
Додаток 4

Державний фонд 
регіонального 
розвитку

інші кошти 
державного 
бюджету, 
включаючи 
цільові 

субвенції з 
державного 
бюджету на 
розвиток 
територій*

Надзвичайна 
кредитна 

програма для 
відновлення 
України 

Європейсько
го 

інвестиційно
го банку 

(Пули 1, 2а, 3 
та 4)**

обласний 
бюджет

залишки коштів 
місцевих бюджетів 
населених пунктів 
Донецької області, 
на території яких 
органи державної 
влади тимчасово 
не здійснюють 

свої повноваження

районний бюджет, 
бюджет 

територіальної 
громади

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
ВСЬОГО 341361,586 260278,385 14972,409 0,000 0,000 25000,000 0,000 84473,220 135832,756

ВСЬОГО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 
ВСЬОГО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 
ВСЬОГО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 
ВСЬОГО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1

1.3.1. 
Підвищення 
якості та 

доступності 
транспортно-
логістичних 
послуг з 

урахуванням 
внутрішніх та 
міжнародних 
зв'язків

Будівництво 
пішохідного 
тунелю під 
залізничними 
коліями в 

м.Волноваха

Волноваська МТГ 2021-2022 
роки

Волноваська 
міська ВЦА

21429,200 14000,000 9000,000 5000,000

Пішоходний тунель під трьома 
залізничними коліями. Довжина 
підземної частини - 35 м., загальна 

довжина - 64 м. Конструкція 
монолітна.

ВСЬОГО 21429,200 14000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 9000,000 5000,000

 
ВСЬОГО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 
ВСЬОГО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 
ВСЬОГО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 
ВСЬОГО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1. Промисловий комплекс

Перелік інвестиційних/інфрастуктурних   проєктів, реалізація яких пропонується  у 2022 році  

кошти місцевих бюджетів

Інші джерела 
фінансування

Потреба у фінансуванні на 2022 рік, тис.грн.  
у тому числі:

     до розпорядження керівника міської 
      військово-цивільної адміністрації

      ___________  № ______

8. Ринок праці. Зайнятість населення

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

Примітка

кошти державного бюджету

Виконавець
Термін 
реалізації 
проєкту

5. Інвестиційна діяльність та розвиток інфраструктури

2. Агропромисловий комплекс

3. Розвиток земельних відносин

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

7. Розвиток підприємницького середовища

Результативність реалізації проекту
(характеристика,  потужність 

відповідних об'єктів)

4. Розвиток зовнішьоекономічної діяльності, міжнародної і міжрегіональної співпраці

Всього

Кошторисна 
вартість проєкту,

тис.грн.

№ 
з/п

Назва проєкту

Номер та назва 
технічного 

завдання Плану 
заходів з 

реалізації у 2021-
2023 роках 
Стратегії 
розвитку 
Донецької 

області на період 
до 2027 року*

Територія, на якій 
реалізується проєкт



Державний фонд 
регіонального 
розвитку

інші кошти 
державного 
бюджету, 
включаючи 
цільові 

субвенції з 
державного 
бюджету на 
розвиток 
територій*

Надзвичайна 
кредитна 

програма для 
відновлення 
України 

Європейсько
го 

інвестиційно
го банку 

(Пули 1, 2а, 3 
та 4)**

обласний 
бюджет

залишки коштів 
місцевих бюджетів 
населених пунктів 
Донецької області, 
на території яких 
органи державної 
влади тимчасово 
не здійснюють 

свої повноваження

районний бюджет, 
бюджет 

територіальної 
громади

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

кошти місцевих бюджетів

Інші джерела 
фінансування

Потреба у фінансуванні на 2022 рік, тис.грн.  
у тому числі:

Примітка

кошти державного бюджету

Виконавець
Термін 
реалізації 
проєкту

Результативність реалізації проекту
(характеристика,  потужність 

відповідних об'єктів)Всього

Кошторисна 
вартість проєкту,

тис.грн.

