
обласний
бюджет

районного 
бюджету, 
бюджету 

територіальної 
громади

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

1.2.3. Підтримка галузей 
з екномічним та 
інноваційним 
потенціалом для 

1 Придбання обладнання для потреб 
підприємства

Протягом 
року ТОВ "Завод Алеко" 500,0 500,0

Токарний станок, од.

Обладнання для нового 
цеху, од

1

1
Всього 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 0,0

Інше: Боротьба з 
карантинними 
рослинами 1

Знищення амброзії полинолистої 
шляхом дискування полів, висіву 
багаторічних трав та застосування 

гербіцидів 

Протягом 
року

Суб'єкти 
господарювання 516,6 516,6 Площа, га 1230

2
Реконструкція будівлі  пологового 

відділення для тварин без прив'язного 
утримання

Протягом 
року

ПрАТ "Екопрод" 
Прохорівське 
відділення

1500,0 1500,0 Кількість доїльних 
апаратів, од 6

3 Придбання обладнання для потреб 
підприємства

Протягом 
року

ТОВ "Волноваський 
кукурудзяний завод" 1000,0 1000,0

Обладнання для 
виробництва грибів-
шампіньонів, од

1

4 Придбання с/г техніки Протягом 
року

Суб'єкти 
господарювання 17000,0 17000,0

Зернозбиральний 
комбайн, од

Інша с/г техніка, од

1

20

                Всього 20016,6 0,0 0,0 0,0 20016,6 0,0

Ціль 1. ОНОВЛЕНА,  КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНА ЕКОНОМІКА

3.3.1. Розвиток сільських 
територій з низькою 
щільністю населення

2.2.1. Промисловий комплекс

2.2.2. Агропромисловий комплекс

2.2. Заходи економічного і соціавльного розвитку громади у 2022 році

Термін
виконан-

ня 
Виконавець

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

Всього найменування показника

місцевих бюджетів
№
з/п

Очікуваний 
результат

№  і назва завдання 
Стратегії розвитку 

Донецької області на період 
до 2027 року значення показника

Держав-
ний

бюджет

підпри-
ємств

інших 
джерел

Зміст заходу



обласний
бюджет

районного 
бюджету, 
бюджету 

територіальної 
громади

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

Термін
виконан-

ня 
Виконавець

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

Всього найменування показника

місцевих бюджетів
№
з/п

Очікуваний 
результат

№  і назва завдання 
Стратегії розвитку 

Донецької області на період 
до 2027 року значення показника

Держав-
ний

бюджет

підпри-
ємств

інших 
джерел

Зміст заходу

1

Виготовлення технічної документації з 
нормативної грошової оцінки 

населених пунктів територіальної 
громади

Протягом 
року

Волноваська міська 
ВЦА 100,0 100,0

виготовлення тех 
документації з норм. 

оцінки, од.
10

2
Виготовлення технічної документації 

щодо інвентаризації земель 
комунальної власності

Протягом 
року

Волноваська міська 
ВЦА 100,0 100,0

виготовлення технічної 
документації з 

інвентаризації, од.
10

3
Виготовлення проектів відведення на 

земельні ділянки комунальної 
власності

Протягом 
року

Волноваська міська 
ВЦА 100,0 100,0 виготовлення проектів 

земелеустрою, од. 10

4
Виготовлення землевпорядної 

документації на земельні ділянки на 
яких розташовані водні об,єкти

Протягом 
року

Волноваська міська 
ВЦА 50,0 50,0

розробка технічної 
документації або 

проектів відведення на 
земельні ділянки на 

яких розташовані водні 
об,єкти, од.

5

                Всього 350,0 0,0 0,0 350,0 0,0 0,0

Інші завдання : 
раціональне 
використання земель, 
розвиток ринку земель

2.2.3. Розвиток земельних відносин



обласний
бюджет

районного 
бюджету, 
бюджету 

територіальної 
громади

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

Термін
виконан-

ня 
Виконавець

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

Всього найменування показника

місцевих бюджетів
№
з/п

Очікуваний 
результат

№  і назва завдання 
Стратегії розвитку 

Донецької області на період 
до 2027 року значення показника

Держав-
ний

бюджет

підпри-
ємств

інших 
джерел

Зміст заходу

1 Сприяння залученню та ефективному 
використанню міжнародної технічної 
допомоги, яка надається з боку ООН 

та урядів інших країн

Протягом 
року

Волноваська міська 
ВЦА 0,0 Кількість реалізованих 

проєктів 2

2 Розміщення інформаційних матеріалів 
на офіційному веб-сайті ВЦА щодо 

можливосетй міжнародної і 
міжрегіональної співпраці

Протягом 
року

Волноваська міська 
ВЦА 0,0 кількість розміщених 

матеріалів за потребою

Всього 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1

Вивчення ресурсів та потреб громади 
у інвестиціях, залучення яких може 
вирішити економічні та соціальні 

проблеми громади 

Протягом 
року

Волноваська міська 
ВЦА 0,0 Постійно  -

2

Дослідження інженерно-технічної 
інфраструктури промислових 

майданчиків, інших будівель і споруд, 
земельних ділянок, які можуть бути 
запропоновані інвесторам для 

реалізації інвестиційних проєктів 

Протягом 
року

Волноваська міська 
ВЦА 0,0

Розміщення матеріалів 
на інвестиційному 
порталі Донецької 

області 

 -

3

Формування переліку інвестиційних 
проектів і визначення пріоритетів для 
надання пропозицій для  включення їх 

в різні державні програми

Протягом 
року

Волноваська міська 
ВЦА 0,0 Постійно  -

4 Реалізаціїя інвестиційних проектів Протягом 
року

Волноваська міська 
ВЦА, розпорядники 
бюджетних коштів

0,0 кількість реалізованих 
проектів 18

5

Сприяння участі суб’єктів 
господарювання у програмах 

міжнародної технічної допомоги, 
міжнародного співробітництва, 
співпраці з донорськими 

організаціями щодо залучення коштів 
для фінансування інвестиційних 

проєктів

Протягом 
року

 Волноваська міська 
ВЦА, підприємства і 
підприємці громади

0,0  -  -

1.2.2. Формування 
позитивного іміджу 
громади

2.2.4. Розвиток зовнішньоекономічної діяльності, міжнародної і міжрегіональної співпраці

Інші завдання: пошук і 
залучення інвестицій в 
соціально-культурну 
сферу, житлово-
комунальне 
господарство та 
реальний сектор 
економіки

2.2.5. Інвестиційна діяльність та розвиток інфраструктури



обласний
бюджет

районного 
бюджету, 
бюджету 

територіальної 
громади

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

Термін
виконан-

ня 
Виконавець

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

Всього найменування показника

місцевих бюджетів
№
з/п

Очікуваний 
результат

№  і назва завдання 
Стратегії розвитку 

Донецької області на період 
до 2027 року значення показника

Держав-
ний

бюджет

підпри-
ємств

інших 
джерел

Зміст заходу

6
Коригування ПКД за прєктом 

"Будівництво пішохідного тунелю під 
залізничними коліями в м.Волноваха" 

Протягом 
року

Волноваська міська 
ВЦА 200,0 200,0 К-ть проєктів, од 1

Всього 200,0 0,0 0,0 200,0 0,0 0,0

1 Наповнення  офіційного сайту 
Волноваської міської ВЦА

Протягом 
року

Волноваська міська 
ВЦА 5,0 5,0 Надано публікацій 800

2
Розміщення інформаційних постерів 
та плакатів на об’єктах зовнішньої 
реклами та у громадських місцях  

Протягом 
року

Волноваська міська 
ВЦА 10,0 10,0 Розміщено постерів на  

площинах  білбордів, од 30

Всього 15,0 0,0 0,0 15,0 0,0 0,0  -

1
Реалізація заходів Програми розвитку 
малого і середнього підприємництва у 
Донецькій області на 2021-2022 роки

Протягом 
року

Волноваська міська 
ВЦА, РЦЗ, ПФУ, ДПС 0,0

Кількість осіб, які 
отримали консультації, 

брали участь в 
конференціях, 
семінарах

400

2
Забезпечення ефективного 

функціонування Центру надання 
адміністративних послуг

Протягом 
року

Відділ ЦНАП 
Волноваської міської 
територіальної громаи

0,0
кількість виданих 

результатів адмінпослуг 
підприємцям, од.

1200

3

Ведення бази даних про наявність 
вільних виробничих та невиробничих 
приміщень, земельних ділянок, що 

пропонуються для викупу або передачі 
в оренду суб'єктам підприємництва

Протягом 
року

Волноваська міська 
ВЦА 0,0

Забезпечення 
інформаційної 

підтримки суб'єктів 
малого підприємництва

 -

Інші завдання:
Популяризація громади 
на регіональному та 
всеукраїнському рівні 
шляхом широкого 
висвітлення та 
забезпечення 
інформаційного 
супровіду заходів за                                                                                                               
участю керівництва 
району, презентації 
району через засоби 
масової інформації

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

2.2.7. Розвиток підприємницького середощовища
1.1.3. Розвиток малого та 
середнього 
підприємництва як 
драйверу структурних 
перетворень



обласний
бюджет

районного 
бюджету, 
бюджету 

територіальної 
громади

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

Термін
виконан-

ня 
Виконавець

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

Всього найменування показника

місцевих бюджетів
№
з/п

Очікуваний 
результат

№  і назва завдання 
Стратегії розвитку 

Донецької області на період 
до 2027 року значення показника

Держав-
ний

бюджет

підпри-
ємств

інших 
джерел

Зміст заходу

4

Передача міжбюджетних трансфертів 
на суму співфінансування заходів 

щодо фінансової підтримки суб’єктів 
малого підприємництва

Протягом 
року

Волноваська міська 
ВЦА 200,0 200,0 Профінансовано 

проєктів, од 1

ВСЬОГО 200,0 0,0 0,0 200,0 0,0 0,0

1

Сприяння конкурентноспроможності 
осіб на ринку  праці шляхом надання 
комплексу профорієнтаційних послуг. 

Проведення комплексної 
профорієнтаційної роботи щодо 
формування свідомого підходу до 
вибору професії з учнями закладів 
загальної середньої освіти, батьками, 

працівникамизакладів освіти. 
Проведення бесід, класних годин, днів 
кар'єри, професіографічних зустріей, 
профорієнтаційних уроків, тренінгів, 

конкурсів, форумів тощо

Протягом 
року

Волноваський 
районний центр 
зайнятості

0,0
% осіб, які 

охопленніпрофорієнтаці
йними послугами, від 
фіксованого ринку праці

97

Кількість  
працевлаштованих осіб 
з числа  незайнятого 

населення

522

Кількість ВПО 
працевлаштованих з 

компенсацією витрат, осіб 
10

Кількість ВПО 
працевлаштованих з 
компенсацією 

транспортних витрат, осіб

1

 Кількість ВПО 
працевлаштованих з 

компенсацією витрат на 
медичний огляд, осіб

1

0,02

Сприяння працевлаштуванню 
незайнятого населення, у т.ч. на 
новостворені робочі місця, шляхом 
компенсації витрат у розмірі єдиного 
внеску на соціальне страхування 

роботодавцям

Протягом 
року

2.2.8. Ринок праці. Зайнятість населення
Інші завдання: Сприяння 
повній і  продуктивній та 
гідній праці для всіх 
жінок і чоловіків, осіб з 
інвалідністю з 
урахуванням наслідків 
АТО(ООС) та СОVID-
2019 на ринку праці 
перекваліфікації 
населення

Волноваський 
районний центр 
зайнятості



обласний
бюджет

районного 
бюджету, 
бюджету 

територіальної 
громади

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

Термін
виконан-

ня 
Виконавець

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

Всього найменування показника

місцевих бюджетів
№
з/п

Очікуваний 
результат

№  і назва завдання 
Стратегії розвитку 

Донецької області на період 
до 2027 року значення показника

Держав-
ний

бюджет

підпри-
ємств

інших 
джерел

Зміст заходу

Клькість 
працевлаштованих  осіб 
шляхом компенсайії  ЄСВ

15

3

Забезпечення тимчасової зайнятості 
безробітних громадян шляхом 
організації громадських  та 

