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Цей документ підготовлено та видано в межах Програми ООН із відновлення та 

розбудови миру (UN RPP) та за фінансової підтримки Європейського Союзу. 
 
Розробка Стратегії Волноваської ОТГ здійснювалася робочою групою, до якої 

увійшли представники громад, що об’єднуються в Волноваську ОТГ, за підтримки команди 
фахівців Програми ООН із відновлення та розбудови миру: експерта із соціально-
економічного та стратегічного планування Артема Колодезного, міжнародної експертки з 
питань інтеграції ґендерних аспектів Дільбар Тураханової та національної консультантки з 
запровадження гендерних питань в регіональні та локальні стратегії розвитку Донецької, 
Луганської та Запорізької областей Юлії Гончар. 

 
 
Програму ООН із відновлення та розбудови миру реалізують чотири агентства ООН: 

Програма розвитку ООН (ПРООН), Структура ООН з питань ґендерної рівності та 
розширення прав і можливостей жінок (ООН Жінки), Фонд ООН у галузі народонаселення 
(UNFPA) і Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО). 

 
Програму підтримують дванадцять міжнародних партнерів: Європейський Союз, 

Європейський інвестиційний банк, а також уряди Великої Британії, Данії, Канади, 
Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Польщі, Швейцарії, Швеції та Японії.  

 
За зміст цієї публікації відповідає виключно її автор, і її жодним чином не можна 

вважати такою, що відображає погляди Програми ООН із відновлення та розбудови миру 
або Європейського Союзу. 

 
Стратегія розвитку Волноваської ОТГ в 2019 році не була затверджена через те, що 

територіальна громада на той час не була створена. Враховуючи зміни в адміністративно-
територіальному устрої Донецької області, відповідно до розпорядження Кабінету 
Міністрів України від 12.06.2020 року № 710-р «Про визначення адміністративних центрів 
та затвердження територій територіальних громад Донецької області», визначена 
Волноваська міська територіальна громада (далі - МТГ), з адміністративним центром - 
місто Волноваха, до складу території якої увійшли: Волноваська міська, Донська селищна, 
Бугаська, Дмитрівська, Валер’янівська, Іванівська, Новоандріївська, Прохорівська, 
Рибинська, Свободненська сільські ради. Указом Президента України від 19.02.2021 № 
61/2021 «Про утворення та реорганізацію військово-цивільних адміністрацій у Донецькій 
області» було утворено Волноваську міську військово-цивільну адміністрацію 
Волноваського району Донецької області. Військово-цивільні адміністрації населених 
пунктів - це тимчасові державні органи, що здійснюють на територіях відповідних 
територіальних громад, затверджених Кабінетом Міністрів України, повноваження 
сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх створення) рад, виконавчих 
органів сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх створення) рад, 
сільських, селищних, міських голів та інші повноваження. Враховуючи вищевказане 
виникла необхідність переглянути та актуалізувати деякі дані та розділи «Стратегії 
соціально-економічного розвитку перспективної Волноваської міської об’єднаної 
територіальної громади до 2027 року» та перейменувати її в «Стратегію соціально-
економічного розвитку Волноваської міської територіальної громади до 2027 року». 
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ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ 

ВВП – валовий внутрішній продукт 
ВП –  виробниче підприємство 
ВПО – внутрішньо переміщені особи; 
га –   гектар 
ГО –  громадська організація 
ДНЗ – дошкільний навчальний заклад 
ДЮСШ – дитячо-юнацька спортивна школа  
ЄС – Європейський Союз 
ЖКГ – житлово-комунальне господарство 
ЗМІ – засоби масової інформації 
ЗНО – зовнішнє незалежне оцінювання 
ЗУ –  Закон України 
КМУ – Кабінет Міністрів України 
КП –  комунальне підприємство 
КУ –  комунальна установа 
КЗ –  комунальний заклад 
млн –  мільйон 
млрд – мільярд 
МСБ – малий та середній бізнес 
МТБ – матеріально-технічна база 
МТД – міжнародна технічна допомога 
ОДА – обласна державна адміністрація 
 