№ 
з/п

Назва проєкту

Номер та назва 
технічного 

завдання Плану 
заходів з 

реалізації у 2021-
2023 роках 
Стратегії 
розвитку 
Донецької 

області на період 
до 2027 року*

Територія, на якій 
реалізується проєкт

1

1.3.1. 
Підвищення 
якості та 

доступності 
транспортно-
логістичних 
послуг з 

урахуванням 
внутрішніх та 
міжнародних 
зв'язків

Капітальний 
ремонт дороги по 
вул. 100 років 

Червоного Хреста, 
м. Волноваха 
Волноваського 
району Донецької 

області

Волноваська МТГ 2022 рік Волноваська 
міська ВЦА 9070,862 9070,862 6070,862 3000,000

Покращення стану дорожньо-
транспортної інфрастуктури громади 

(6000 кв.м.)

2

1.3.1. 
Підвищення 
якості та 

доступності 
транспортно-
логістичних 
послуг з 

урахуванням 
внутрішніх та 
міжнародних 
зв'язків

Капітальний 
ремонт дороги по 
вул. Центральна м. 

Волноваха 
Волноваського 
району Донецької 

області"

Волноваська МТГ 2022 рік Волноваська 
міська ВЦА 72481,797 72481,797 13929,138 58552,659

Покращення стану дорожньо-
транспортної інфрастуктури громади 

(10000 кв.м.)

3

1.3.1. 
Підвищення 
якості та 

доступності 
транспортно-
логістичних 
послуг з 

урахуванням 
внутрішніх та 
міжнародних 
зв'язків

Капітальний 
ремонт тротуарів в 
м. Волноваха, 
Волноваського 
району Донецької 

області

Волноваська МТГ 2022 рік Волноваська 
міська ВЦА 5000,000 5000,000 5000,000

Покращення стану дорожньо-
транспортної інфрастуктури громади 

(4000 кв.м.)

ВСЬОГО 86552,659 86552,659 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 20000,000 66552,659

10. Дорожньо-транспортний  комплекс



Державний фонд 
регіонального 
розвитку

інші кошти 
державного 
бюджету, 
включаючи 
цільові 

субвенції з 
державного 
бюджету на 
розвиток 
територій*

Надзвичайна 
кредитна 

програма для 
відновлення 
України 

Європейсько
го 

інвестиційно
го банку 

(Пули 1, 2а, 3 
та 4)**

обласний 
бюджет

залишки коштів 
місцевих бюджетів 
населених пунктів 
Донецької області, 
на території яких 
органи державної 
влади тимчасово 
не здійснюють 

свої повноваження

районний бюджет, 
бюджет 

територіальної 
громади

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

кошти місцевих бюджетів

Інші джерела 
фінансування

Потреба у фінансуванні на 2022 рік, тис.грн.  
у тому числі:

Примітка

кошти державного бюджету

Виконавець
Термін 
реалізації 
проєкту

Результативність реалізації проекту
(характеристика,  потужність 

відповідних об'єктів)Всього

Кошторисна 
вартість проєкту,

тис.грн.

№ 
з/п

Назва проєкту

Номер та назва 
технічного 

завдання Плану 
заходів з 

реалізації у 2021-
2023 роках 
Стратегії 
розвитку 
Донецької 

області на період 
до 2027 року*

Територія, на якій 
реалізується проєкт

1

2.1.1. 
Підвищення 
якості т 

адоступності 
дошкільної та 

базової середньої 
освіти

Капітальний 
ремонт харчоблоку 
Волноваського 
ЗЗСО І-ІІІ ст. №7

Волноваська МТГ 2022 рік Волноваська 
міська ВЦА 8000,0 8000,0 8000,0

в ході проекту буде виконано 
капітальний ремонт їдальні 448,9м2. А 

саме: заміна системи опалення, 
системи каналізації та 

електропостачання. Ремонт підлоги-
бетонна стяжка, стеля-підвісна,заміна 
дверних блоків. Також беде замінено 

технологічне  обладнання: 
тісномісильна машина, холодильне 

обладанння, картоплечистка, 
посудомийна машина.

