
Додаток 2

№ 
з/п

Завдання Стратегії розвитку Донецької 
області на період 

до 2027 року (Стратегії громади) / Плану 
заходів з реалізації у 2021-

2023 роках Стратегії 

Назва індикатору Базове значення
(станом на 
01.01.2022)

Прогнозне 
значення

(01.01.2023)

1 3.2.1. Підвищення якості та доступності 
адміністративних та соціальних послуг для 

усіх верств населення, включно із 
вразливими категоріями

Розширення дистанційних форм 
обслуговування за допомогою 
електронних сервісів Пенсійного 

фонду України, %

6 8

2 3.2.1. Підвищення якості та доступності 
адміністративних та соціальних послуг для 

усіх верств населення, включно із 
вразливими категоріями

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, осіб що 

обслуговуються

0 30

3 3.2.1. Підвищення якості та доступності 
адміністративних та соціальних послуг для 

усіх верств населення, включно із 
вразливими категоріями

Створення спеціальної служби 
перевезень (соціальне таксі), осіб що 

потребують послуги

0 290

4 2.3.3. Підтримка спорту вищих досягнень, 
дитячо-юнацького і резервного спорту

Кількість спортсменів-отримувачів 
стипендій, осіб 16 20

5 Кількість придбаних квартир для дітей-
сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, та осіб з їх числа

Кількість квартир, (придбано за рік) 0 4

6 Інші завдання:  сприяння формуванню 
позитивного іміджу сім’ї, підвищення її 
престижу. Сприяння соціальній підтримці 
дітей, які потребують соціальної уваги та 
підтримки; організація змістовного дозвілля 

у вільний від навчання час

Кількість придбаних будинків, од 0 1

7 3.1.3. Забезпечення особистої безпеки жінок 
та чоловіків у публічному і приватному 

просторах 

Кількість створених притулків, од 0 1

8 3.1.1. Підвищення спроможності регіону 
поперджувати, реагувати та ліквідовувати 

наслідки надзвичайних ситуацій

Придбання палива для підвозу питної 
та технічної води (у разі необхідності) 

та у разі евакуації населення, л

5252 5374

9 3.1.2. Підвищення суспільної 
правосвідомості та попередження 

злочинності

Встановлення камер 
відеоспостереження, од

5 10

10 2.2.3. Посилення профілактичних заходів з 
упередження захворюваності населення

Захист населення від коронавірусу 
COVID-19

800 950

Навантаження на 1 вільне робоче 
місце, осіб 6 5

Сприяти працевлаштуванню 
незайнятого населення, осіб 522 530

12 2.1.2. Забезпечення освітніми послугами 
дітей з особливими освітніми потребами

Кількість шкільних автобусів, од 6 7

13 3.2.2. Надання сервісних послуг із 
водопостачання та водовідведення 

Виготовлення проєкту оптимізації 
системи водопостачання з метою 
забезпечення питною водою 
мешканців м. Волноваха, од

0 1

14 4.2.1. Удосконалення системи збору та 
переробки твердих побутових відходів

закінчення будівництва та введення в 
дію нового полігону ТПВ, од. 0 1

11
1.1.1. Зменшення диспропорцій між 
попитом та пропозицєю робочої сили

Ключові індикатори ефективності реалізації заходів та проєктів Програми

до розпорядження керівника міської 
      військово-цивільної адміністрації

      ___________  № ______

Керівник міської
військово-цивільної адміністрації                                          ______________                                                  І. Лубінець