тимчасових робіт

Протягом 
року

Волноваська міська 
ВЦА, Волноваський 
районний центр 
зайнятості, 

роботодавці громади

0,0

Кількість безробітних, 
які прийняли участь в 
громадських або 

тимчасових роботах, 
осіб

100

4

Забезпечення професійної підготовки, 
перепідготовки та підвищення 

кваліфікації  безробітних громадян за 
професіями, що користуються 

попитом на ринку праці, перш за все 
за рахунок навчання під конкретні 
робочі місця за замовленням 

роботодавців, організації стажування, 
впровадження індивідуальних форм 

навчання безпосередньо на 
виробництві 

Протягом 
року

Волноваська міська 
ВЦА, Волноваський 
районний центр 
зайнятості, 

роботодавці громади

0,0

Кількість безробітних, 
які пройшли професійну 

підотовку, 
перепідготовку та 
підвищення 

кваліфікації, осіб

137

5

Сприяння забезпеченню більш повної 
збалансованості професійно-

кваліфікаційної структури попиту та 
пропозиції робочої сили на ринку 

праці шляхом видачі ваучерів особам з 
числа встановлених категорій осіб та 

підтвердженням результатів 
неформального професійного 

навчання за робітничими професіями

Протягом 
року

ВЦА, ТГ, 
Волноваський 
районний центр 

зайняості, роботодавці 
району

0,0 Кількість осіб, які 
отримають ваучери 1

Інші завдання: сприяння 
професійній підготовці 
та покращенню 
професійних навичок 
безробітних (зокрема, з 
числа внутрішньо 
переміщених осіб).  
Сприяння розвитку 
ефективної системи 
перекваліфікації та 
навчання протягом 
життя, особливо серед 
людей старше 45 років



обласний
бюджет

районного 
бюджету, 
бюджету 

територіальної 
громади

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

Термін
виконан-

ня 
Виконавець

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

Всього найменування показника

місцевих бюджетів
№
з/п

Очікуваний 
результат

№  і назва завдання 
Стратегії розвитку 

Донецької області на період 
до 2027 року значення показника

Держав-
ний

бюджет

підпри-
ємств

інших 
джерел

Зміст заходу

6

Стимулювання розвитку 
підприємницької ініціативи у клієнтів 
центру зайнятості до започаткування 

власного бізнесу Протягом 
року

Волноваський 
районний центр 
зайнятості

0,0

Кількість безробітних, 
які отримали 

одноразову    виплату       
допомоги    по    
безробіттю    для    
організації 

підприємницької 
діяльності, осіб

1

7

Забезпечення системного проведення 
інформаційно-консультаційної роботи 

з активізації та підтримки 
підприємницької ініціативи громадян 

шляхом проведення тренінгів, 
семінарів, круглих столів та інших 

тематичних заходів щодо 
можливостей організації та 
розширення власної справи

Протягом 
року

Волноваський 
районний центр 
зайнятості

0,0 Кількість заходів 55

8

Проведення щотижневого 
моніторингу  за своєчасністю і 

повнотою виплати заробітної плати, 
сплати єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування та вживання 

оперативних заходів.

Протягом 
року

ВСЗН Волноваської 
міської ВЦА 0,0 Кількість моніторингів 52

9

Заслуховування керівників,які  
порушують законодавство в частині 
оплати праці на засіданнях районної 

комісії з питань погашення 
заборгованості із виплати заробітної 

плати плати (грошового 
забезпечення),

пенсій, стипендій та інших соціальних 
виплат у разі виникнення загрози або 
підтвердження фактів несвоєчасності 
або неповної виплати заробітної 
плати, сплати єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування

Протягом 
року

ВСЗН Волноваської 
міської ВЦА 0,0 Кількість засідань 

комісії 12

Інше завдання: вжиття 
заходів щодо погашення 
існуючої заборгованості 

з оплати праці та 
запобігання виникненню 

в подальшому.

1.1.3. Розвиток малого та 
середнього 
підприємництва, як 
драйверу структурних 
перетворень



обласний
бюджет

районного 
бюджету, 
бюджету 

територіальної 
громади

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

Термін
виконан-

ня 
Виконавець

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

Всього найменування показника

місцевих бюджетів
№
з/п

Очікуваний 
результат

№  і назва завдання 
Стратегії розвитку 

Донецької області на період 
до 2027 року значення показника

Держав-
ний

бюджет

підпри-
ємств

інших 
джерел

Зміст заходу

10

Здійснення  аналізу фінансово-
економічного стану роботодавців, які 
виплачують заробітну плату в розмірі, 

меншому від установленого 
законодавством мінімуму та сприяння 
забезпеченню вищих, ніж прогнозний 
індекс споживчих цін на відповідний 
рік, темпів зростання середньої 

заробітної  плати на підприємствах, 
організаціях небюджетної сфери усіх 

форм власності.

Протягом 
року

ВСЗН Волноваської 
міської ВЦА 0,0 Кількість заходів 12

11

Під час здійснення повідомної 
реєстрації колективних договорів 
надавати рекомендації стосовно 

включення до колективних договорів 
положень Генеральної угоди про 
регулювання основних принципів і 
норм реалізації соціально-економічної 

політики і трудових відносин в 
Україні на 2019 - 2021 роки та 

Територіальної угоди між Донецькою 
обласною державною адміністрацією, 
Спільним представницьким органом 
репрезентативних професійних спілок 
Донецької області та Об"єднанням 
організацій роботодавців Донецької 

обасті на 2019 - 2021 роки

Протягом 
року

ВСЗН Волноваської 
міської ВЦА 0,0 Кількість підприємств, 

од за потребою

12

Проведення роботи зі збирання та 
моніторингу інформації про факти 

нелегальної виплати заробітної плати i 
зайнятості населення;  зокрема щодо 
дотримання рівня заробітної плати не 
нижче законодавчо встановленого 

рівня.

Протягом 
року

ВСЗН Волноваської 
міської ВЦА 0,0 Кількість засідань 

робочої групи 12

13

Забезпечення діяльності робочої групи 
з легалізації виплати заробітної плати 
та зайнятостінаселення Волноваської 
міської територіальної громади

Протягом 
року

ВСЗН Волноваської 
міської ВЦА 0,0 Кількість засідань 

робочої групи за потребою

Інше завдання: вжиття 
заходів щодо 
підвищення рівня 
заработної плати

Інше завдання: сприяння 
легалізації зайнятості 
населення та детінізації 

оплати праці



обласний
бюджет

районного 
бюджету, 
бюджету 

територіальної 
громади

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

Термін
виконан-

ня 
Виконавець

Витрати на реалізацію , тис.грн
у тому числі за рахунок коштів:
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місцевих бюджетів
№
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результат
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ний

бюджет

підпри-
ємств

інших 
джерел

Зміст заходу

14

Забезпечення проведення   обліку та 
аналізу  характеру невиробничого 

травматизму для розробки 
комплексних заходів з метою 
зниження травматизму та 
профзахворювань в районі. 

Протягом 
року

ВСЗН Волноваської 
міської ВЦА 0,0 Кількість звітів 12

15

Здійснення заходів щодо забезпечення  
включення до колективних договорів 
підприємств, установ та організацій 
всіх форм власності найважливіших 
питань поліпшення стану безпеки, 
гігієни праці та заходів щодо 

підвищення соціальної захищеності 
працівників

Протягом 
року

ВСЗН Волноваської 
міської ВЦА 0,0 Здійснено заходів, од за потребою

16

Здійснення аналізу за своєчасності  
проведення чергової атестації робочих 

місць за умовами праці на 
підприємствах, установах і 

організаціях району та сприяння 
повному виконанню роботодавцями  
законодавства про охорону праці 

Протягом 
року

ВСЗН Волноваської 
міської ВЦА 0,0 Кількість звітів, од 4

17

Організація проведення семінарів, 
нарад,зустрічей, круглих столів, інших 
заходів з питань соціально-трудових 
відносин та соціального діалогу;

Протягом 
року

ВСЗН Волноваської 
міської ВЦА 0,0 Кількість нарад, 

семінарів зустрічей, од 4

18
Проведення навчань, семінарів, 

"круглих столів" для підвищення 
культури ведення соціального діалогу

Протягом 
року

ВСЗН Волноваської 
міської ВЦА 0,0 Кількість нарад, од 12

ВСЬОГО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1

Створення сприятливих умов для 
безперешкоднього доступу людей з 

обмеженими фізичними 
можливостями до об'єктів торгівлі та 

сфери послуг

Протягом 
року

Суб'єкти 
господарювання 30,0 30,0

Відремонтовано 
пандусів, од.

   
поручнів, од.                                                                                                                                                                         

2

1

Інше завдання: 
поліпшення соціально-
трудових відносинта 
запобігання виникненню 
трудових спорів 
(конфліктів), їх 
прогнозування та 
сприяння своєчасному їх 
вирішенню

Інше завдання: розвиток 
соціального діалогу

2.2.9. Розвиток ринку внутрішньої торгівлі та надання побутових послуг населенню. Захист прав споживачів
Інші завдання: 
поліпшення якості 
торговельного 
обслуговування



обласний
бюджет

районного 
бюджету, 
бюджету 

територіальної 
громади

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

Термін
виконан-

ня 
Виконавець

Витрати на реалізацію , тис.грн
у тому числі за рахунок коштів:
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ний
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ємств

інших 
джерел

Зміст заходу

2
Робота з розгляду скарг і звернень, 
надання консультацій, розяснень 
споживачам в межах повноважень

Протягом 
року

Волноваська міська 
ВЦА 0,0 Розглянуто звернень за потребою

3 Організація виїзної торгівлі в  
населених пунктах

Протягом 
року

Суб'єкти 
господарювання 0,0

Кількість населених 
пунктів, де 

здійснюється виїзна 
торгівля

23

Всього 30,0 0,0 0,0 0,0 30,0 0,0

1 Поточний ремонт доріг Протягом 
року

Волноваська міська 
ВЦА 4020,0 4020,0 Відремонтовано 

автодоріг, м.кв. 6000

2 Послуги з прибирання снігу Протягом 
року

Волноваська міська 
ВЦА 319,0 319,0

1. Очищення проїзної 
частини дороги від снігу  
механіз. способом, км
2. Очищення покриття 
тротуарів, доріжок від 
снігу механіз.способом, 

км.

2000

 
300                                     

3

Послуги з посипання доріг та 
тротуарів протиожеледними 

матеріалами Протягом 
року

Волноваська міська 
ВЦА 424,0 424,00  

1. Площа, посипання 
механізованим 

способом, тис.м. кв.                                                                    
2. Розсипання 

протиожеледної суміші 
вручну т.

4000 

 20

4

Послуги з встановлення дорожніх 
знаків, нанесення дорожньої розмітки

Протягом 
року

Волноваська міська 
ВЦА 612,5 612,50  

1. Влаштування 
горизонтальної 

дорожньої розмітки, 
м.кв.                                                              

2. Встановлення щитів 
дорожніх знаків, од.