2

2.1.1. 
Підвищення 
якості т 

адоступності 
дошкільної та 

базової середньої 
освіти

Капітальний 
ремонт харчоблоку 
Волноваського 
ЗЗСО І-ІІІ ст. №4

Волноваська МТГ 2022 рік Волноваська 
міська ВЦА 5645,2 5645,2 5645,2

В ході реалізації проекту буде виконано 
улаштування підвісної стелі- 58,57м2, 
заміна підлоги-41,58м2, монтаж 
дверних блоків- 6од,  ремонт 

електромережі- 76,5м, заміна системи 
опалення- 18м.п, облицювання стін з 
керамічних плиток 79,56м2.  Монтаж 

роздаткового вікна.Заміна 
теехнологічного обладнання: 

холодильник-2од, витяжна система, 
морозильний ларь, тістомісильна 

машина. 

3

2.1.1. 
Підвищення 
якості т 

адоступності 
дошкільної та 

базової середньої 
освіти

Капітальний 
ремонт харчоблоку 
Рибинського ЗЗСО 

І-ІІІ ст.

Волноваська МТГ 2022 рік Волноваська 
міська ВЦА 4000,0 4000,0 4000,0

В ході реалізації проекту буде виконано 
улаштування витяжної системи,  
підвісної стелі- 117,15м2, монтаж 
дверних блоків -3,88м2, заміна 
електропостачання- 250м, заміна 

системи опалення- 58м.п, облицювання 
стін з керамічних плиток- 450м2, 

11. Освіта



Державний фонд 
регіонального 
розвитку

інші кошти 
державного 
бюджету, 
включаючи 
цільові 

субвенції з 
державного 
бюджету на 
розвиток 
територій*

Надзвичайна 
кредитна 

програма для 
відновлення 
України 

Європейсько
го 

інвестиційно
го банку 

(Пули 1, 2а, 3 
та 4)**

обласний 
бюджет

залишки коштів 
місцевих бюджетів 
населених пунктів 
Донецької області, 
на території яких 
органи державної 
влади тимчасово 
не здійснюють 

свої повноваження

районний бюджет, 
бюджет 

територіальної 
громади

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

кошти місцевих бюджетів

Інші джерела 
фінансування

Потреба у фінансуванні на 2022 рік, тис.грн.  
у тому числі:

Примітка

кошти державного бюджету

Виконавець
Термін 
реалізації 
проєкту

Результативність реалізації проекту
(характеристика,  потужність 

відповідних об'єктів)Всього

Кошторисна 
вартість проєкту,

тис.грн.

№ 
з/п

Назва проєкту

Номер та назва 
технічного 

завдання Плану 
заходів з 

реалізації у 2021-
2023 роках 
Стратегії 
розвитку 
Донецької 

області на період 
до 2027 року*

Територія, на якій 
реалізується проєкт

4

2.1.1. 
Підвищення 
якості т 

адоступності 
дошкільної та 

базової середньої 
освіти

Термомодернізація 
та термосанація 

будівлі 
Волноваського 

ЗЗСО І-ІІІ ст.    № 3

Волноваська МТГ 2022 рік Волноваська 
міська ВЦА 3381,7 3381,7 104,3 3277,4

В ході проекту буде виконано:  
утеплення покрівлі - 1239,55м2,  

улаштування віконних зливів- 225,3м2. 
Опорядження стін фасадів профілем 

металевим- 406,м2 ( залишкові роботи).

5

2.1.1. 
Підвищення 
якості т 

адоступності 
дошкільної та 

базової середньої 
освіти

Будівля 
загальноосвітньої 
школи             І-ІІІ 
ст. Волноваської 

ЗОШ № 1 
капітальний 
ремонт 

(термомодернізація
)

Волноваська МТГ 2022 рік Волноваська 
міська ВЦА 5384,9 5384,9 120,3 5264,6

В ході проекту буде виконано: 
вогнезахист деревяних конструкцій лат- 
1304м2, утеплення покрівлі - 1304,0м2, 

монтаж дверних блоків- 22,15м2. 
Ремонт цоколю. Утеплення 

фундаменту, фасаду -мініральними 
плитами з опорядження декоративними 

розчином - 1541,78м2.

