 1381,9 0,0 0,0 1381,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мирноград 881,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 881,0 0,0 881,0 0,0 0,0

Новогродівка 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Покровськ 1200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1200,0 0,0 1200,0 0,0 0,0

Селидове 350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 350,0 0,0 350,0 0,0 0,0

Слов'янськ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Торецьк 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бахмутський 5150,0 100,0 0,0 340,0 0,0 0,0 2000,0 0,0 2000,0 0,0 2710,0

Великоновосілківський 2732,0 476,0 0,0 256,0 0,0 0,0 2000,0 0,0 2000,0 0,0 0

Волноваський 6660,5 1093,0 0,0 595,0 0,0 0,0 1033,0 0,0 1033,0 0,0 3939,5

Добропільський 204,0 204,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Костянтинівський 1895,0 816,0 0,0 204,0 0,0 0,0 875,0 0,0 875,0 0,0 0,0

Мангушський 10744,0 476,0 0,0 268,0 0,0 0,0 10000,0 0,0 10000,0 0,0 0,0

Мар'їнський 3504,0 404,0 0,0 200,0 0,0 0,0 1040,0 0,0 1040,0 0,0 1860,0

Нікольський 2125,0 1306,0 0,0 0,0 0,0 0,0 819,0 0,0 819,0 0,0 0,0

Олександрівський 260,0 192,0 0,0 68,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Покровський 455,0 291,0 0,0 0,0 0,0 0,0 164,0 0,0 164,0 0,0 0,0

Слов'янський 1289,0 676,0 0,0 408,0 0,0 0,0 205,0 0,0 205,0 0,0 0,0

Ясинуватський 725,0 384,0 0,0 256,0 0,0 0,0 85,0 0,0 85,0 0,0 0,0

кошти 

індивідуальних 

забудовників

всього

у т.ч. 

кредитуванн

я

всього
у т.ч. 

кредитування
всього

Таблиця 2

кошти населення на 

будівництво 

власних  квартир

Показники обсягів введення в експлуатацію житла на 2018 рік за джерелами фінансування по Донецькій області

Найменування міст та районів
Всього загальної 

площі

у тому числі за рахунок коштів:

державного бюджету місцевих бюджетів
позабюджетних 

коштів на іпотечне 

та інші види 

кредитування

населення

підприємств, 

установ та 

організацій

інших джерел

293



кв.м

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

Всього по області 54495,2 27932,0 4969,0 0,0 22963,0 1500,0 1500,0 25063,2 12801,2 2593,0 9669,0 0,0

у тому числі:

Авдіївка 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бахмут 1500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1500,0 1500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Вугледар 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Добропілля 150,0 150,0 0,0 0,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Дружківка 250,0 250,0 0,0 0,0 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Костянтинівка 300,0 300,0 0,0 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Краматорськ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Лиман 12738,8 6775,0 3735,0 0,0 3040,0 0,0 0,0 5963,8 2619,8 760,0 2584,0 0,0

Маріуполь 1381,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1381,9 1381,9 0,0 0,0 0,0

Мирноград 881,0 881,0 0,0 0,0 881,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Новогродівка 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Покровськ 1200,0 1200,0 0,0 0,0 1200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Селидове 350,0 350,0 0,0 0,0 350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Слов'янськ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Торецьк 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бахмутський 5150,0 2150,0 0,0 0,0 2150,0 0,0 0,0 3000,0 3000,0 0,0 0,0 0,0

Великоновосілківський 2732,0 1000,0 0,0 0,0 1000,0 0,0 0,0 1732,0 0,0 1000,0 732,0 0,0

Волноваський 6660,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6660,5 3939,5 833,0 1888,0 0,0

Добропільський 204,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 204,0 0,0 0,0 204,0 0,0

Костянтинівський 1895,0 875,0 0,0 0,0 875,0 0,0 0,0 1020,0 0,0 0,0 1020,0 0,0

Мангушський 10744,0 10744,0 0,0 0,0 10744,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мар'їнський 3504,0 1040,0 0,0 0,0 1040,0 0,0 0,0 2464,0 1860,0 0,0 604,0 0,0

Нікольський 2125,0 2053,0 1234,0 0,0 819,0 0,0 0,0 72,0 0,0 72,0 0,0

Олександрівський 260,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 260,0 0,0 0,0 260,0 0,0