ОМС – органи місцевого самоврядування 
ОТГ – об’єднана територіальна громада 
МТГ – міська територіальна громада 
ПрАТ – приватне акціонерне 
товариство 
ПРООН – Програма розвитку ООН  
РДА – районна державна адміністрація 
смт – селище міського типу 
СФГ – селянське (фермерське) господарство 
СПД – суб’єкт підприємницької діяльності 
ТОВ –  товариство з обмеженою 
відповідальністю 
ТПВ –  тверді побутові відходи 
ЦНАП – Центр надання адміністративних 
послуг 
ФАП – фельдшерсько-акушерський пункт 
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ВСТУП 
 

Глобальною тенденцією сучасного світу є зростання ролі регіонів та окремих 
територіальних громад як одиниць регіонального та місцевого рівня управління держави, які 
здатні, з одного боку, зменшити навантаження на органи центральної влади, перебравши на 
себе частину їхніх повноважень, а з іншого – максимально враховувати потреби місцевих 
жителів при прийнятті рішень. Цей процес є результатом децентралізації, регіоналізації, 
демократизації та глобалізації.  

Надмірна централізація управління, недосконала фінансово-економічна база місцевих 
органів влади призвели до виникнення значних диспропорцій у територіальній структурі 
економіки, накопичення на місцях господарських, економічних і соціальних проблем. Системні 
потрясіння, які відчули на собі органи регіональної та місцевої влади України впродовж 
кризового періоду, нові виклики, які склалися в сучасний період, сформували нові вимоги щодо 
досягнення їх збалансованого розвитку; розв’язання специфічних проблем регіонів та окремих 
населених пунктів, стимулювання міжмуніципальної співпраці. 

Сучасні європейські територіальні громади орієнтуються на принципово інший підхід до 
свого розвитку, в основі якого – забезпечення гідних умов і високих стандартів якості 
повсякденного життя мешканців. Європейські громади намагаються формувати в усіх членів 
територіальної громади відчуття приналежності до єдиної спільноти, яка поділяє 
відповідальність за розвиток свого населеного пункту та дбає про захищеність і рівні 
можливості для всіх його жителів. До втілення саме такої моделі прагне Волноваська міська  
територіальна громада. 

З прийняттям Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» 
відбулась передача владних повноважень на базовий рівень місцевого самоврядування для 
реалізації принципу субсидіарності. Поряд з реформою державної регіональної політики, яка 
завершила перший етап – формування нормативної бази, в Україні відбулася широка бюджетна 
децентралізація, внаслідок якої об’єднані територіальні громади отримали значні додаткові 
ресурси для свого розвитку. 

Відповідно до Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 
чоловіків», децентралізовані органи місцевого самоврядування також наділені 
повноваженнями та зобов’язаннями у сфері забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 
чоловіків. 

Децентралізація – процес передачі повноважень і бюджетних надходжень від державних 
органів до органів місцевого самоврядування.  

Основне завдання реформи – створити умови для розвитку громад і наблизити послуги до 
людей шляхом формування заможних громад, передачі більшої частини повноважень на 
базовий рівень управління та чіткого розмежування функцій між рівнями управління, а також 
гарантувати належне ресурсне забезпечення місцевого самоврядування. 

Спроможні об’єднані територіальні громади повинні стати базовим елементом 
ефективної системи влади в Україні. Важливим у цьому контексті є також посилення ролі жінок 
в органах місцевого самоврядування, активне залучення жіноцтва до процесів економічного 
розвитку та зменшення ґендерної нерівності в доступі до економічних ресурсів і суспільних 
благ. 

Реформа органів місцевого самоврядування передбачає об’єднання (укрупнення) 
територіальних громад. Це здійснюється через те, що надмірна частина ресурсів у таких 
громадах і далі витрачатиметься на утримання управлінського апарату, а для реалізації 
серйозних проєктів місцевого розвитку коштів не вистачатиме. І навіть наділення додатковими 
ресурсами переважної більшості наявних дрібних територіальних громад їхньої спроможності 
не забезпечить. Тому реформа місцевого самоврядування, враховуючи позитивний як 
європейський, так і власний історичний досвід, передбачає обов’язкове об’єднання 
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(укрупнення) територіальних громад. Укрупнення території громад не може бути довільним, 
воно має свої логічні межі. 

