
1.2. Перелік актуальних проблемних питань розвитку 
Волноваської міської територіальної громади 

 

№ 
з/п 

Проблемне питання  Обґрунтування актуальності 
проблемного питання    

Шляхи вирішення 
(заходи програми)  

1. Відсутність доступу до питної води 
певної кількості населення м. 
Волноваха 

В деяких мікрорайонах міста 
відсутні мережі централізованого 
питного водопостачання (1500 
мешканців) 

Розробка проєкту оптимізації системи 
водопостачання 

2. Відсутність  централізованого 
обслуговування шкільних автобусів 

Виникає проблема з пошуком 
організації, яка б погодилась 
укласти договір з бюджетною 
установою на проведення 
ремонтних  робіт шкільних 
автобусів    

Укладання угод на ремонт роботи 
шкільних автобусів з приватним 
підприємством який в районі має 
ліцензію на проведення ремонтних робіт 
автобусів 

 3. Захворюваність коронавірусом 
COVID-19 на території громади 

попередження та недопущення 
поширення на території 
Волноваської міської 
територіальної громади гострих 
респіраторних хвороб, 
спричинених коронавірусом 
COVID-19 

Придбання медичних засобів захисту 
(дезінфікуючих засобів, медичних масок, 
захисних костюмів, тест-систем, експрес-
тестів тощо), інформаційної продукції 
(плакати, листівки, банери тощо) щодо 
профілактики та запобігання 
захворюваності коронавірусом COVID-19 
серед населення, обробка приміщень та 
місць загального користування 
дезінфікуючими засобами 

4. Наслідки розповсюдження 
короновірусної інфекції COVID-19 

Зниження обсягів виробництва 
майже всіх видів продукції, 

Підтримка малого і середнього 
підприємництва 



зниження підприємницької 
активності 

   5. Приведення наявних захисних споруд 
цивільного захисту у готовність до 
використання за призначенням. 

В умовах проведення ООС існує 
потреба в укритті населення від 
артилерійських обстрілів.  

Проведення інвентаризації захисних 
споруд цивільного захисту. Здійснення 
організації заходів щодо забезпечення 
готовності захисних споруд. 

   6. Обстеження територій на предмет 
наявності боєприпасів та вибухових 
речовин та їх розмінування. 

В умовах ведення бойових дій на 
території громади існують місця, на 
яких є в наявності не вилучені 
боєприпаси та вибухові речовини. 

Організація обстеження територій на 
предмет наявності боєприпасів та 
вибухових речовин та їх розмінування 

  7. Своєчасне реагування, попередження, 
запобігання та ліквідація наслідків 
нещасних випадків при виявлені 
боєприпасів та вибухонебезпечних 
предметів. 

В умовах ведення бойових дій 
окремі території не розміновані від 
артилерійських мін та інших 
вибухонебезпечних предметів. У 
зв’язку із цим існує вірогідність 
нанесення шкоди здоров’та життю 
місцевого населення. 

Відпрацювання надійного  механізму 
реагування військово-цивільної 
адміністрації,  підрозділів ДСНС, ООС 
щодо обстеження та розмінування 
територій від боєприпасів та інших 
вибухонебезпечних матеріалів. 

  8. Своєчасне оповіщення населення про 
загрозу або виникнення надзвичайної 
ситуації. 

В умовах ведення бойових дій, 
виникнення надзвичайних ситуацій 
техногенного, природного, 
військового характеру виникає 
потреба для розробки оптимальної 
системи організації і порядку 
оповіщення населення. 

Визначення необхідності відновлення 
або впровадження нових систем 
оповіщення. Реалізація заходів щодо 
проведення модернізації діючих систем 
оповіщення або побудови нових систем 
оповіщення. 

 9. Незадовільний життєвий рівень 
багатодітних сімей 

 

Низький рівень доходів 
багатодітнх сімей істотно впливає 
на умови їх проживання. Більшість 

Придбання будинку для багатодітної 
сім’ї Волноваської міської територіальної 
громади 



з них машкають у будинках з 
маленькою площею, або взагалі не 
мають власного житла. 

  
10. 

Недостатній розвиток системи 
надання соціальних послуг 
постраждалим від домашнього 
насильства  

Враховуючи зростаючу 
кількість звернень щодо фактів 
вчинення домашнього насильства, з 
метою забезпечення особистої 
безпеки жінок, чоловіків і дітей 
Волноваської міської 
територіальної громади актуальним 
питанням є пошук можливостей 
надання своєчасної комплексної 
допомоги постраждалим особам  

 

Створення спеціалізованих служб 
підтримки постраждалих осіб 

  
11. 

Відсутність спеціальної служби 
перевезень (соціальне таксі) осіб з 
інвалідністю та дітей з інвалідністю 

В громаді мешкає біля 300 осіб з 
інвалідністю та дітей з 
інвалідністю, які мають порушення 
опорно-рухового апарату, 
порушення зору, інтелектуальні та 
психічні порушення. Вони 
потребують створення сприятливих 
умов для життєдіяльності шляхом 
організації перевезення до 
лікувально-профілактичних, 
реабілітаційних та навчальних 
закладів, закладів культури, 
закладів, що надають соціальні 
послуги, інших закладів соціальної 

Створення спеціальної служби перевезень 
(соціальне таксі) та придбання (за 
рахунок проектів співфінансування, 
грантів тощо) спеціалізованого 
транспорту  



сфери, структурних підрозділів 
Волноваської міської військово-
цивільної адміністрації тощо. 