Покровський 455,0 164,0 0,0 0,0 164,0 0,0 0,0 291,0 0,0 0,0 291,0 0,0

Слов'янський 1289,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1289,0 0,0 0,0 1289,0 0,0

Ясинуватський 725,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 725,0 0,0 0,0 725,0 0,0

Таблиця 3

у тому числі за характером будівництва

розширення

всьоговсього

у тому числі 

нове будівництво

Найменування міст та 

районів

Показники обсягів введення в експлуатацію житла на 2018 рік  за характером будівництва по Донецькій області

із загального 

обсягу 

реконструкція 

перших масових 

серій

реконструкція

Всього 

загальної 

площі індивідуальних 

житлових 

будинків

багатоквартирних 

житлових будинків

завершення 

недобудованих 

житлових 

будинків

будівництво нових 

багатоквартирних 

житлових будинків

індивідуальне 

житлове 

будівництво

всього

у тому числі 

індивідуальних 

житлових 

будинків

у тому числі

за програмою 

"Власний дім" 
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Таблиця 5

державний 

бюджет 
місцевий бюджет 

кредити банків 

та інші позики 

кошти індивідуальних 

забудовників 

Всього по області 10563,0 7768,0 2305,0 0,0 490,0

           у тому числі:

Бахмутський 150,0 100,0 50,0 0,0 0,0

Великоновосілківський 732,0 476,0 256,0 0,0 0,0

Волноваський 1888,0 1093,0 595,0 0,0 200,0

Добропільський 204,0 204,0 0,0 0,00 0,0

Костянтинівський 1020,0 816,0 204,0 0,0 0,0

Лиман 2584,0 2584,0 0,0 0,0 0,0

Мангушський 744,0 476,0 268,0 0,0

Мар'їнський 604,0 404,0 200,0 0,0 0,0

Нікольський 72,0 72,0 0,0 0,0 0,0

Олександрівський 260,0 192,0 68,0 0,0 0,0

Покровський 291,0 291,0 0,0 0,0 0,0

Слов'янський 1289,0 676,0 408,0 0,0 205,0

Ясинуватський 725,0 384,0 256,0 0,0 85,0

Показники обсягів введення в експлуатацію житла на 2018 рік по Донецькій області за 

спеціальними державними житловими програмами (за рахунок  усіх джерел фінансування) 

кв.м

Програма індивідуального житлового будівництва у сільській місцевості ( з програмою 

"Власний дім" ) 

Всього за 

програмою 

у тому числі Найменування міст та 

районів



Всього по області 558648,4 25242,0 0,0 78236,4 40700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 303839,0 110631,0

          у тому числі:

Авдіївка 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бахмут 23400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23400,0 0,0

Вугледар 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Добропілля 3700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3700,0 0,0

Дружківка 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 800,0 0,0

Костянтинівка 3200,0 0,0 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2700,0 0,0

Краматорськ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Лиман 135386,9 2000,0 0,0 100,0 40700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 64050,0 28536,9

Маріуполь 72986,4 0,0 0,0 72986,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мирноград 120963,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 120963,0 0,0

Новогродівка 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Покровськ 2000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2000,0 0,0

Селидове 1500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1500,0 0,0

Слов'янськ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Торецьк 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бахмутський 53000,0 1000,0 0,0 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21200,0 30000,0

Великоновосілківський 5600,0 500,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5000,0 0,0

Волноваський 35145,5 2000,0 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 800,0 31845,5

Добропільський 300,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0

Костянтинівський 2000,0 500,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1300,0 0,0

Мангушський 37000,0 1500,0 0,0 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35100,0 0,0

Мар'їнський 40728,6 1000,0 0,0 1800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17680,0 20248,615

Нікольський 16372,0 13342,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2980,0 0,0

Олександрівський 400,0 300,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Покровський 1066,0 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 366,0 0,0

Слов'янський 2000,0 1500,0 0,0 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0

Ясинуватський 1100,0 700,0 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0

Таблиця 6

тис.грн.

населення на 

індивідуальне  

житлове 

будівництво

іпотечного кредитування

в
сь

о
го

з нього іпотечного 

кредитування 

населення на 

будівництво власних 

квартир

вітчизняних 

інвестиційних 

компаній, 

фондів тощо

населення на 

будівництво 

власних 

квартир 

Показники обсягів інвестицій у житлові будівлі на 2018 рік по Донецькій області за  джерелами фінансування

Найменування міст і 

районів
Всього

                                                                                                                у тому числі за рахунок коштів:

державного 

бюджету

обласного 

бюджету

бюджетів 

міст і 

районів

власних коштів 

підприємств та 

організацій

кредитів банків та інших позик

іноземних 

інвесторів

інших 

джерел

всього 

з 
н

и
х
 а

м
о
р
ти

за
ц

ій
н

и
х
 

в
ід

р
ах

у
в
ан

ь

всього

                            з них

кредити 

іноземних 

банків
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Додаток 2

тис.грн.