 

МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОПИС ПРОЦЕСУ РОБОТИ 
 
У процесі розробки Стратегії використаний метод партнерства, оскільки він опирається на 

залучення широкого кола місцевих мешканців до процесу розробки стратегії. При цьому 
створена Робоча група з розробки стратегії (Розпорядження керівника ВЦА м. Волноваха від 
05 червня 2019 року № 145) у складі представників райдержадміністрації, делегованих 
представників усіх сільських рад і різних секторів громади, яка повністю забезпечила розробку 
цього документа з консультаційною підтримкою з боку експертів.  

Стратегія відображає інтереси більшості громадян, а тому буде сприйнята громадою як 
«своя». Створена разом місцевою владою з громадою із залученням експертів Стратегія та план 
її реалізації незалежно від особистісних якостей керівників або політичної ситуації має бути 
спрямована на покращення стандартів життя, зміцнення місцевої демократії, виховання 
суспільно-активних громадян – патріотів своєї громади. 

Розробка Стратегії здійснювалась на основі теорії змін. Це дало можливість побудувати 
причинно-наслідкові зв'язки між виникненням проблем, їх наслідками, можливими шляхами 
вирішення, ресурсним забезпеченням і отриманим результатом і моніторингом.  

Правове регулювання  
У процесі розробки та затвердження Стратегії розвитку Волноваської МТГ будуть враховані 

такі Закони України та підзаконні Акти:  
 Закон України «Про засади державної регіональної політики»;  
 Закон України «Про стимулювання розвитку регіонів»; 
 Закон України «Про військово-цивільні адміністрації»; 
 Постанова КМУ від 11 листопада 2015 р. № 932 «Про затвердження Порядку 

розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення 
моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів 
заходів»; 

 Наказ Мінрегіону від 31.03.2016 № 79 «Про затвердження Методики розроблення, 
проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації регіональних стратегій розвитку 
та планів заходів з їх реалізації»; 

 Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства від 30 березня 2016 року № 75 «Про затвердження Методичних рекомендацій 
щодо формування і реалізації прогнозних та програмних документів соціально-економічного 
розвитку об'єднаної територіальної громади».  

Процес розробки Стратегії та сама Стратегія базується на таких принципах: 
Об’єктивність (розроблення документів на основі даних місцевих органів влади, 

результатів опитувань громадської думки, з урахуванням реальних цілей та індикаторів 
(показників), які можливо оцінити);  

Консенсус щодо довготермінової мети (бачення) розвитку території;  
Зв’язок між національним та місцевим рівнями; 
Обґрунтованість та доцільність (розроблення документів на основі чітко визначених 

цілей розвитку та економічно обґрунтованих заходів); 
Координація (взаємозв’язок та узгодженість стратегій, планів і програм розвитку на 

державному, регіональному та місцевому рівнях); 
Відкритість та прозорість (забезпечення доступу громадськості);  
Недискримінація та рівний доступ (створення рівних можливості для висловлення 

позицій всіх сторін під час розроблення та реалізації відповідних документів);  
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Ефективність (визначення та забезпечення функціонування механізму досягнення цілей, 
виконання завдань, заходів у встановлені терміни); 

Спрямованість на чіткі бюджетні пріоритети;  
Історична спадкоємність (врахування та збереження позитивних надбань попереднього 

розвитку громади); 
Сталий розвиток (забезпечення розвитку громади для задоволення потреб нинішнього 

покоління з урахуванням інтересів майбутніх поколінь відповідно до ЦСР-2030);  
Обов’язковість моніторингу та оцінювання. 
При розробці Стратегії зроблено PEST-аналіз, який суттєво допоміг робочій групі в процесі 

проведення SWOT-аналізу, а саме формування «можливостей» та «загроз». 
В основу Плану реалізації стратегії покладені проєктні ідеї та заходи. Проєктні ідеї як 

пропозиції, що надійшли від представників установ, закладів та організацій громади, 
опрацьовані в фокус-групах, відібрані під час засідань Робочої групи та доопрацьовані членами 
Робочої групи. 