  
12. 

Організація надання соціальної 
послуги стаціонарного догляду  

В громаді мешкає біля 30 осіб 
похилого віку, які втратили 
здатність до самообслуговування та 
осіб з інвалідністю, які потребують 
стороннього догляду, побутового 
обслуговування, медичної 
допомоги та яким не протипоказане 
надання соціальної послуги 
стаціонарного догляду. 

Відкриття відділення стаціонарного 
догляду у складі територіального центру 
Волноваської міської територіальної 
громади або укладення відповідного 
договору на надання соціальної послуги 
стаціонарного догляду з територіальної 
громадою, в якій функціоную відповідне 
відділення територіального центру 

13. Розміщення Центру реабілітації дітей з 
інвалідністю в приміщенні, яке 
відповідає санітарно-технічним 
нормам 

Центр перебуває в приміщенні КЗ 
Волноваський районний 
краєзнавчий музей з вересня 2019 
року. В Центрі працює дві групи 
для денного перебування дітей з 
інвалідністю – ранньої та 
соціальної реабілітації. Кожен день 
Центр відвідують близько 10 дітей. 

Виділення відповідного приміщення   

14. Відсутність наявної  нормативної 
грошової оцінки земель населених 
пунктів 

Проведення нормативної 
грошової оцінки земель населених 
пунктів дасть можливість 
забезпечити реалізацію правових 
відносин, які виникають з приводу 
відчуження земельних ділянок, у 
тому числі їх передачі у спадщину, 

Виготовлення технічної документації з 
нормативної грошової оцінки земель 
населених пунктів Волноваської ТГ. 



міни, дарування, купівлі-продажу 
земельних ділянок та прав на них, є 
встановленим законодавством 
засобом для визначення ставок 
земельного податку та орендної 
плати, ціноутворення, визначення 
втрат сільськогосподарського та 
лісогосподарського виробництва, 
розробки показників та механізмів 
економічного стимулювання 
раціонального використання та 
охорони земель.  

Відсутність нормативної 
грошової оцінки земель не дає 
можливості територіальній громаді 
реалізувати свої регулятивні 
повноваження, на підставі 
створення економічних умов та 
стимулів раціонального 
використання земель що створить 
необхідні умови для формування 
фінансово-економічної бази 
населених пунктів за рахунок 
справляння плати за землю та 
орендної плати за землю. 

15. Відсутність переліку земельних 
ділянок, які можуть бути виставлені 
на  аукціон для надання в оренду 

Дасть змогу істотно 
збільшити надходження коштів до 
бюджету громади, покращить 

Оформлення право установчих 
документів на земельні ділянки 
комунальної власності та підготовка 



питання пов’язані з регулюванням 
земельних відносин шляхом 
надання їм більшої прозорості, 
відкритості та адекватності, чим 
сприятиме розвитку економіки, 
підвищенню рівня довіри громадян 
та інвесторів. 

 

лотів до проведення аукціонів 

16. Відсутність картографічних 
матеріалів 

Пошук, перегляд, копіювання та 
роздрукування відомостей про 
земельні угіддя - дасть можливість 
виявити земельні ділянки, за 
рахунок  яких можна отримувати 
кошти до  бюджету громади від 
передачі їх в оренду. 

 

Виготовлення картографічних матеріалів 
(карт, схем, тощо) 

   
17.  

Відсутність інформації по земельним 
ділянкам за межами населених 
пунктів 

Дасть можливість виявити земельні 
ділянки, за рахунок  яких 
отримувати кошти до  бюджету 
територіальної громади у вигляді 
орендної плати та земельного 
податку. 
 

Виготовлення технічної документації з 
інвентаризації земель комунальної 
власності різних категорій використання 
(землі сільгосп., водного  фонда, лісового 
фонду тощо). 

18. Відсутність встановлених меж 
адміністративно-територіальної 
одиниці 

Сприятиме належному 
оподаткуванню територій та 
встановленню оптимальних 
розмірів орендної плати за 
використання земельних ділянок 

Виготовлення технічної документації по 
встановленню меж населених пунктів 
територіальної громади. 
 



різного цільового призначення 
 

19. Відсутність землевпорядних 
документів на водні об’єкти  

Дасть можливість визначити 
охоронні території водоохоронних 
зон та прибережних смуг та 
встановити режим використання 
даних територій.  

Відсутність проєктів 
землеустрою щодо встановлення 
прибережних смуг та 
природоохоронних зон не дозволяє 
належним чином реалізувати 
обмеження щодо використання 
земель у межах водоохоронних зон 
та прибережних захисних смуг, 
передбачених діючим 
законодавством та здійснювати 
ефективний контроль за їх 
дотриманням. 
 

Виготовлення проектів землеустрою з 
встановленням охоронних зон. 

20. Поводження з твердими побутовими 
відходами на території Волноваської 
міської територіальної громади 

Збільшення обсягів 
безконтрольного утворення ТПВ та 
їх хаотичне складування без 
подальшої переробки має суттєвий 
негативний вплив на навколишнє 
природне середовище 

Завершення реконструкції регіонального 
полігону твердих побутових відходів 
площею 10 га, розташованого в південно-
східній частині м.Волноваха, Донецької 
області; 
Впровадження роздільного збору ТПВ на 
території Волноваської міської 
територіальної громади 