обласного 

бюджету

бюджети міст і 

районів 

Промисловий комплекс 1 209 275,9 0,0 0,0 0,0 233 768,8 975 507,1 

Агропромисловий комплекс 741 581,0 0,0 200,0 15 521,0 591 215,0 134 645,0 

Енергозабезпечення та 

енергоефективність

2 303 521,7 0,0 400,0 0,0 497 121,7 1 806 000,0 

Розвиток зовнішньоекономічної 

діяльності, міжнародної і 

міжрегіональної співпраці

10 565,5 0,0 10 565,5 0,0 0,0 0,0 

Інвестиційна діяльність та розвиток 

інфраструктури

8 601,5 0,0 8 601,5 0,0 0,0 0,0 

Дорожньо-транспортний комплекс 847 386,6 0,0 577 862,7 0,0 269 523,9 0,0 

Житлове господарство та комунальна 

інфраструктура

2 615 778,4 0,0 728,9 2 119 830,9 386 051,4 109 167,2 

Житлове будівництво 175 117,4 0,0 0,0 22 736,4 41 350,0 111 031,0 

Розвиток підприємницького 

середовища

276 088,7 0,0 140 666,9 60 000,0 0,0 75 421,8 

Розвиток внутрішньої торгівлі та 

надання побутових послуг населенню. 

Захист прав споживачів

53 941,1 0,0 0,0 0,0 53 941,1 0,0 

Ринок праці. Зайнятість населення 33 543,0 0,0 0,0 9 536,2 0,0 24 006,8 

Фінансове забезпечення

заходів Програми економічного і соціального розвитку Донецької області 2018 рік та основні напрями розвитку на 2019 

і 2020 роки

Напрями реалізації заходів

Витрати на реалізацію

всього

у тому числі за рахунок коштів:

державного 

бюджету

місцевих бюджетів

підприємств інших джерел
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обласного 

бюджету

бюджети міст і 

районів 

Напрями реалізації заходів

Витрати на реалізацію

всього

у тому числі за рахунок коштів:

державного 

бюджету

місцевих бюджетів

підприємств інших джерел

Формування спроможних 

територіальних громад

445,0 0,0 445,0 0,0 0,0 0,0 

Впровадження заходів 

територіального планування

28 886,0 0,0 1 166,0 21 443,3 146,7 6 130,0 

Розвиток земельних відносин 151 083,5 0,0 1 738,5 38 850,0 64 216,0 46 279,0 

Розвиток громадянського суспільства 478,2 0,0 478,2 0,0 0,0 0,0 

Розвиток міст і районів області 63 930,0 0,0 63 930,0 0,0 0,0 0,0 

Соціальний захист населення 243 400,1 201 058,0 16 977,2 25 364,9 0,0 0,0 

Підтримка сім’ї, дітей та молоді 38 752,3 0,0 33 252,3 5 500,0 0,0 0,0 

Захист прав дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування

40 826,1 28,5 19 784,3 20 541,0 0,0 472,3 

Освіта 52 254,5 0,0 51 104,5 0,0 0,0 1 150,0 

Охорона здоров’я 400 859,8 0,0 204 585,3 172 559,1 120,0 23 595,4 

Фізичне виховання та спорт 37 216,6 0,0 37 216,6 0,0 0,0 0,0 

Культура і туризм 22 090,4 0,0 22 090,4 0,0 0,0 0,0 

Заходи, пов’язані з наслідками 

проведення АТО на території області. 

Підтримка внутрішньо переміщених 

осіб

807 469,4 736 203,8 52 640,8 18 624,8 

Охорона навколишнього природного 

середовища

1 252 490,6 0,0 10 031,5 27 911,0 1 203 158,1 11 390,0 

Захист прав і свобод громадян, 

забезпечення законності та 

правопорядку

15 050,0 0,0 15 050,0 0,0 0,0 0,0 

299



обласного 

бюджету

бюджети міст і 

районів 

Напрями реалізації заходів

Витрати на реалізацію

всього

у тому числі за рахунок коштів:

державного 

бюджету

місцевих бюджетів

підприємств інших джерел

Захист населення і територій від 

надзвичайних ситуацій

31 517,7 0,0 31 517,7 0,0 0,0 0,0 

Розвиток інформаційного простору. 