Усі засідання Робочої групи проводилися у відкритому режимі, з обов’язковим 
оповіщенням, тому всі охочі мали можливість брати участь у розробці Стратегії.  
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ВОЛНОВАСЬКА МІСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МІСЬКОЇ ГРОМАДИ 
 

 Волноваська міська територіальна громада (далі – Волноваська МТГ) розташована у 
Волноваському районі на півдні Донецької області, який повністю покритий територіальними 
громадами. Загальна площа району становить  4448,4 кв. км, населення — 141,8 тис. осіб, 
щільність населення – 31,87 осіб/кв. км. 
 
 За Перспективним планом формування територіальних громад, схваленого 
розпорядженням Голови Донецької облдержадміністрації, керівника обласної військово-
цивільної адміністрації від 29.05.2015 р. № 230 та затвердженим Постановою КМУ від 
08.09.2015 р. «Про затвердження перспективного плану формування територій громад 
Донецької області», у районі були створені Волноваська, Ольгінська, Хлібодарівська та 
Мирненська ОТГ. Але як і інші ОТГ району, Волноваська ОТГ створена лише юридично, з 2017 
року громади чекають від Центральної виборчої комісії оголошення перших виборів. Цього не 
відбувається за різними причинами, головна з яких – «безпекове» питання, бо частина 
населених пунктів об’єднаних громад знаходиться на лінії зіткнення. В 2015 році тут не 
проводились чергові вибори голів і місцевих рад. Таке рішення через небезпеку прийняла свого 
часу Верховна Рада України, прописавши, що чергові вибори на такій території проголосить 
також вона. Тепер нема чіткого розуміння, хто саме має оголошувати перші вибори до ОТГ – 
Центрвиборчком чи Верховна Рада. Проблему треба врегульовувати на законодавчому рівні. 
 Відповідно до Указу Президента від 17.01.2019 р. № 12/2019 «Про утворення військово-
цивільної адміністрації» у центрі громади – місті Волноваха (місто районного підпорядкування) 
створено військово-цивільну адміністрацію міста Волновахи Волноваського району (далі – 
Волноваська ВЦА). Враховуючи зміни в адміністративно-територіальному устрої Донецької 
області, відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.06.2020 року № 710-р 
«Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад 
Донецької області», визначена Волноваська міська територіальна громада (далі – МТГ). Указом 
Президента України від 19.02.2021 № 61/2021 «Про утворення та реорганізацію військово-
цивільних адміністрацій у Донецькій області» було утворено Волноваську міську військово-
цивільну адміністрацію Волноваського району Донецької області (далі – Волноваська міська 
ВЦА).  
 Військово-цивільні адміністрації населених пунктів – це тимчасові державні органи, що 
здійснюють на відповідній території повноваження сільських, селищних, міських рад, районних 
у містах рад, виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах рад і голів та 
інші повноваження.  
 Військово-цивільні адміністрації діють у складі Антитерористичного центру при Службі 
безпеки України (у разі їх утворення для виконання повноважень відповідних органів у районі 
проведення антитерористичної операції) або у складі Об’єднаного оперативного штабу 
Збройних Сил України (у разі їх утворення для виконання повноважень відповідних органів у 
районі здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 
стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях) і 
призначені для забезпечення дії Конституції та законів України, забезпечення безпеки і 
нормалізації життєдіяльності населення, правопорядку, участі у протидії актам збройної агресії, 
диверсійним проявам і терористичним актам, недопущення гуманітарної катастрофи в районі 
відсічі збройної агресії Російської Федерації, зокрема проведення антитерористичної операції.  
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Відомості про населені пункти, що увійшли до складу Волноваської МТГ 
Таблиця 1 

 
 
№

 

Найменування територіальних громад і 
населених пунктів, що входять до їх 

складу, із зазначенням адміністративного 
статусу 

 