125 
                  

200

5

Капітальний ремонт доріг 
комунальної власності

Протягом 
року

Волноваська міська 
ВЦА 4 000,00 4 000,00 Ремонт автодоріг, кв.м. 3200

Всього 9 375,50 0,00 0,00 9 375,50 0,0 0,0

1.3.1. Підвищення якості 
та доступності 
транспортно-логістичних 
послуг з урахуванням 
внутрішніх та 
міжнародних зв'язків

2.2.10. Дорожньо-транспортний комплекс
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інших 
джерел

Зміст заходу

1

Приведення фактичної 
наповнюваності класів до 

нормативної, що враховується у 
формульному розрахунку обсягу 
освітньої субвенції , у тому числі 
шляхом проведення заходів 

оптимізації мережі закладів загальної 
середньої освіти, розвитку мережі 

опорних шкіл та їх філій

до 
01.09.2022

Відділ освіти 
Волноваської ВЦА 0,0

Середня 
наповнюваність класів, 

осіб
17

2
Виконання вимог закону "Про освіту"  
відкриття класів з вечірньою формою 

навчання

до 
01.09.2022

Відділ освіти 
Волноваської ВЦА 1569,6 1569,6 Класи з вечірньою 

формою навчання, од. 13

3 Створення центру професійного 
розвитку педагогічних працівників

протягом 
року 

Відділ освіти 
Волноваської ВЦА 60,0 60,0

Підвищення 
професійного рівня 
педагогів, осіб

500

4

Підвіщення професійного рівня 
педагога шляхом організації окружних 
семінарів для педагогів громади 

"Розвиток професійних 
компетентностей педагогів освітніх 

округів НУШ"

протягом 
року 

Відділ освіти 
Волноваської ВЦА 40,0 40,0 Кількість проведених 

семінарів, од. 18

5

Підвищення кваліфікації 
педпрацівників громади- 

послідовність удосконалювання їх 
професійного знання

протягом 
року 

Відділ освіти 
Волноваської ВЦА 230,5 230,5 Кількість 

педпрацівників, осіб 220

6

Забезпечення підвезення учнів, дітей 
та педагогічних працівників, що 

проживають у сільській місцевості, до 
місця навчання, роботи і додому 
(виконання програми "Шкільний 

автобус")

протягом 
року 

Відділ освіти 
Волноваської ВЦА 417,2 417,2

Кількість дітей та 
педагогічних 
працівникв які 

забеспечені підвозом до 
місця навчання, роботи і 

дому, осіб

107

2.2.11. Освіта
2.1.1. Підвищення якості 
та доступності 
дошкільної та базової 
середньої освіти

Ціль 2. ЯКІСТЬ ЖИТТЯ ТА ЛЮДСЬКИЙ РОЗВИТОК
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7 Організація індивідуального навчання 
учнів (педагогічний патронаж) 

протягом 
року 

Відділ освіти 
Волноваської ВЦА 2687,7 2687,7

Кількість дітей 
індивідуального 
навчання, осіб

162

8 Організація навчання за екстернатною 
формою

протягом 
року 

Відділ освіти 
Волноваської ВЦА 490,0 490,0

Кількість дітей за 
екстернатною формою 

навчання, осіб
82

9 Організація дистанційної форми 
навчання 

протягом 
року 

Відділ освіти 
Волноваської ВЦА 2744,0 2744,0

кількість дітей 
дистанційної форми 
навчання, осіб

433

10 Забезпечення доставки підручників протягом 
року 

Відділ освіти 
Волноваської ВЦА 50,0 50,0 Кількість підручників, 

од. 5000

11

11.1 учні 1-4 класів (20 грн. ) протягом 
року 

Відділ освіти 
Волноваської ВЦА 2790,8 2790,8 1572

11.2
вихованці дошкільного відділення -25 
грн.,ясільна група- 50грн,дошкільна 

група -60грн

протягом 
року 

Відділ освіти 
Волноваської ВЦА 5865,2 5865,2 810

11.3
дітей-сиріт і дітей, які залишилися без 
батьківськього піклування  шкіл 

громади

протягом 
року 

Відділ освіти 
Волноваської ВЦА 221,4 221,4 56

11.4 діти з малозабезпечених сімей (20 грн) протягом 
року 

Відділ освіти 
Волноваської ВЦА 88,6 88,6 16

11.5 Діти учасників АТО (20 грн) протягом 
року 

Відділ освіти 
Волноваської ВЦА 577,3 577,3 119

11.6 Діти –з інвалідністью(20 грн) протягом 
року 

Відділ освіти 
Волноваської ВЦА 256,2 256,2 43

11.7 Діти, батьки яких постраждали 
внаслідок аварії на ЧАЕС (20 грн)

протягом 
року 

Відділ освіти 
Волноваської ВЦА 13,4 13,4 4

11.8
Діти з особливими освітніми 
потребами, які навчаються в 

інклюзивних класах (групах) (20грн)

протягом 
року 

Відділ освіти 
Волноваської ВЦА 46,0 46,0                                     11

11.9 Діти з числа  внутрішньо переміщених 
осіб (20 грн)

протягом 
року 

Відділ освіти 
Волноваської ВЦА 682,2 682,2 160

11.10
Діти, які мають статус дитини, яка 
постраждала внаслідок воєнних дій і 

збройних конфліктів (20 грн.)

протягом 
року 

Відділ освіти 
Волноваської ВЦА 362,7 362,7 346

11.11
Організація оздоровлення та 
забезпечення відпочінку дітей у 

пришкільних таборах

протягом 
року 

Відділ освіти 
Волноваської ВЦА 80,0 80,0 Кількість дітей, осіб 700

Кількість учнів які 
отримують харчування  
відповідно до норм 
затверджених 

постановою Кабінету 
Міністрів України від 

22.11.2004 №1591(осіб)

Організація якісного безкоштовного харчування,    в тому числі:
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територіальної 
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12

Організація придбання засобів 
навчання та обладнання для 

навчальних кабінетів початкової 
школи, згідно наказу МОН України № 
1021 від 13.07.2017 "Про організаційні 
питання запровадження Концепції 
Нової української школи у ЗНЗ І 

ступеня"

протягом 
року 

Відділ освіти 
Волноваської ВЦА 1000,0 1000,0

Кількість меблів, 
дидактичного приладдя, 

од.
10

13 Організація придбання 
дезинфекційних засобів для боротьби 
з поширенням COVID-19

протягом 
року 

Відділ освіти 
Волноваської ВЦА 50,0 50,0

Кількість засобів, л., кг 300

14
Відкриття дошкільного підрозділу 
закладу загальної середньої освіти       

в  с. Валер'янівка

протягом 
року 

Відділ освіти 
Волноваської ВЦА 2500,0 2500,0

Збільшення кількості 
дітей охоплених 

дошкільною освітою, 
осіб

20

15
Підвищення фахового рівня 

працівників інклюзивно-ресурсного 
центру

протягом 
року 

Відділ освіти 
Волноваської ВЦА 13,7 13,7

Підвищено 
професійного рівня 
педпрацівників, осіб

14

16

Проведення додаткових психолого-
педагогічних і корекційно-
розвиткових занять  для осіб з 

особливими освітніми потребами, які 
здобувають освіту в інклюзивних 
класах (групах) закладів  загальної 

середньої освіти

протягом 
року 

Відділ освіти 
Волноваської ВЦА 155,0 155,0 Кількість дітей, осіб 11

17

Забезпечення перевезення осіб з 
особливими освітніми потребами, які 
здобувають освіту в інклюзивних 
класах (групах) закладів  загальної 

середньої освіти

протягом 
року 

Відділ освіти 
Волноваської ВЦА 1850,0 1850,0

Кількість придбаних 
спеціалізованих 
автобусів, од.

1

18 Участь в обласних та Всеукраїнських 
олімпіадах та конкурсах

протягом 
року 

Відділ освіти 
Волноваської ВЦА 200,0 200,0 Кількість дітей, осіб 350

19

Підтримка обдарованої 
молоді,педогогічних працівників та 
виплата стипендій відповідно до 

статті 14 Закону України "Про освіту"

протягом 
року 

Відділ освіти 
Волноваської ВЦА 134,6 134,6 Кількість дітей, осіб 170

2.1.2. Забезпечення 
освітніми послугами 
дітей з особливими 
освітніми потребами

2.1.3. Створення умов 
для самореалізації дітей 
та молодих дівчат і 
хлопців
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20

Проведення районних, участь у 
обласних заходах в рамках реалізації 
програми Національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді 

протягом 
року 

Відділ освіти 
Волноваської ВЦА 200,0 200,0 Кількість дітей, осіб 1100

21
Організація екскурсій для учнів 

містами України в рамках національно-
патріотичного виховання

протягом 
року 

Відділ освіти 
Волноваської ВЦА 250,0 250,0 Кількість дітей, осіб 200

22

Організація та проведення І етапу 
Всеукраїнської дитячо-юнацької 

військово-патріотичної  гри «Сокіл» 
(«Джура») , участь у ІІ (ІІІ) етапі гри

протягом 
року 

Відділ освіти 
Волноваської ВЦА 250,0 250,0 Кількість дітей, осіб 460

23 Обладнання пожежною сигналізацією 
закладів освіти

протягом 
року 

Відділ освіти 
Волноваської ВЦА 1200,0 1200,0 Кількість закладів, од. 6

24 Вогнегасна обробка дерев'яних 
конструкцій 

протягом 
року 

Відділ освіти 
Волноваської ВЦА 1280,0 1280,0 Кількість закладів, од. 3

25 Приведення пожежних водойм до 
норм устаткування

протягом 
року 

Відділ освіти 
Волноваської ВЦА 1900,0 1900,0 Кількість закладів, од. 5

26 Приведення електромережі до 
відповідних норм (заміна ел.проводки)

протягом 
року 

Відділ освіти 
Волноваської ВЦА 850,0 850,0 Кількість закладів, од. 8

27 Обслуговування системи пожежної 
автоматики

протягом 
року 

Відділ освіти 
Волноваської ВЦА 300,0 300,0 Кількість закладів, од. 12

28
Придбання (перезарядка) 

вогнегасників, згідно з Законом 
України "Про охорону праці" 

протягом 
року 

Відділ освіти 
Волноваської ВЦА 500,0 500,0 Кількість вогнегасників, 

од. 146

29 Медичний огляд працівників закладів 
освіти 

липень- 
серпень

Відділ освіти 
Волноваської ВЦА 250,0 250,0 Кількість робітників, 

осіб 700

30 Бактеріологічний аналіз якості води 
перед навчальним роком

липень- 
серпень

Відділ освіти 
Волноваської ВЦА 50,0 50,0 Кількість закладів, од. 19

31 Технічне обслуговування блоків 
очистки води 

протягом 
року 

Відділ освіти 
Волноваської ВЦА 500,0 500,0 Кількість закладів, од. 32

32
Дератизація шкільних 
приміщень(комплексні заходи по 
знищенню гризунів)

протягом 
року 

Відділ освіти 
Волноваської ВЦА 41,0 41,0

Кількість закладів, од.
19

33 Підвіз підручників для шкіл протягом 
року 

Відділ освіти 
Волноваської ВЦА 50,0 50,0 Кількість закладів, од. 19

Інші завдання: 
дотримання санітарно-
гігієнічних норм

Інші завдання: 
дотримання норм ДСНС 
в частині 
протипожежних заходів 
безпеки
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34

Виготовлення ПКД по об'єкту 
"Капітальний ремонт ДНЗ №72 
"Теремок", розташеваного за адресою 
Волн р-н, смт.Донестке, вул. 40 років 
Перемоги, 4А"

протягом 
року 

Волноваська міська 
ВЦА 400,0 400,0 Кількість проєктів, од 1

Всього 33197,1 0,0 0,0 33197,1 0,0 0,0

1
Проведення молодіжних заходів, 
творчих вистав, музичних, 

фольклорних, театральних фестивалів, 
конкурсів, концертів, свят, 

спрямованих на пошук та відбір 
талановитої і обдарованої  молоді

Протягом 
року

Волноваська міська 
ВЦА 5,0 5,0

Кількість молоді, 
залученої до проведення 

заходів, осіб
400

2 Проведення заходів з неформальної 
освіти, спрямованих на організацію 
навчання молоді поза системою 
освіти, формування та розвиток 

лідерських якостей

Протягом 
року

Волноваська міська 
ВЦА 5,0 5,0

Кількість молоді, 
залученої до проведення 

заходів, осіб
500

3
Урочисті заходи з нагоди Дня молоді Протягом 

року
Волноваська міська 

ВЦА 8,0 8,0
Кількість молоді, 

залученої до проведення 
заходів, осіб

220

4 Проведення базового тренінгу 
"Молодіжний працівник"