Забезпечення доступу до 

неупереджених джерел інформації

12 590,7 0,0 12 590,7 0,0 0,0 0,0 

ВСЬОГО: 11 474 741,6 937 290,3 1 313 624,5 2 539 793,8 3 340 612,7 3 343 420,4 
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Додаток 3

Державний 

фонд 

регіонально

го 

розвитку*

цільові 

субвенції з 

державного 

бюджету на 

розвиток 

територій

Надзвичайна 

кредитна 

програма для 

відновлення 

України 

Європейсько

го 

інвестиційно

го банку (І 

транш)

Надзвичайна 

кредитна 

програма для 

відновлення 

України 

Європейсько

го 

інвестиційно

го банку (ІІ 

транш)

Програма 

підтримки 

секторальної 

політики - 

Підтримка 

регіональної 

політики 

України 

Європейсько

го Союзу **

обласний 

бюджет

районний 

(міський, 

селищний, 

сільський) 

бюджет

залишки коштів 

місцевих 

бюджетів 

населених 

пунктів 

Донецької 

області, на 

території яких 

органи 

державної 

влади 

тимчасово не 

здійснюють 

свої 

повноваження  

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

Заходи, пов’язані з 

наслідками проведення 

АТО на території області. 

Підтримка внутрішньо 

переміщених осіб

1 9,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,9 0,0 0,0 0,0

Енергозабезпечення та 

енерго-ефективність

3 42,5 0,0 0,0 0,0 0,0 40,1 0,0 0,0 2,4 0,0

Інвестиційна діяльність та 

розвиток інфраструктури*

3 62,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 62,6

Дорожньо-транспортний 

комплекс

120 262,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 262,8 0,0

Фінансове забезпечення проектів регіонального розвитку Програми

Назва розділу Кількіс

ть 

проекті

в

Потреба у фінансуванні на 2018 рік, млн.грн.  

Всього у тому числі:

кошти державного бюджету кошти місцевих бюджетів Інші 

джерела 

фінансуван

ня
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Житлове господарство та 

комунальна 

інфраструктура

171 4532,1 0,0 0,0 0,0 0,0 17,3 16,9 88,1 343,4 4066,5

Житлове будівництво 66 637,0 0,0 0,0 68,9 258,1 0,0 20,5 25,5 103,3 160,8

Розвиток 

підприємницького 

середовища

6 28,9 0,0 0,0 0,0 0,0 17,6 0,0 6,0 0,0 5,4

Ринок праці. Зайнятість 

населення

1 15,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,5

Формування спроможних 

територіальних громад

9 115,0 26,6 0,0 0,0 0,0 0,0 54,0 3,0 31,5 0,0

Розвиток міст і районів 

області

4 63,8 0,0 0,0 8,9 54,2 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0

Впровадження заходів 

територіального 

планування

1 35,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,2 0,0 0,0 0,0

Соціальний захист 

населення

28 602,1 0,0 90,1 8,9 27,4 19,9 160,6 37,8 0,0 257,3

Підтримка сім'ї, дітей та 

молоді

5 88,4 0,0 0,0 0,0 0,0 21,6 48,1 0,0 0,0 18,7

Захист прав дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених 

батьківського піклування

2 55,5 0,0 45,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,1

Освіта 246 2008,5 48,4 0,0 137,9 647,5 55,2 271,9 6,1 807,4 34,0

Охорона здоров'я 93 1216,5 36,5 119,6 19,3 265,7 36,4 563,0 4,6 171,3 0,0

Фізичне виховання та 

спорт

19 212,3 11,4 6,0 0,0 27,4 0,0 6,2 6,2 116,1 39,0

Культура і туризм 19 173,9 0,0 0,0 1,4 23,3 72,6 20,7 1,8 54,0 0,0

Охорона навколишнього 

природного середовища

59 776,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 222,1 314,8 0,0 239,8
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Захист населення і 

територій від 

надзвичайних ситуацій

3 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0

Всього: 859 10949,2 122,9 261,1 245,3 1303,7 280,7 1439,1 493,9 1892,8 4909,7
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