6

2.1.1. 
Підвищення 
якості т 

адоступності 
дошкільної та 

базової середньої 
освіти

Капітальний 
ремонт будівлі 
другого корпусу  
Волноваського 
ЗЗСО І-ІІІ ст. №7 

Волноваська МТГ 2022-2025 
роки

Волноваська 
міська ВЦА 30000,0 15000,0 10000,0 5000,0

В ході проекту буде виконано : 
улаштування вимощення навколо 

будівлі, улаштування покрівлі 570м2,  
встановлення дверних блоків -

28од,монтаж протипожежних дверей - 
21од, заміна сисиеми опалення 1209 
секцій, заміна електропостачання- 
63,8м, встановлення світильників-

178од, монтаж пожежної сигналізації.  
Монтаж пандусу.

7

2.1.1. 
Підвищення 
якості т 

адоступності 
дошкільної та 

базової середньої 
освіти

Капітальний 
ремонт приміщень 

№24-28 
Валерянівського 
закладу загальної 
середньої освіти І-

ІІІ ступенів, 
вул.Центральна, 

17в с.Валерянівка

Волноваська МТГ 2022 Волноваська 
міська ВЦА 2500,0 2500,0 2500,0

В ході проекту буде виконано 
капітальний ремонт у 5 приміщеннях 

263 кв.м



Державний фонд 
регіонального 
розвитку

інші кошти 
державного 
бюджету, 
включаючи 
цільові 

субвенції з 
державного 
бюджету на 
розвиток 
територій*

Надзвичайна 
кредитна 

програма для 
відновлення 
України 

Європейсько
го 

інвестиційно
го банку 

(Пули 1, 2а, 3 
та 4)**

обласний 
бюджет

залишки коштів 
місцевих бюджетів 
населених пунктів 
Донецької області, 
на території яких 
органи державної 
влади тимчасово 
не здійснюють 

свої повноваження

районний бюджет, 
бюджет 

територіальної 
громади

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

кошти місцевих бюджетів

Інші джерела 
фінансування

Потреба у фінансуванні на 2022 рік, тис.грн.  
у тому числі:

Примітка

кошти державного бюджету

Виконавець
Термін 
реалізації 
проєкту

Результативність реалізації проекту
(характеристика,  потужність 

відповідних об'єктів)Всього

Кошторисна 
вартість проєкту,

тис.грн.

№ 
з/п

Назва проєкту

Номер та назва 
технічного 

завдання Плану 
заходів з 

реалізації у 2021-
2023 роках 
Стратегії 
розвитку 
Донецької 

області на період 
до 2027 року*

Територія, на якій 
реалізується проєкт

8

2.1.1. 
Підвищення 
якості т 

адоступності 
дошкільної та 

базової середньої 
освіти

Капітальний 
ремонт 

приміщеньВолнова
ського  ЗЗСО 1-3 
ступені №3 , 

розташованого за 
адресою : 

м.Волноваха, пров. 
Спортивний, 8

Волноваська МТГ 2022-2025 
роки 

Волноваська 
міська ВЦА 30000,0 15000,0 15000,0 В ході проекту будевідремонтоване 

1393 кв.м приміщень

9

2.1.1. 
Підвищення 
якості т 

адоступності 
дошкільної та 

базової середньої 
освіти

Капітальний 
ремонт спортивної 
зали та санвузлів 
Волноваського  
ЗЗСО 1-3 ступені 

№6 , 
розташованого за 

адремою : 
м.Волноваха, 

вул.Ломоносова, 13

Волноваська МТГ 2022 рік Волноваська 
міська ВЦА 4845,0 4845,0 4845,0

В ході реалізації проєкту буде виконан 
ремонт покрівлі - 280 м.кв., ремонт 

фасаду-150 м.кв., капремонт 
внутрішніх приміщень - 351,2 м.кв.

Разом 93756,836 63756,836 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 30369,836 33387,000

 
ВСЬОГО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12. Підтримка сім'ї, дітей та молоді



Державний фонд 
регіонального 
розвитку

інші кошти 
державного 
бюджету, 
включаючи 
цільові 

субвенції з 
державного 
бюджету на 
розвиток 
територій*

Надзвичайна 
кредитна 

програма для 
відновлення 
України 

Європейсько
го 

інвестиційно
го банку 

(Пули 1, 2а, 3 
та 4)**

обласний 
бюджет

залишки коштів 
місцевих бюджетів 
населених пунктів 
Донецької області, 
на території яких 
органи державної 
влади тимчасово 
не здійснюють 

свої повноваження

районний бюджет, 
бюджет 

територіальної 
громади

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

кошти місцевих бюджетів

Інші джерела 
фінансування

Потреба у фінансуванні на 2022 рік, тис.грн.  
у тому числі:

Примітка

кошти державного бюджету

Виконавець
Термін 
реалізації 
проєкту

Результативність реалізації проекту
(характеристика,  потужність 

відповідних об'єктів)Всього

Кошторисна 
вартість проєкту,

тис.грн.