Протягом 
року

Волноваська міська 
ВЦА 5,0 5,0

Кількість молоді, 
залученої до проведення 

заходів, осіб
220

5 Забезпечення участі молоді в обласних 
та Всеукраїнських заходах 

Протягом 
року

Волноваська міська 
ВЦА 40,0 40,0

Кількість заходів, в яких 
приняла участь молодь 
Волноваської МТГ, од,

4

2.2.4. Підвищення якості 
життя людей, що 
потребують особливої 
соціально-медичної, 
психологічної та 
реабілітаційної допомоги

6

Здійснення заходів задля покращення 
життя людей, у тому числі дітей, із 
хронічними захворюваннями, 
невилікованими прогресуючими 

хворобами та їх сімей

Протягом 
року

Волноваська міська 
ВЦА 5,0 5,0 Кільскість осіб, залучених 

до заходу 80

7
Придбання житла для багатодітної 

сім’ї
Протягом 
року

Волноваська міська 
ВЦА 600,0 300,0 300,0 Кількість придбаних 

будинків, шт 1

2.2.12. Підтримка сім'ї, дітей та молоді
2.1.3. Створення умов 
для самореалізації дітей, 
молодих дівчат і хлопців

Інші завдання:  сприяння 
формуванню 
позитивного іміджу сім’ї, 
підвищення її престижу. 
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8

Проведення заходів до сімейних свят 
(День Матері, День Батька, День 

Сім’ї, День захисту дітей)

Протягом 
року

Волноваська міська 
ВЦА 17,0 17,0 Кількість учасників 

заходів, осіб 850

9 Прведення заходів з нагоди Дня 
Святого Миколая, Новорічних та 
Різдвяних свят для дітей із сімей 
соціально вразливих категорій та 

обдарованих дітей 

Протягом 
року

Волноваська міська 
ВЦА 6,0 6,0

Кількість дітей та молоді, 
що прийняли участь у 
заході та отримали 
подарунки, осіб

250

10 Організація заходів та майстер-класів, 
спрямованих на збереження 

культурних сімейних традицій і 
ціностей

Протягом 
року

Волноваська міська 
ВЦА 3,0 3,0 Кількість учасників 

заходів, осіб 400

11

Проведення навчання "Школа 
відповідального батьківсьтва"/ 
"Школа подружнього життя"

Протягом 
року

Волноваська міська 
ВЦА 5,0 5,0 Кількість учасників 

заходу, осіб 40

12

Придбання бланків посвідчень батьків 
багатодітної сім’ї та дітей  з 

багатодітної сім’ї

Протягом 
року

Волноваська міська 
ВЦА 10,0 10,0 Кількіть придбаних 

посвідчень 260

Всього 709,0 0,0 300,0 409,0 0,0 0,0

1

1.1.
Забезпечення безперервного навчання 
лікарів та підвищення кваліфікації 
середніх  медичних спеціалістів

Протягом 
року

 
КНП "ЛПЛ 

Волноваської МТГ", 
КНП "Волноваський 

РЦПМСД" 
Волноваської районної 

ради"

129,2 129,2 Кількість фахівців які 
підвищать кваліфікацію                                                           33

1.2.
Реалізація заходів місцевої Програми 

"Фінансової  підтримки КНП"ЛПЛ 
Волноваської МТГ""

Протягом 
року

 
КНП "ЛПЛ 

Волноваської МТГ"
2 440,0 2 440,0

Кількість фахівців, які 
отримають стимули, 

осіб
180

2.2.13. Охорона здоров'я
2.2.1. Підвищення якості 
і загальної доступності 
медичних послуг у 
містах та сільській 
місцевості

Сприяння соціальній 
підтримці дітей, які 
потребують соціальної 
уваги та підтримки; 
організація змістовного 
дозвілля у вільний від 
навчання час

Удосконалення кадрової політики



обласний
бюджет

районного 
бюджету, 
бюджету 

територіальної 
громади

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

Термін
виконан-

ня 
Виконавець

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

Всього найменування показника

місцевих бюджетів
№
з/п

Очікуваний 
результат

№  і назва завдання 
Стратегії розвитку 

Донецької області на період 
до 2027 року значення показника

Держав-
ний

бюджет

підпри-
ємств

інших 
джерел

Зміст заходу

1.3.

Впровадження електронного 
документообігу в закладах охорони 
здоров’я (комп’ютеризація та 

придбання медичних інформаційних 
систем (МІС))

Протягом 
року

КНП "Волноваський 
РЦПМСД" 

Волноваської районної 
ради"

158,4 158,4 Кількість робочих 
місць, од 22

2

2.1.

Придбання тест/систем, реактивів та 
систем відбору крові задля 

добровільного консультування і 
тестування на ВІЛ-інфекцію та 

обстеження ВІЛ-інфікованих пацієнтів 
, що перебувають під медичним 

наглядом

Протягом 
року  

КНП "ЛПЛ 
Волноваської МТГ",  
КНП "Волноваський 

РЦПМСД" 
Волноваської районної 

ради"

28,7 15,0 13,7

загальна кількість 
людей, якім проведено 
добровідьне тестування, 

осіб

кількість отриманих 
тестів, од

500

640

3

3.1.

Виявлення хворих на туберкульоз  
шляхом проведення безоплатного 

рентгенологічного та 
бактеріоскопічного обстеження, у т.ч. 
у ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД 

Протягом 
року

 
КНП "ЛПЛ 

Волноваської МТГ"
8,5 8,5

Кількість проведених 
безоплатних 

рентгенографій, 

безоплатних 
бактеріоскопій 

150

200

3.2. Забезпечення продовольчими 
пакетами на амбулаторному лікуванні

Протягом 
року

 КНП "Волноваський 
РЦПМСД" 

Волноваської районної 
ради"

10,5 10,5

Кількість хворих, які 
забезпечені 

продовольчими 
пакетами

18

3.3.

Своєчасне проведення 
туберкулінодіагностики у дітей 4 - 14 

років Протягом 
року

КНП "Волноваський 
РЦПМСД" 

Волноваської районної 
ради"

200,8 0,8 200,0

загадьна кількість дітей 
яким встановлено пробу 

Манту

кількість доз

3500

200
4

Інші завдання:
забезпечення 
профілактики та 
лікування найбільш 
поширених небезпечних 
для здоров'я і життя 
людини захворювань

Забезпечення хворих на ВІЛ-інфекцію і СНІД                                                                          
та профілактика ВІЛ-інфекції

Забезпечення хворих на туберкульоз та профілактика захворювання

Забезпечення хворих на цукровий та нецукровий діабет



обласний
бюджет

районного 
бюджету, 
бюджету 

територіальної 
громади

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

Термін
виконан-

ня 
Виконавець

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

Всього найменування показника

місцевих бюджетів
№
з/п

Очікуваний 
результат

№  і назва завдання 
Стратегії розвитку 

Донецької області на період 
до 2027 року значення показника

Держав-
ний

бюджет

підпри-
ємств

інших 
джерел

Зміст заходу

4.1. Глюкометрами Протягом 
року

КНП "Волноваський 
РЦПМСД" 

Волноваської районної 
ради"

4,0 4,0
Кількість хворих, які 
отримають глюкометри, 

осіб
3

4.2. Тест-смужками Протягом 
року

 
КНП "ЛПЛ 

Волноваської МТГ", 
КНП "Волноваський 

РЦПМСД" 
Волноваської районної 

ради"

39,0 37,5 1,5

Кількість хворих, які 
отримають тест-смужки, 

осіб

Кількість тест-смужок, 
од

180

17600

4.3.
Централізовані заходи з лікування 
хворих на цукровий та нецукровий 

діабет

Протягом 
року

Волноваська міська 
ВЦА 1 800,0 1 800,0 Отримано лікування, 

осіб 260

6

6.1. Закупівля вакцин Протягом 
року

КНП "Волноваський 
РЦПМСД" 

Волноваської районної 
ради"

1 123,3 1 123,3 Загальна кількість 
вакцин, од 18 410

7

7.1. Лікарськими засобами Протягом 
року

КНП "Волноваський 
РЦПМСД" 

Волноваської районної 
ради"

50,0 50,0

Кількість онкологічних 
хворих, які проліковані 25

8

8.1. Лікарськими засобами Протягом 
року

 
КНП "ЛПЛ 

Волноваської МТГ"
80,0 80,0 Кількість паціентів 

отримавших лікування 678

9

9.1.

Медикаментами
Протягом 
року

КНП "Волноваський 
РЦПМСД" 

Волноваської районної 
ради"

306,4 306,4
Кількість пільговиків, 

забезпечених 
медикаментами

320

10 Надання якісної стаціонарної 
допомоги ветеранам ДСВ

Протягом 
року  

КНП "ЛПЛ 
Волноваської МТГ"

48,0 48,0
Кількість ветеранів 

ДСВ, якім надана якісна 
стаціонарна допомога

40

11 Забезпечення жінок фертільного віку та вагітних 

Забезпечення населення  медичними імунобіологічними препаратами 
проти вакцинокерованих інфекцій, зокрема сказу, правцю, ботулізму, 
туляремії тощо

Забезпечення онкологічних хворих

Забезпечення хворих з захворюваннями серцево-судинної системи та 
судино-мозкової системи

Забезпечення пільгової категорії населення



обласний
бюджет

районного 
бюджету, 
бюджету 

територіальної 
громади

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

Термін
виконан-

ня 
Виконавець

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

Всього найменування показника

місцевих бюджетів
№
з/п

Очікуваний 
результат

№  і назва завдання 
Стратегії розвитку 

Донецької області на період 
до 2027 року значення показника

Держав-
ний

бюджет

підпри-
ємств

інших 
джерел

Зміст заходу

11.1.

Сучасними методами пренатальної 
діагностики вродженої та спадкової 
патології вагітних групи ризику 
стовідсотковим охопленням 

Протягом 
року

 
КНП "ЛПЛ 

Волноваської МТГ"
1,2 1,2

Кількість вагітних, якім 
проведено пренатальну 

діагностику 
5

12
Забезпечення дітей, хворих на 
фенілкетонурію продуктами 
лікувального харчування

Протягом 
року КНП "ЦПМСД ВРР" 185,6 185,6

загальна к-ть дітей 
забезп.продуктами 
лікувального 
харчування

2

13 Медичне обладнання для 
фізіотерапевтичного відділення

Протягом 
року

 
КНП "ЛПЛ 

Волноваської МТГ"                   
500,0 500,0 Придбано одиниць 

обладнання, од 12

14 Медичне обладнання для 
стоматологічного відділення

Протягом 
року

 
КНП "ЛПЛ 

Волноваської МТГ"                   
750,0 750,0 Придбано одиниць 

обладнання, од 1

15 Медичне обладнання для хірургічного 
відділення

Протягом 
року КНП "ЛПЛ 

Волноваської МТГ"                   
3 000,0 3000,0 Придбано одиниць 

обладнання, од 1

16 Придбання медикаментів та 
перев'язувальних матеріалів

Протягом 
року

 
КНП "ЛПЛ 

Волноваської МТГ"                   
982,0 982,0

К-ть хворих, 
пролікованих в 
стаціонарних 
віділеннях,од
К-ть лікарських 
відвідувань у 

полікл.відділеннях, од

3208

76540

17 Придбання продуктів харчування для 
хворих стаціонарних відділень

Протягом 
року

 
КНП "ЛПЛ 

Волноваської МТГ"                   
400,0 400,0

К-ть хворих, 
пролікованих в 
стаціонарних 
віділеннях,од

3 208

18 Медична та офісна мебель Протягом 
року

 
КНП "ЛПЛ 

Волноваської МТГ"
958,2 958,2 Загальна кількість 

придбаних меблів, од. 200

Інші завдання: 
забезп.проведення 
заходів та робіт 
місцевого значення з 
мобілізаційної 
підготовки, мобілізації, 
територіальної оборони, 
призову громадян на 
строкову військову 
службу 