Чисельність 
населення станом 
на 1 січня 2021 

року, осіб 

Відстань до 
потенційного 

адміністративного 
центру спроможної 
територіальної 
громади, км 

 Волноваська міська рада   
1. місто Волноваха 21441  
2. село Новогригорівка 103 8,1 
3. село Новопавлівка 138 6,6 
4. село Трудове 172 8,9 
 Іванівська сільська рада   
5. село Іванівка 819 15,7 
6. село Новотатарівка 61 11 
 Валер'янівська сільська рада   
7. село Валер'янівка 851 1О,1 
8. село Благовіщенка 61 15,1 
9. село Зелений Гай 61 15 
 Новоандріївська сільська рада   
10. село Новоандріївка 707 13,7 
11. село Кирилівка 572 18,2 
 Бугаська сільська рада   
12. село Бугас 1116 11,7 
 Рибинська сільська рада   
13. село Рибинське 1085 10,3 
14. село Ближнє 695 9,2 
15. село Василівка 71 16,8 
16. село Трvдівське 498 15,1 
 Дмитрівська сільська рада   
17. село Дмитрівка 925 8,8 
 Свободненська сільська рада   
18. село Свободне 1398 15,8 
 Донська селищна рада   
19 . смт Донське 4641 12,5 
 Прохорівська сільська рада   
20. село Прохорівка 390 22,5 
21. село Малогнатівка 118 20 
22. село Тарасівка 10 17 
23. село Новоапостолівка 201 14 
 ВСЬОГО   36134  

 
До складу Волноваської МТГ увійшли 8 сільських рад із населенням 10052 осіб або 27,8% від 

загальної кількості жителів громади, 1 селищна рада (Донська селищна рада – 4641 осіб або 
12,9% від загальної кількості жителів громади) та 1 міська (Волноваська міська рада – 21441 осіб 
або 59,3% від загальної кількості жителів).  

Села Прохорівка, Малогнатівка та Тарасівка Прохорівської сільської ради є 
найвіддаленішими населеними пунктами міської територіальної громади від  центру 
(м. Волноваха), відстань становить 22,5 км, 20 км та 17 км відповідно. 
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Порівняння Волноваської міської громади, Волноваського району, Донецької області 
станом на 01.01.2021 року 

Таблиця 2 

Території Площа, 
км2 

Площа у % до 
загальної 

площі/району/області  

Населення, 
осіб 

Населення у % до 
загального 

населення/району/області 

Густота 
населення, 
осіб/ км2 

Громада 503,3  36134  71,79 
Район 4448,4 11.3 % 141797 25,5 % 31,87 
Область 26517 1,9 % 4100280 0,9% 154,62 

 
Порівняння з громадами-конкурентами Волноваського району за даними 2018 року 

 
Таблиця 3 

Показники 

2018 рік  

Волноваська 
МТГ  

Громада-конкурент –
Ольгинська 

Громада-
конкурент –

Хлібодарівська 

Громада-
конкурент –
Мирненська  

Територія, км2 503,3 342,18 585,17 415,35 
Населення, осіб 38060 20235 12922 12482 
Зареєстровані безробітні, % 2,2 5 5,5 - 
Середня заробітна плата, 
грн 

8261 7500 6800 - 

Якась одна сильна сторона, 
що надає перевагу в 
розвитку 

85% земель с.-г.  
призначення 

Діюче підприємство з  
видобування корисних 

копалин 

- - 

 
Волноваська МТГ є найбільшою громадою за населенням серед ТГ Волноваського району – 

38,0 тис. осіб або 45,4%, серед якого дітей (5603 осіб): дошкільного віку – 2040 осіб або 5,35% від 
загальної кількості осіб (36,4% від загальної кількості дітей громади) та шкільного віку 3563 осіб 
або 9,36% (63,6% від загальної кількості дітей громади). Густота населення в громаді становить 
75,6 осіб/км2, що є удвічі більшим показником за густоту населення району – 32,88 осіб/км2. 
Громада займає 2 місце за територією – 503,3 кв. км або 19,7% серед ТГ Волноваського району.  