№ 
з/п

Назва проєкту

Номер та назва 
технічного 

завдання Плану 
заходів з 

реалізації у 2021-
2023 роках 
Стратегії 
розвитку 
Донецької 

області на період 
до 2027 року*

Територія, на якій 
реалізується проєкт

1

2.2.1. 
Підвищення 

якості і загальної 
доступності 

медичних послуг 
у містах та 
сільській 
місцевості

Капітальний 
ремонт головного 
лікувального 
корпусу та 

поліклінічного 
відділення       КНП 
"Лікарня планового 

лікування 
Волноваської МТГ"

Волноваська МТГ 2020 - 
2022 роки

КНП "Лікарня 
планового 
лікування 

Волноваської 
міської 

територіальної 
громади"

53735,428 21699,144 14972,409 6726,735

У 2022 році будуть виконані 
демонтажні роботи ( дверних 

дерев’яних блоків - 35од., системи 
електро-водо постачання та каналізації 

1800 м.п, розбирання облицювання 
стін та підлоги з керамічних плит-

2400м2), монтажні роботи ( проведення 
електро-водопостачальної системи та 
каналізації -2000 м.п. , установка 

дверних металопластикових блоків -
35од., облицювання стін та підлоги 
керамичною плиткою- 2400м2, 

шпаклювання та фарбування стін-
3000м2.) поліклінічного відділення, 
підвального приміщення, сходових 

маршів, фойе, реєстратури, 
рентгенкабінету.

ВСЬОГО 53735,428 21699,144 14972,409 0,000 0,000 0,000 0,000 6726,735 0,000

ВСЬОГО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1

2.3.1. 
Підвищення 
доступності 
культурних 
послуг

Капітальний 
ремонт будівлі 
Волноваського 
районного центру 
культури і дозвілля

Волноваська МТГ 2018-2022 
роки

 КЗ "Центр 
культурних 
послуг 

Волноваської 
МТГ"

27546,591 15928,874 6575,387 9353,487

Загальна площа - 3552,5 кв.м, 
будівельний об'єм - 19590,7 м. куб. 

Капітальний ремонт передбачає ремонт 
приміщень I і II поверхів. Ремонт  

громадського та службового санвузлів, 
заміну дврей та панелів у глядацькій 

залі

13. Охорона здоров'я

15. Культура і туризм

14. Фізичне виховання та спорт



Державний фонд 
регіонального 
розвитку

інші кошти 
державного 
бюджету, 
включаючи 
цільові 

субвенції з 
державного 
бюджету на 
розвиток 
територій*

Надзвичайна 
кредитна 

програма для 
відновлення 
України 

Європейсько
го 

інвестиційно
го банку 

(Пули 1, 2а, 3 
та 4)**

обласний 
бюджет

залишки коштів 
місцевих бюджетів 
населених пунктів 
Донецької області, 
на території яких 
органи державної 
влади тимчасово 
не здійснюють 

свої повноваження

районний бюджет, 
бюджет 

територіальної 
громади

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

кошти місцевих бюджетів

Інші джерела 
фінансування

Потреба у фінансуванні на 2022 рік, тис.грн.  
у тому числі:

Примітка

кошти державного бюджету

Виконавець
Термін 
реалізації 
проєкту

Результативність реалізації проекту
(характеристика,  потужність 

відповідних об'єктів)Всього

Кошторисна 
вартість проєкту,

тис.грн.