19 Забезпечення проведення медичних 
оглядів

Протягом 
року

Волноваська міська 
військово-цивільна 
адміністрація

172,5 172,5 К-ть осіб 726

Разом 13 376,3 2 965,6 0,0 10 109,4 287,6 13,7

2.2.1. Підвищення якості 
і загальної доступності 
медичних послуг у 
містах та сільській 
місцевості



обласний
бюджет

районного 
бюджету, 
бюджету 

територіальної 
громади

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

Термін
виконан-

ня 
Виконавець

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

Всього найменування показника

місцевих бюджетів
№
з/п

Очікуваний 
результат

№  і назва завдання 
Стратегії розвитку 

Донецької області на період 
до 2027 року значення показника

Держав-
ний

бюджет

підпри-
ємств

інших 
джерел

Зміст заходу

1

Утримання ДЮСШ Волноваської 
МТГ

Протягом 
року

Волноваська міська 
військово-цивільна 
адміністрація

4576,2 4576,2 Кількість спортсменів, 
які брали участь у 
регіональних, 

всеукраїнських та 
міжнародних 

змаганннях (осіб)

450

2

Надання фінансової допомоги 
провідним спортсменам (стипендії)

Протягом 
року

Відділ у справах сім'ї, 
молоді та спорту 

Волноваської міської 
ВЦА

200,0 200,0
Кількість наданих 

стипендій 20

3

Оздоровлення дітей-спортсменів 
(учнів ДЮСШ)

червень - 
серпень 

2022 року

ДЮСШ Волноваської 
МТГ

60,0 60,0 Кількість оздоровлених 
дітей-вихованців 
РДЮСШ, осіб

100

4

Проведення та участь у спортивно-
масових заходах

Протягом 
року

Відділ у справах сім'ї, 
молоді та спорту 

Волноваської міської 
ВЦА, МО ВФСТ 

"Колос"

65,0 65,0
Кількість проведених 
спортивно- масових 

заходів, од
50

5
Утримання та відкриття центру 

фізичного здоров'я населення "Спорт 
для всіх"

Протягом 
року

Волноваська міська 
військово-цивільна 
адміністрація

1505,5 1505,5 Кількість існуючих 
центрів, од 1

6 Поточний ремонт об'єктів спортивної 
інфраструктури

Протягом 
року

Волноваська міська 
військово-цивільна 
адміністрація

100,0 100,0 Кількість відремонтованих 
спортивних об'єктів, од

2

Всього 6506,7 0,0 0,0 6506,7 0,0 0,0

1

Розвиток народних, зразкових 
аматорських колективів Волноваської 
міської територіальної громади

Протягом 
року

Волноваська міська 
ВЦА

300,0 300,0
Придбання костюмів, 

взуття, од.

    50

    50

2
Участь у самодіяльних колективів у 

фестивалях, пісенних та 
танцювальних конкурсах

Протягом 
року

Волноваська міська 
ВЦА

75,0 75,0 Прийняття участі у 
фестивалях, пісенних та 

танцювальних 
конкурсах, од. 

(Транспортні витрати)

10

3 Проведення культурно-масових 
заходів

Протягом 
року

Волноваська міська 
ВЦА

300,0 300,0 Проведено заходів, од. 1 200

2.3.4. Залучення 
громадян до фізичної 
активності

2.2.15. Культура і туризм
2.3.1.Підвищення 
доступності культурних 
послуг

2.2.14. Фізичне виховання та спорт
2.3.3. Підтримка спорту 
вищих досягнень, дитячо-
юнацького і резервного 
спорту



обласний
бюджет

районного 
бюджету, 
бюджету 

територіальної 
громади

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

Термін
виконан-

ня 
Виконавець

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

Всього найменування показника

місцевих бюджетів
№
з/п

Очікуваний 
результат

№  і назва завдання 
Стратегії розвитку 

Донецької області на період 
до 2027 року значення показника

Держав-
ний

бюджет

підпри-
ємств

інших 
джерел

Зміст заходу

4 Розроблення проєктно-кошторисної 
документації по об'єктам культури

Протягом 
року

Волноваська міська 
ВЦА

600,0 600,0
Виготовлення 
документації,од. 3

5 Ремонт об'єктів культурної спадщини 
(пам'ятників істороії)

Протягом 
року

Волноваська міська 
ВЦА

200,0 200,0 Проведено ремонтів 
об'єктів, од.  5 (За потребою)

6 Встінолення та демонтаж новорічної 
ялинки

Грудеь 
2022

Волноваська міська 
ВЦА

60,0 60,0
Встановлення та 
демонтаж, од 1

7
Забезпечення бібліотек вітчизняною 
та зарубіжною книжковою продукцією 

та періодичними виданнями

Протягом 
року

Волноваська міська 
ВЦА

10,0 10,0
Придбано, екземл. 100

8

Придбання спліт системи для КЗ 
"Волноваський краєзнавчий музей 
Волноваської міської територіальної 

громади"

Протягом 
року

Волноваська міська 
ВЦА

20,0 20,0
Придбано, од. 2

9

Організація та
проведення тематичних
виставок з історії та
культури національних

груп, народних ремесел та промислів, 
образотворчого та 

декоративноужиткового мистецтва

5,0 5,0 Проведено заходів, од. 4

2.3.2.Стимулювання 
ефективного та 
комплексного 
використання 
туристичного потенціалу

10 Паспортизація і інвентарізація об'єктів 
культурної спадщині

Протягом 
року

Волноваська міська 
ВЦА

50,0 50,0 Проведено заходів, од. 26

Інші завдання: 
дотримання норм ДСНС 
в частині 
протипожежних заходів 
безпеки

11 Забезпечення протипожежних заходів

Протягом 
року

Волноваська міська 
ВЦА

90,0 90,0 Придбання 
вогнегасників, од 112

Всього 1710,0 0,0 0,0 1710,0 0,0 0,0



обласний
бюджет

районного 
бюджету, 
бюджету 

територіальної 
громади

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

Термін
виконан-

ня 
Виконавець

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

Всього найменування показника

місцевих бюджетів
№
з/п

Очікуваний 
результат

№  і назва завдання 
Стратегії розвитку 

Донецької області на період 
до 2027 року значення показника

Держав-
ний

бюджет

підпри-
ємств

інших 
джерел

Зміст заходу

3.1.1. Підвищення 
спроможності регіону 
попереджувати, 
реагувати та 
ліквідовувати наслідки 
надзвичайних ситуацій

1

Забезпечення мінімально достатнього 
рівня безпеки населення і території 
Волноваської міської територіальної 
громади від надзвичайних ситуацій 
техногенного та природного характеру

Протягом 
року

Волноваська міська 
ВЦА 350,0 350,0

Придбано палива для 
підвозу технічної води 
(в тому числі придбання 
ПММ):     
-бензин, л
-ДТ , л      

Придбано матеріально-
технічних засобів з 
метою формування 
місцевого резерву для 
попередження, 
ліквідації надзвичайних 
ситуацій та 
життєзабезпечення 
постраждалого 
населення;  

Придбано палива для 
евакуації населення у 
разі настання 
надзвичайної ситуації 
(події) (в тому числі 
придбання ПММ):
бензин,л
дизпаливо,л

 

614
614

      

за необхідністю

  

 2012
 2012

3.1.2. Підвищення 
суспільної 
правосвідомості та 
попередження 
злочинності

2

Забезпечення правопорядку на 
території Волноваської міської 

територіальної громади на 2022 рік
Протягом 
року

Волноваська міська 
ВЦА 100,0 100,0

Технічне 
обслуговування камер 
відеоспостереження, од 
Придбанно   камер 
відеоспостереження, од

5

5

2.2.16.  Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій
Ціль 3. ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ТА БЕЗПЕКА В УМОВАХ ЗОВНІШНІХ І ВНУТРІШНІХ ВИКЛИКІВ



обласний
бюджет

районного 
бюджету, 
бюджету 

територіальної 
громади

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

Термін
виконан-

ня 
Виконавець

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

Всього найменування показника

місцевих бюджетів
№
з/п

Очікуваний 
результат

№  і назва завдання 
Стратегії розвитку 

Донецької області на період 
до 2027 року значення показника

Держав-
ний

бюджет

підпри-
ємств

інших 
джерел

Зміст заходу

2.2.3. Посилення 
профілактичних заходів 
з упередження 
захворюваності 
населення

3

Протиепідемічний захист населення 
від коронавірусу COVID-19 Протягом 

року
Волноваська міська 

ВЦА 450,0 450,0

Придбано засобів 
індивідуального 
захисту:
-для обробки рук та 
шкіри, од;
-для обробки поверхонь, 
од;
 -маска медична 
одноразова нестерильна, 
од;
- рукавички нестерильні 
оглядові нітрилові,од;
- комбінезон захисний 
медичний 
нестерильний, од;

Придбано 
інфопродукція:
-агітаційної інформації 
щодо запобігання 
COVID-19, од;
-банерів, од;

Оброблено приміщень , 
кв.м

 

112 

 441 

35 000 

 7187 

181

5000 

10

23 611 

Всього 900,0 0,0 0,0 900,0 0,0 0,0

1

Правова освіта населення та його 
інформування щодо прийнятих 
законодавчих та відомчих актів, 
рішеннях та практичних заходах з 
питань зміцнення правопорядку

Протягом 
року

ГУНП, Волноваський 
РВП, Волноваська 
міська ВЦА

0,0 Проведено заходів 9

2

Проведення щомісячних виступів 
керівництва Волноваського районного 
відділу поліції в трудових колективах, 

учбових закладах, в місцях 
проживання громадян, в засобах 
масової інформації з питань 

криміногенної ситуації в районі і 
заходах, спрямованих на боротьбу зі 

злочинністю

Протягом 
року Волноваський РВП 0,0 Надано звітів і виступів 

в ЗМІ 28

3.1.2. Підвищення 
суспільної 
правосвідомості та 
попередження 
злочинності

2.2.17.  Захист  прав і свобод громадян



обласний
бюджет

районного 
бюджету, 
бюджету 

територіальної 
громади

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

Термін
виконан-

ня 
Виконавець

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

Всього найменування показника

місцевих бюджетів
№
з/п

Очікуваний 
результат

№  і назва завдання 
Стратегії розвитку 

Донецької області на період 
до 2027 року значення показника

Держав-
ний

бюджет

підпри-
ємств

інших 
джерел

Зміст заходу

3

Виготовлення та розповсюдження 
інформаційно-рекламної продукції, 

фотовідеоматеріалів, що 
популяризують діяльність 

Національної поліції, сприяють 
формуванню позитивного іміджу 
поліції, профілактиці злочинності 

Протягом 
року Волноваський РВП 0,0

Виготовлено біг-бордів.         
Виготовлено та 
розповсюджено 
інформаційних 
бюлентів, од.

6  

                                                  
1000

4

Посилення роботи з охорони 
публічного порядку і безпеки 
громадян

2022 рік
Волноваський РВП, 

громадські 
формування 

0,0
Проведено спільних 

патрулювань з членами 
громадського формування

56

5

Проведення відпрацювань з метою 
виявлення та знищення посівів маку, 
коноплі, перекриття джерел і каналів 
надходження наркотичних засобів у 

незаконний обіг

2022 рік

Волноваський РВП 0,0 Проведено відпрацювань, од.

10

6

Проведення заходів, направлених на 
виявлення та вилучення з незаконного 
обігу вогнепальної зброї, боєприпасів 
до неї та вибухівки

2022 рік

Волноваський РВП 0,0 Проведено відпрацювань, од.

10

7

Здійснення у межах своєї компетенції 
соціального захисту дітей і 
профілактики правопорушень серед 
них

2022 рік
Волноваський РВП, 
Волноваська міська 

ВЦА
0,0

Проведено брейнг-рингів у 
навчальних закладах.                   
Проведено заходів з 

профілактики 
правопорушень серед дітей

4/40

8

Проведення профілактичних заходів 
спрямованих на боротьбу з 
рецидивною та побутовою 
злочинністю, попередження 
насильства в сім’ї

2022 рік

Волноваський РВП 0,0

Проведено рейдів, щодо 
зменшення рівня побутової 
та рецидивної злочинності, 

недопущення фактів 
насильства в сім’ї

24

9 Придбання службового автомобіля для 
Волноваського РВП

Протягом 
року

ГУНП в Донецькій 
області 500,0 500,00 Придбано службових 

автомобілів, од. 1

3.1.3. Забезпечення 
особистої безпеки жінок 
та чоловіків у 
публічному і приватному 
просторах 

Інші завдання:                        
Підвищення рівня 
готовності органів 
Національної поліції 
реагувати на прояви 



обласний
бюджет

районного 
бюджету, 
бюджету 

територіальної 
громади

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

Термін
виконан-

ня 
Виконавець

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

Всього найменування показника

місцевих бюджетів
№
з/п

Очікуваний 
результат

№  і назва завдання 
Стратегії розвитку 

Донецької області на період 
до 2027 року значення показника

Держав-
ний

бюджет

підпри-
ємств

інших 
джерел

Зміст заходу

10

Проведення капітального ремонту 1 
поверху адміністративної будівлі 

Волноваського РВП для впровадження 
системи "Castody Records"

Протягом 
року

ГУНП в Донецькій 
області 800,0 800,00

Проведено капітальний 
ремонт 1 поверху 
адмінбудівлі 

Волноваського РВП

100

Всього 1300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1300,00

2.1.3. Створення умов 
для самореалізації дітей, 
молодих дівчат і хлопців 1

Організація  відпочинку та 
оздоровлення дітей,  які потребують 

особливої соціальної уваги та 
підтримки та дітей, які виховуються в 

сім'ях з дітьми    

Протягом 
року

ВСЗН Волноваської 
міської ВЦА 900,0 900,0

Кількість дітей, 
охоплених послугами 

відпочинку  та 
оздоровлення, осіб

32

2

Соціальний захист людей похилого 
віку (надання щомісячної стипендії 
особам, яким виповнилось 100 і 

більше років)

Протягом 
року

ВСЗН Волноваської 
міської ВЦА 12,0 12,0

Призначено та 
виплачено щомісячних 
стипендій особам, яким 
виповнилося 100 і 
більше років, осіб

1

3

Проведення заходів у рамках 
відзначення державних і визначних 
дат (Дня ветерана, Міжнародного дня 

людей похилого віку, Дня 
Незалежності тощо) із врученням 
матеріальної або натуральної 

допомоги

Протягом 
року

ВСЗН Волноваської 
міської ВЦА 34,5 34,5 Соціальна підтримка 

осіб похилого віку, осіб 50

4
Виплата компенсації фізичним 

особам, які надають соціальні послуги 
з догляду на непрофесійній основ

Протягом 
року

ВСЗН Волноваської 
міської ВЦА 450,0 450,0

Створено належного 
соціального захисту та 
умов догляду для 

громадян, які не здатні 
до самообслуговування і 
потребують сторонньої 

допомоги, осіб

25

 2.2.4. Підвищення якості 
життя людей, що 
потребують особливої 
соціально-медичної, 
психологічної та 
реабілітаційної допомоги

2.2.18.  Соціальний захист населення та пенсійне забезпечення

реагувати на прояви 
організованої 
злочинності



обласний
бюджет

районного 
бюджету, 
бюджету 

територіальної 
громади

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

Термін
виконан-

ня 
Виконавець

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

Всього найменування показника

місцевих бюджетів
№
з/п

Очікуваний 
результат

№  і назва завдання 
Стратегії розвитку 

Донецької області на період 
до 2027 року значення показника

Держав-
ний

бюджет

підпри-
ємств

інших 
джерел

Зміст заходу

5

Виплата компенсації фізичним 
особам, які надають соціальні послуги 

з догляду без здійснення 
підприємницької д-ті на професійній 

основі

Протягом 
року

ВСЗН Волноваської 
міської ВЦА 300,0 300,0

Створено належного 
соціального захисту та 
умов догляду для 

громадян, які не здатні 
до самообслуговування і 
потребують сторонньої 

допомоги, осіб

5

6 Компенсація за пільговий проїзд 
окремих категорій громадян

Протягом 
року

ВСЗН Волноваської 
міської ВЦА 1500,0 1500,0

Забезпечено мешканців 
Волноваської міської 
територіальної громади 
правом пільгового 
проїзду, осіб

8600

7

Виплати компенсації  за пільговий 
проїзд один раз на рік до будь-якого 
пункту України і назад автомобільним 
або повітряним, або залізничним, або 
водним транспортом відповідно до 
Закону України «Про статус і 
соціальний захист громадян, які 

постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи 

Протягом 
року

ВСЗН Волноваської 
міської ВЦА 10,0 10,0 Отримано компенсацію, 

осіб 12

8

Додаткова соціальна допомога з  
бюджету Волноваської міської 
територіальної громади сім’ям з 
дітьми при народженні дитини

Протягом 
року

ВСЗН Волноваської 
міської ВЦА 630,0 630,0 Отримали допомогу, 

осіб 106

9

Надання допомоги на поховання 
деяких категорій осіб виконавцю 
волевиявлення померлого або особі, 
яка зобов'язалася поховати померлого

Протягом 
року

ВСЗН Волноваської 
міської ВЦА 66,5 66,5 Отримали допомогу, 

осіб 33

10

Надання матеріальної допомоги до 
Дня Перемоги над нацизмом у Другій 
світовій війні особам з інвалідністю, 
учасникам бойових дій та членам 

сімей загиблих в роки Другої світової 
війни 

Протягом 
року

ВСЗН Волноваської 
міської ВЦА 50,0 50,0

Матеріальна підтримка 
ветеранів Другої 
світової війни 

25



обласний
бюджет

районного 
бюджету, 
бюджету 

територіальної 
громади

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

Термін
виконан-

ня 
Виконавець

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

Всього найменування показника

місцевих бюджетів
№
з/п

Очікуваний 
результат

№  і назва завдання 
Стратегії розвитку 

Донецької області на період 
до 2027 року значення показника

Держав-
ний

бюджет

підпри-
ємств

інших 
джерел

Зміст заходу

11

Проведення заходів у рамках 
відзначення державних і визначних 
дат (День Перемоги над нацизмом у 

Другій світовій війні, День 
вшанування учасників бойових дій на 

території інших держав, День 
Незалежності тощо) із врученням 
матеріальної або натуральної 

допомоги

Протягом 
року

ВСЗН Волноваської 
міської ВЦА 120,0 120,0

Матеріальна підтримка 
ветеранів Другої 
світової війни та 

учасників бойових дій 
на території інших 
держав, осіб

120

12

Забезпечення осіб з інвалідністю, 
учасниківм бойових дій та членів 
сімей загиблих безоплатним 

зубопротезуванням з використанням 
сучасних матеріалів (за винятком 

протезування з дорогоцінних металів)

Протягом 
року

ВСЗН Волноваської 
міської ВЦА 50,0 50,0

Матеріальна підтримка 
ветеранів Другої 
світової війни, осіб

17

13

Надання матеріальної допомоги 
осоьам з інвалідністю та дітям з 
інвалідністю на лікування та 

придбання медикаментів, на лікування 
тяжких захворювань (онкологічних, 

оперативних втручань тощо)

Протягом 
року

ВСЗН Волноваської 
міської ВЦА 300,0 300,0

Матеріальна підтримка 
осіб з інвалідністю та 
дітей з інвалідністю, 

осіб

50

14

Надання матеріальної або натуральної 
допомоги особам з інвалідністю до 
Міжнародного дня осіб з інвалідністю 

та інші аналогічні видатки

Протягом 
року

ВСЗН Волноваської 
міської ВЦА 30,0 30,0

Матеріальна підтримка 
осіб з інвалідністю та 
дітей з інвалідністю, 

осіб

50

15

Закупівля подарунків для дітей з 
інвалідністю до Міжнародного Дня 
захисту дітей, Дня Святого Миколая 

та Новорічних свят

Протягом 
року

ВСЗН Волноваської 
міської ВЦА 20,0 20,0

Матеріальна підтримка 
дітей з інвалідністю, 

осіб
40

16

Забезпечення безоплатного 
підключення домогосподарств осіб з 
інвалідністю до широкосмугового 

доступу мережі Інтернет та звільнення 
від абонплати

Протягом 
року

ВСЗН Волноваської 
міської ВЦА, 

підприємці громади
40,0 40,0

Забезпечення 
максимальної 

доступності до мережі 
Інтернет, осіб

60

17

Надання матеріальної допомоги 
постраждалим внаслідок 

Чорнобильської катастрофи на 
лікування тяжких захворювань 

(онкологічних, оперативних втручань 
тощо) 

Протягом 
року

ВСЗН Волноваської 
міської ВЦА 50,0 50,0 Матеріальна підтримка 

на лікування, осіб 8
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18

Проведення заходів до річниці 
Чорнобильської катастрофи (26 
квітня) та Дня вшанування 

ліквідаторів аварії на Чорнобильській 
АЕС (14 грудня) із врученням 
матеріальної або натуральної 

допомоги та інші аналогічні видатки 

Протягом 
року

ВСЗН Волноваської 
міської ВЦА 50,0 50,0

Забезпечення 
додаткового соціального 
захисту постраждалих 

внаслідок 
Чорнобильської 
катастрофи, осіб

50

19

Забезпечити привітання дітей, 
постраждалих внаслідок 

Чорнобильської катастрофи до Дня 
Святого Миколая, Новорічних та 
Різдвяних свят з врученням 

подарунків та інші аналогічні видатки

Протягом 
року

ВСЗН Волноваської 
міської ВЦА 5,0 5,0

Забезпечення належної 
уваги до кожної дитини, 

осіб 
9

20
Нецільова матеріальна допомога в 
натуральній формі у вигляді дров 

особам похилого віку

Протягом 
року

ВСЗН Волноваської 
міської ВЦА 49,9 49,9

Отримали нецільову 
матеріальну допомогу, 

осіб
86

21

Надання щомісячної допомоги учням 
закладів професійної (професійно-
технічної) освіти, студентам 
(курсантам) закладів фахової 

передвищої освіти, закладів вищої 
освіти з числа дітей-сиріт або дітей, 

позбавлених батьківського 
піклування, які перебувають на 
повному державному забезпеченні 

Протягом 
року

ВСЗН Волноваської 
міської ВЦА 12,9 12,9 Отримали щомісячну 

допомогу, осіб 8

22

Надання  одноразової матеріальної 
допомоги особам з інвалідністю 
внаслідок війни  з числа учасників 

антитерористичної операції  та членам 
сімей загиблих учасників 
антитерористичної операції 

Волноваської міської територіальної 
громади

Протягом 
року

ВСЗН Волноваської 
міської ВЦА 109,0 109,0

Отримано одноразову 
матеріальнудопомогу, 

осіб
14

23

Надання пільг з оплати житлово-
комунальних послуг та на придбання 
твердого палива і скрапленого газу 
особам з інвалідністю по зору 

Волноваської міської територіальної 
громади 

Протягом 
року

ВСЗН Волноваської 
міської ВЦА 36,6 36,6  Забезпечено пільгами, 

осіб 9
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24

Компенсаційні виплати особам з 
інвалідністю на бензин, ремонт, 

технічне обслуговування автомобілів, 
мотоколясок і на транспортне 
обслуговування (два рази на рік) 

Волноваської міської територіальної 
громади 

Протягом 
року

ВСЗН Волноваської 
міської ВЦА 12,5 12,5

Забезпечено 
компенсаційними 
виплатами, осіб 

11

25 Поховання учасників бойових дій та 
осіб з інвалідністю внаслідок війни

Протягом 
року

ВСЗН Волноваської 
міської ВЦА 11,5 11,5 Забезпечено послугами, 

осіб за потребою

26 Видатки на встановлення телефонів 
особам з інвалідністю І і ІІ груп

Протягом 
року

ВСЗН Волноваської 
міської ВЦА 0,1 0,1 Встановлено телефонів, 

осіб 1

27

Пільгове медичне обслуговування 
осіб, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи 