№ 
з/п

Назва проєкту

Номер та назва 
технічного 

завдання Плану 
заходів з 

реалізації у 2021-
2023 роках 
Стратегії 
розвитку 
Донецької 

області на період 
до 2027 року*

Територія, на якій 
реалізується проєкт

2

2.3.1. 
Підвищення 
доступності 
культурних 
послуг

Капітальний 
ремонт (з 

термомодернізаціє
ю) будвлі 

комунального 
початкового 

спеціалізованого 
мистецького 
навчального 
закладу 

Волноваської 
школи мистецтв 

(музичне 
відділення), яка 
знаходиться за 
адресою: м. 

Волноваха, вул. 
Центральна, 
будинок 47

Волноваська МТГ 2022  рік

 КЗ "Мистецька 
школа 

Волноваської 
МТГ"

5839,932 5839,932 5839,932

Загальна площа будівлі 876 кв.м. 
Проєкт передбачає капітальний ремонт 
всієї будівлі (заміна вікон, ремонт даху, 
ремонт фасаду, системи опалення та 

водопостачання) 

3

2.3.1. 
Підвищення 
доступності 
культурних 
послуг

Реконструкція 
будівлі та 

спортивної зали 
сільського будинку 

культури с. 
Іванівка 

Волноваського 
району Донецької 

області

Волноваська МТГ 2022-2025 
роки

Волноваська 
міська ВЦА 15699,678 15699,678 15699,678

Будівля клубу двухповерхова, 
передбачається проведення робіт з 
виконання внутрішніх і зовнішніх 
загальнобудівельних, санітарно-

технічних, електро-технічних робіт, 
улаштування автономатичної пожежної 

сигналізації.

ВСЬОГО 49086,201 37468,484 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6575,387 30893,097

 
ВСЬОГО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 
ВСЬОГО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 
ВСЬОГО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 
ВСЬОГО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВСЬОГО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 
ВСЬОГО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

21. Розвиток громади

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

16. Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій

17. Захист прав і свобод громадян

20. Житлове господарство та комунальна інфраструктура

18. Соціальний захист населення та пенсійне забезпечення



Державний фонд 
регіонального 
розвитку

інші кошти 
державного 
бюджету, 
включаючи 
цільові 

субвенції з 
державного 
бюджету на 
розвиток 
територій*

Надзвичайна 
кредитна 

програма для 
відновлення 
України 

Європейсько
го 

інвестиційно
го банку 

(Пули 1, 2а, 3 
та 4)**

обласний 
бюджет

залишки коштів 
місцевих бюджетів 
населених пунктів 
Донецької області, 
на території яких 
органи державної 
влади тимчасово 
не здійснюють 

свої повноваження

районний бюджет, 
бюджет 

територіальної 
громади

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

кошти місцевих бюджетів

Інші джерела 
фінансування

Потреба у фінансуванні на 2022 рік, тис.грн.  
у тому числі:

Примітка

кошти державного бюджету

Виконавець
Термін 
реалізації 
проєкту

Результативність реалізації проекту
(характеристика,  потужність 

відповідних об'єктів)Всього

Кошторисна 
вартість проєкту,

тис.грн.

№ 
з/п

Назва проєкту

Номер та назва 
технічного 

завдання Плану 
заходів з 

реалізації у 2021-
2023 роках 
Стратегії 
розвитку 
Донецької 

області на період 
до 2027 року*

Територія, на якій 
реалізується проєкт

 
ВСЬОГО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 
ВСЬОГО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1

4.1.5. Збереження 
біологічного та 
иландшафтного 
різноманіття, 

родючості земель

Заходи з 
озеленення та 
благоустрою, а 

саме: 
реконструкція 

парку 
"Ювілейний", 

розташованого по 
вул.Ювілейна в м. 

Волноваха 
Донецької області 

(коригування)

Волноваська МТГ 2022 рік Волноваська 
міська ВЦА 36801,262 36801,262 25000,000 11801,262

Покращення екологічного стану 
населеного пункту, озеленення та 

благоустрій території
ОФОПНС

ВСЬОГО 36801,262 36801,262 0,000 0,000 0,000 25000,000 0,000 11801,262 0,000

22. Заходи, пов'язані з наслідками проведення АТО , ООС  на території громади. 

Керівник міської
військово-цивільної адміністрації                                      ________________                                                                      І. Лубінець

24. Охорона навколишнього природного середовища

23. Впровадження заходів територіального планування