Волноваської міської територіальної 
громади 

Протягом 
року

ВСЗН Волноваської 
міської ВЦА 64,9 64,9

Забезпечено пільговим 
медичним 

обслуговуванням, осіб
30

29
Фінансування витрат на надання пільг 
з послуг зв’язку окремим категоріям 

громадян

Протягом 
року

ВСЗН Волноваської 
міської ВЦА 16,5 16,5 Надано пільг, осіб 34

30

Матеріальна допомога постраждалим 
внаслідок Чорнобильської катастрофи 
Волноваської міської територіальної 

громади

Протягом 
року

ВСЗН Волноваської 
міської ВЦА 256,5 256,5 Надано матеріальну 

допомога, осіб 111

31

Прийом та опрацювання заяв 
громадян, які потребують соціальних 
послуг в територіальному центрі 

соціального обслуговування ( надання 
соціальних послуг)

Протягом 
року

ВСЗН Волноваської 
міської ВЦА Звернулося, осіб 200

32

Забезпечення у разі потреби 
влаштування до будинків – інтернатів 
(пенсіонерів) громадян похилого віку, 

осіб з інвалідністю, дітей з 
інвалідністю 

Протягом 
року

ВСЗН Волноваської 
міської ВЦА

Влаштовано до будинків 
– інтернатів, осіб за потребою

33

Проведення аудиту доступності до 
установ соціально-побутового 
обслуговування та забезпечення 

безбар’єрності

Протягом 
року

ВСЗН Волноваської 
міської ВЦА

Проведення аудиту 
об'єктів, од 15

3.2.1. Підвищення якості 
та доступності 
адміністративних та 
соціальних послуг для 
усіх верств населення, 
включно із вразливими 
категоріями
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34
Створення стаціонарного відділення 
територіального центру (розроблення 

ПКД)

Перше 
півряччя 
2022 року

ВСЗН Волноваської 
міської ВЦА,  
Терцентр

500,0 500,0 Розроблено ПКД, од. 1

35
Створення спеціальної служби 

перевезень (соціальне таксі) осіб з 
інвалідністю та дітей з інвалідністю 

Січень -
лютий  

2022 року

ВСЗН Волноваської 
міської ВЦА, Терцентр 400,0 400,0

Забезпечено 
функціонування 
спеціалізованого 
транспорту, од

1

36

Придбання (за рахунок проєктів 
співфінансування, грантів тощо) 
спеціалізованого транспорту для 
надання соціальних послуг особам з 
інвалідністю у старостинських округах 
та віддалених населених пунктах 

громади

Протягом 
року

ВСЗН Волноваської 
міської ВЦА 1500,0 750,0 750,0

Придбано 
спеціалізованого 
транспорту, од

1

37

Сприяння наданню соціальної 
підтримки бездомним громадянам та 

особам, звільненим з місць 
позбавлення волі,  в тому числі під час 
надзвичайних ситуацій в осінньо-

зимовий період

Протягом 
року

ВСЗН Волноваської 
міської ВЦА,  
Терцентр, ЦСС

73,0 73,0 Надано соціальну 
підтримку, осіб за потребою

38

Визначення потреби у надані 
соціальних послугах згідно наказу 
Міністерства соціальної політики 
України від 20.01.2014 №28 "Про 
затвердження Порядку визначення 
потреб населення адміністративно-
територіальної одиниці у соціальних 
послугах"  та розробка заходів по 
задоволенню потреби в соціальних 

послугах  із залученням представників 
інститутів громадянського суспільства

лютий-
березень 
2022 року

ВСЗН Волноваської 
міської ВЦА,  
Терцентр, ЦСС, 

громадські оргінізації

Кількість громадян, які 
прийняли участь у 
опитуванні, осіб

1000

39
Забезпечення діяльності Центру 
комплексної реабілітації дітей з 
інвалідністю Волноваської МТГ

Протягом 
року

ВСЗН Волноваської 
міської ВЦА, Центр 

реабілітації
1400,0 1400,0 Кількість центрів, од 1

Всього 9061,4 0,0 504,0 7767,4 40,0 750,0
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1 Пропоганда сімейних форм виховання 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування до сімейних 
форм влаштування; запровадження 
послуг патронату; попередження 
негативних проявів у дітей зокрема 
щодо вживання спиртних напоїв та 

тютюнових виробів 

Протягом 
року

Служба у справах дітей 
міської військово-

цивільної адміністрації 

40,0 40,0 виготовлення буклетів 
(одиниць)

Проведено заходів, од

2000

2 Соціальний захист дітей та розвиток 
сімейних форм виховання дітей-сиріт 
та дітей, позбавлених батьківського 

піклування

Протягом 
року

Служба у справах дітей 
міської військово-

цивільної адміністрації 

100,0 100,0 Придбано концтоватів, 
одягу, взуття, подарунків 
дітям-сиротам та дітям, 

позбавленим 
батьківського піклування, 
дітям чкі проживають в 
сім'ях що опинились в 
складних життєвих 
обставинах, осіб

92

3 Придбання ліцензійного програмного 
забезпечення для функцірнування 
ЄІАС "Діти" та техн.обслуговування

Протягом 
року

Служба у справах дітей 
міської військово-

цивільної адміністрації 

40,0 40,0 придбання антивірусної 
програми, од

1

2.1.3.Створення умов для 
саморіалізації молодих 
дівчат та хлопців

4 Проведення заходів до Дня святого 
Миколая, до Дня усиновлення, до Дня 

захисту дітей

Протягом 
року

Служба у справах дітей 
міської військово-

цивільної адміністрації 

10,0 10,0 придбання подарунків 
дітям, які проживають в 
сім'ях що опинились в 
складних життєвих 
обставинах (одиниць)

40

Інші заходи: поліпшення 
житлових умов 
населення

5 Придбання на вторинному ринку 
впорядкованого житла для дітей-сиріт, 
дітей, позбавлених батьківського 
піклування, та осіб з їх числа які 
потребують поліпшення житлових 

умов

Протягом 
року

Служба у справах дітей 
міської військово-

цивільної адміністрації 

1000,0 500,0 500,0  забезпеяення 
впорядкованим житлом 

для постійного 
проживання дітей-сиріт, 
дітей, позбавлених 

батьківського піклування, 
та осіб з їх числа на 

умовах співфінансування, 
(одиниць житла)

4

Всього 1190,0 0,0 0,0 680,0 0,0 510,0

інші заходи: рівний 
доступ населення до 
базових соціальних та 
адміністративних послуг

2.2.19.  Захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
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1

Виготовлення ПКД на прокладання 
водопроводу в с.Новоандріївка по вул. 
Степна, Колгоспна, Набережна, 

Гагаріна

Протягом 
року

Волноваська міська 
ВЦА 300,0 300,0 Розроблено ПКД, од. 1

2

Виготовлення проєкту оптимізації 
системи водопостачання Протягом 

року
Волноваська міська 

ВЦА 400,0 400,0 Проєкт оптимізації, од 1

3

Капітальний ремонт 
багатоквартирного житлового фонду 

(сприяння співвласникам 
багатоквартирних будинків 

м.Волноваха)

Протягом 
року

Волноваська міська 
ВЦА 1500,0 1500,0 Відремонтовано 

будинків, од 8

4

Поточний ремонт зовнішнього 
освітлення

Протягом 
року

Волноваська міська 
ВЦА 946,0 946,0

1. Технічне 
обслуговування 
світильників (заміна 
ламп)  од.                                                                       
2. Технічне 
обслуговування 
світильників, од (заміна 
драйвера)                                                                    
3. Прокладка кабелів 
двух та чотирьох 
жильних (D др 10 мм, D 
до 16 мм).                                         
4. Монтаж світильників 
од.                                          
5. Перевірка роботи 
світильників км.

1400 

150        

3000                  

70 

     150 

5
Оплата за вуличну електроенергію 

згідно договору з РЕМ Протягом 
року

Волноваська міська 
ВЦА 5062,9 5062,9 Оплата електроенергії 

РЕМ кВТ/ч 823668

3.2.3 Поліпшення 
житлових умов 
населення

Забезпечення якісного управління житловим фондом та поліпшення 
умов проживання мешканців

Благоустрій територій населених пунктів

2.2.20.  Житлове господарство та комунальна інфраструктура
Водопровідно-каналізаційне господарство

3.2.2. Надання сервісних 
послуг з водопостачання 
та водовідведення



обласний
бюджет

районного 
бюджету, 
бюджету 

територіальної 
громади

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

Термін
виконан-

ня 
Виконавець

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

Всього найменування показника

місцевих бюджетів
№
з/п

Очікуваний 
результат

№  і назва завдання 
Стратегії розвитку 

Донецької області на період 
до 2027 року значення показника

Держав-
ний

бюджет

підпри-
ємств

інших 
джерел

Зміст заходу

6

Реконструкція мереж вуличного 
освітлення населених пунктів 

Волноваської МТГ
Протягом 
року

Волноваська міська 
ВЦА 4500,0 4500,0

1. Змонтовано світових 
точок, од.                                             
2. прокладено СІП, км.                  

105               

15

7 Послуги з утримання зелених 
насаджень 

Протягом 
року

Волноваська міська 
ВЦА 503,0 503,0 Площа зелених 

насаджень, га 85

8 Послуги з підстригання дерев і живої 
огорожі 

Протягом 
року

Волноваська міська 
ВЦА 500,0 500,0 Підстриження дерев і 

живої огорожі, од. 1250

9 Послуги з видалення сухостійних 
аварійних дерев

Протягом 
року

Волноваська міська 
ВЦА 500,0 500,0 Видалення дерев, куб.м 500

10 Послуги з утримання та прибирання 
територій

Протягом 
року

Волноваська міська 
ВЦА 2562,0 2562,0

1. Очищено урн, од               
2. Прибрано територій 
загального 
користування.,м.кв.                                    
3.Навантажено сміття 
екскаватором, т
4. Вивезено 
комун.відходів 
змішаних відходів, т

24000 

     
26000              

4000             

4000



обласний
бюджет

районного 
бюджету, 
бюджету 

територіальної 
громади

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

Термін
виконан-

ня 
Виконавець

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

Всього найменування показника

місцевих бюджетів
№
з/п

Очікуваний 
результат

№  і назва завдання 
Стратегії розвитку 

Донецької області на період 
до 2027 року значення показника

Держав-
ний

бюджет

підпри-
ємств

інших 
джерел

Зміст заходу

11

Послуги з прибирання та підмітання 
вулиць 

Протягом 
року

Волноваська міська 
ВЦА 320,0 320,0

1. Підмітання доріг та 
площ механізованим 
способом. Очищення 
покриття навісною 
щіткою на базі трактора 
на пневмоколісному 
ходу (автомобільні 
дороги міста) км.
2. Очищенопроїзної 
частини від нанесеного 
грунту біля бордюрів 
вручну з використанням 
навантажувача і 
трактора з причепом з 
подальшим вивезенням 
прибраного грунту та 
сміття (автомобільні 
дороги міста) м.
3. Підмітання тротуарів 
та площ вручну. 
Очищення території з 
удосконаленим 
покриттям (пішохідні 
тротуари та доріжки у 
скверах та площах) м.кв.

1000            

6000          

400000

12

Послуги з прибирання та технічного 
обслуговування біотуалетів туалетів Протягом 

року
Волноваська міська 

ВЦА 127,5 127,5

К-ть разів прибрано та 
здійснене технічне 
обслуговування 
біотуалетів туалетів, од

500

13

Послуги з поточного ремонту 
елементів благоустрою Протягом 

року
Волноваська міська 

ВЦА 150,0 150,0

Фарбування елементів 
благоустрою, ремонт 
металевих та дерев'яних 
конструкцій

14
Придбання спецодягу та інвентарю 
для проведення громадських робіт та 

робіт з благоустрою

Протягом 
року

Волноваська міська 
ВЦА 475,0 475,0 Забезпечення 

працівників, осіб 16

15 Ліквідація карантинних рослин Протягом 
року

Волноваська міська 
ВЦА 245,0 245,0

Ліквідація карантинних 
рослин, механічним 
методом, тис.м.кв.

350



обласний
бюджет

районного 
бюджету, 
бюджету 

територіальної 
громади

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

Термін
виконан-

ня 
Виконавець

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

Всього найменування показника

місцевих бюджетів
№
з/п

Очікуваний 
результат

№  і назва завдання 
Стратегії розвитку 

Донецької області на період 
до 2027 року значення показника

Держав-
ний

бюджет

підпри-
ємств

інших 
джерел

Зміст заходу

16 Послуги з очищення стічних канав Протягом 
року

Волноваська міська 
ВЦА 45,0 45,0 Очищено стічних канав, 

м 1500

17 Стерелізація безпритульних домашніх 
тварин

Протягом 
року

Волноваська міська 
ВЦА 125,0 125,0 Стерелізовано тварин, осіб 50

Всього 18261,4 0,0 0,0 18261,4 0,0 0,0

3.2.1. Підвищення якості 
та доступності 
адміністративних та 
соціальних послуг

1

Підвищення кваліфікації службовців 
ОМС, участь у семінарах , нарадах, 

тренінгах, форумах, тощо Протягом 
року

Волноваська міська 
ВЦА 0,0 Кількість заходів за потребою

Всього 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1

Адресна матеріальна допомога 
учасникам бойових дій, в тому числі 
учасникам антитерористичної  

операції, операції Об’єднаних сил та 
членам сімей загиблих на лікування 

Протягом 
року

ВСЗН Волноваської 
міської ВЦА 50,0 50,0

Забезпечено 
матеріальною 
допомогою, осіб

10

2

Надання матеріальної допомоги 
особам,  які отримали поранення, 

контузію або каліцтво під час участі в 
АТО/ООС до Дня захисників та 

захисниць України

Протягом 
року

ВСЗН Волноваської 
міської ВЦА 40,0 40,0

Надано допомогу 
учасникам АТО, які 
зазнали поранення, 
контузії чи іншого 
ушкодження здоров'я 
під час участі у 

антитерористичній 
операції грошової 
допомоги, осіб

4

3

Забезпечення осіб з інвалідністю 
внаслідок війни з числа учасників 
АТО/ООС та членів сімей загиблих 
безоплатним зубопротезуванням з 
використанням сучасних матеріалів 

(за винятком протезування з 
дорогоцінних металів)

Протягом 
року

ВСЗН Волноваської 
міської ВЦА 30,0 30,0

Пільгове  медичне 
обслуговування 

учасників АТО/ООС, 
осіб

10

2.2.22. Заходи, пов'язані з наслідками проведення  ООС, на території громади. 
Підтримка внутрішньо переміщених осіб 

2.2.21.  Розвиток громади

Інші завдання: 
Створення системи 
психологічної, 
соціальної та фізичної 
реабілітації для 
населення, яке 
постраждало внаслідок 
проведення конфлікту. 
Підтримка воїнів ООС та 
їх сімей



обласний
бюджет

районного 
бюджету, 
бюджету 

територіальної 
громади

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

Термін
виконан-

ня 
Виконавець

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

Всього найменування показника

місцевих бюджетів
№
з/п

Очікуваний 
результат

№  і назва завдання 
Стратегії розвитку 

Донецької області на період 
до 2027 року значення показника

Держав-
ний

бюджет

підпри-
ємств

інших 
джерел

Зміст заходу

4

Проведення заходів у рамках 
відзначення визначних та пам’ятних 
дат: День Захисника і Захисниць 

України, День Незалежності України, 
День пам’яті Захисників України, які 
загинули в боротьбі за незалежність, 
суверенітет i територіальну цілісність 

України тощо із врученням 
матеріальної або натуральної 

допомоги

Протягом 
року

ВСЗН Волноваської 
міської ВЦА 50,0 50,0

Забезпечення виплати 
матеріальної допомоги 
учасникам АТО/ООС та 
членам сімей загиблих 
учасників АТО/ООС, 

осіб

50

5

Проведення заходів по відзначенню 
Дня Захисника і Захисниць України, 
новорічних і різдвяних свят для дітей 
учасників АТО/ООС із врученням 
матеріальної або натуральної 

допомоги

Протягом 
року

ВСЗН Волноваської 
міської ВЦА 35,0 35,0

Додаткова підтримка 
сімей учасників 
АТО/ООС, осіб

35

6
Соціальна підтримка  внутрішньо-

переміщених осіб 
Протягом 
року

ВСЗН Волноваської 
міської ВЦА 80,0 80,0 Надано матеріальної 

допомоги, осіб 16

7

Заходи щодо захисту прав та інтересів 
осіб, зниклих безвісти за особливих 
обставин, жертв насильницькх 
зникнень, членів їх сімей.

Протягом 
року

ВСЗН Волноваської 
міської ВЦА 5,0 5,0 Здійнено заходів, од за потребою

Всього 290,0 0,0 0,0 290,0 0,0 0,0

1

Розробка комплексного плану 
просторового планування територій 
Волноваської міської територіальної 

громади

Протягом 
року

Волноваська міська 
ВЦА 100,0 100,0

Розроблено 
комплексний  план (збір 
данних, створенння 

геопорталу, 
виготовлення 
топогеодезичної 
зйомки), од

1

2

Виготовлення проектно-кошторисної 
документації по об,єкту: 

"Реконструкція площі Незалежності в 
м. Волноваха"

Протягом 
року

Волноваська міська 
ВЦА 100,0 100,0

виготовлення проектно-
кошторисної 
документації

1

3.4.3. Розвиток системи 
просторового 
планування з 
використанням 
електронних ресурсів

2.2.23.  Впровадження заходів територіального планування



обласний
бюджет

районного 
бюджету, 
бюджету 

територіальної 
громади

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

Термін
виконан-

ня 
Виконавець

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

Всього найменування показника

місцевих бюджетів
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Очікуваний 
результат

№  і назва завдання 
Стратегії розвитку 

Донецької області на період 
до 2027 року значення показника

Держав-
ний

бюджет

підпри-
ємств

інших 
джерел

Зміст заходу

3

Виготовлення проектно-кошторисної 
документації по об,єкту: "Капітальний 
ремонт елементів благоустрою та 
озеленення зони відпочинку по вул. 
Донецька в районі магазину по вул. 
Донецька, 247 в м. Волноваха"

Протягом 
року

Волноваська міська 
ВЦА 50,0 50,0

виготовлення проектно-
кошторисної 
документації

1

4

Коригування проекту "Реконструкція 
нежитлової будівлі під гуртожиток за 

адресою: м. Волноваха, вул. 
Будівників, 7-а"

Протягом 
року

Волноваська міська 
ВЦА 150,0 150,0

виготовлення проектно-
кошторисної 
документації з 
коригуванням

1

5

Виготовлення топо-геодезичної 
зйомки у державній системі координат 

УСК-2000 Волноваської міської 
територіальної громади

Протягом 
року

Волноваська міська 
ВЦА 200,0 200,0 виготовлення топо-

геодезичної зйомки 1

6

Виготовлення проектів:"Організація 
дорожнього руху" на території 

Волноваської міської територіальної 
громади.

Протягом 
року

Волноваська міська 
ВЦА 50,0 50,0 виготовлення проектів 

ОДР 5

Всього 650,0 0,0 0,0 650,0 0,0 0,0

1
Розробка СЕО Програми 

економічного і соціального розвитку  
Волноваської МТГ на 2023 рік

Протягом 
року

Волноваська міська 
ВЦА 49,9 49,9 Розроблено проєкт СЕО, 

од. 1

2 Розробка СЕО інших документів 
державного планування

Протягом 
року

Волноваська міська 
ВЦА 49,9 49,9 Розроблено проєкт СЕО, 

од. 1

4.1.1. Удосканалення 
публічного екологічного 
управління та 
моніторингу

2.2.24.  Охорона навколишнього природного середовища
Ціль 4. РОЗБУДОВА БЕЗПЕЧНОГО СУСПІЛЬСТВА
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4.1.2. Підвищення 
екологічної свідомості 
населення

3

Проведення  науково-технічних  
конференцій  і  семінарів, 

організація виставок,  фестивалів та 
інших заходів щодо пропаганди 

охорони навколишнього природного 
середовища, видання поліграфічної 
продукції з екологічної тематики,  
створення бібліотек,  відеотек, 

фонотек тощо (пункт 80 постанови 
КМУ №1147 від 17.09.1996) 

Протягом 
року

Волноваська міська 
ВЦА 4,5 4,5

Підвищення 
кваліфікації кадрів, 
просвітницька 
діяльність серед 

населення. Розміщення 
поліграфічної продукції 

(банери), од

5

4.1.4. Зниження 
навантаження на 
атмосферне повітря

4

Забезпечення суб'єктами 
господарювання зволоження(водою), 
доріг на території промислових 
майданчиків глинодобувних 
підприємств, автодоріг від 

промислових майданчиків до складів 
(п.18 Постанови КМУ від 17.09.96 
№1147 із змінами та доповненнями)

Протягом 
року

ТОВ НВП 
"Донбаснерудпром", 
ТОВ "Донбаскераміка"

630,0 630,0 Зниження пилового 
потоку, % 20

5

Рекультивація  порушених  земель та 
використання родючого 

шару грунту під час проведення  робіт,  
пов'язаних  із  порушенням 

земель. (п.27 Постанови КМУ від 
17.09.96 №1147 із змінами та 

доповненнями)

Протягом 
року

ТОВ НВП 
"Донбаснерудпром" 3240,0 3240,0

Повернення земель для 
ведення  

сільськогосподарських 
робіт

6

Проведення спеціальних заходів, 
спрямованих на запобігання 

знищенню чи пошкодженню об'єктів 
природно-заповідного фонду, а саме 
встановлення єдиних державних 
знаків та аншлагів на  території 

ландшафтного заказнику місцевого 
значення "урочище Донське ковилове" 
(пункт 60 постанови КМУ №1147 від 

17.09.1996) 

Протягом 
року

Волноваська міська 
ВЦА 20,0 20,0

Встановлення єдиних 
державних знаків та 
аншлагів на території 

ландшафтного 
заказника місцевого 
значення "Урочище 
донське ковилове" , од

5

1

7

Послуги з ведення державного 
кадастру територій та об'єктів 
природно-заповідного фонду на 
території Волноваської міської 

територіальної громади

Протягом 
року

Волноваська міська 
ВЦА 30,0 30,0 Картка ДКПЗФ, од 1

4.1.5. Збереження 
біологічного та 
ландшафного 
різноманіття, родючості 
земель



обласний
бюджет

районного 
бюджету, 
бюджету 

територіальної 
громади

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

Термін
виконан-

ня 
Виконавець

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

Всього найменування показника

місцевих бюджетів
№
з/п

Очікуваний 
результат

№  і назва завдання 
Стратегії розвитку 

Донецької області на період 
до 2027 року значення показника

Держав-
ний

бюджет

підпри-
ємств

інших 
джерел

Зміст заходу

4.2.1. Удосконалення 
системи збору та 
переробки твердих 
побутових відходів 

8

Придбання обладнання для збору, 
транспортування та складування 
твердих побутових відходів, а саме 

контейнерів (пункт 68 постанови КМУ 
№1147 від 17.09.1996) 

Протягом 
року

Волноваська міська 
ВЦА 323,0 323,0

Забезпечення 
екологічно безпечного 

поводження з 
відходами, придбання 
контейнерів емкості 1,1 

куб.м, од

38

4347,3 0,0 0,0 477,3 3870,0 0,0

122186,3 2965,6 804,0 91098,8 24744,2 2573,7ВСЬОГО ПО ЗАХОДАМ

Всього