У Волноваській громаді зареєстровано найменший рівень безробіття серед громад 
Волноваського району, він складає 2,2%, що нижче національного рівня безробіття (9,6%) 
майже у 4,4 рази.  
  

Місто Волноваха як економічний центр МТГ 
Розташування та фізична природа 

 
Волноваха – місто районного підпорядкування, економічний центр Волноваської МТГ, 

центр Волноваського району Донецької області. Дата заснування – 1881 р. 
Волноваха розташована на півдні Донецької області, місто є залізничним вузлом на лінії 

Маріуполь-Донецьк і Маріуполь- Запоріжжя. Через місто проходить автошлях Н20 (Слов’янськ- 
Маріуполь). З квітня 2015 року Волноваха є містом транзитного сполучення автомобільних доріг 
Покровськ- Курахово- Маріуполь, Маріуполь- Харків, Бердянськ-Бахмут. 
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Рис. 1. Відстань від центру громади до ключових міст 
 
Місто займає територію 20 км², з них 59 % під забудовою. На одного жителя припадає 448 

м² зелених насаджень. Поблизу розташована одна з найвищих точок Приазовської височини —
 Могила-Гончариха (278 м над рівнем моря). У місті працює метеостанція. 

 
 
 

Траса Н20 

260 км 

210 км 

75 км 
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Рис. 2. Приазовська височина на мапі України 

На північний захід від міста простягнувся Великоанадольський лісовий масив, закладений 
у 40-х роках XIX в. російським ученим-лісоводом В. Е. Граффом. Це перше лісонасадження в 
українському степу. Сьогодні Великоанадольський ліс є еталоном степового лісорозведення. 
Його площа становить 2500 га. Тут ростуть десятки порід дерев і чагарників. Значна колекція 
екзотичних видів із різних країн світу зібрана в дендрологічному парку лісництва.  

 

 
Рис. 3. Великоанадольський лісовий масив 

 
Історичний контекст 

Поселення засноване як залізнична станція в 1881 р. під час будівництва Єкатерининської 
залізниці. На початку ХХ ст. у Волновасі було 45 дворів, мешкало близько 250 осіб. До 1915 р. 
нараховувалося 108 дворів і 634 жителів. Були крамниця, базар, приватна пекарня, школа. 

У 1895 р. на станції побудували вокзал, у 1896 р. – паровозне депо, в 1900 р. між Юзівкою і 
Маріуполем через Волноваху прокладено другу колію. У 1905 р. станція стала вузловою. У 1908 р. у 
Волноваху з Дебальцевого була переведена школа артільних старост – перша в Росії школа з 
підготовки майстрів (артільних старост) для будівництва залізниць. Назву міста Волноваха отримала 
від річки Мокра Волноваха, яка бере свій початок від локомотивного депо. 

Приазовська 
височина  
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Рис. 4. Локомотивне депо 

Три села – Трудове, Новогригорівка, Новопавлівка, які підпорядковані міській раді, 
засновані переселенцями з Полтавської, Чернігівської, Харківської та Єкатеринославської 
губерній. 

У 1904 р. ст. Волноваха перетворилась на залізничній вузол. Це сприяло подальшому 
розвитку станції та пристанційного селища. У 1923 р. Волноваха отримала статус селища 
міського типу і увійшла до складу Сретенського (потім Жовтневого) району, а з 1925 р. стала 
його адміністративним центром. 

З 1935 р. Волноваха – центр відділення Південно-Донецької залізниці, з 1938 р. – місто. У 
1937-1938 рр. десятки працівників стали жертвами сталінських репресій. 
Від 11 жовтня 1941 р. до 10 вересня 1943 р. місто було під німецько-фашистською окупацією. 

У 1944 році вже були поновлені паровозне та вагонне депо, станціонне господарство. За 
самовіддану працю з поновлення народного господарства колективу паровозного депо 
Волноваха було передано на вічне зберігання Червоний Прапор Державного Комітету оборони. 

З 1961 року місто Волноваха стало центром одного із крупних колгоспно-радгоспного 
виробничого управління, яке об’єднало 29 колгоспів і 9 радгоспів з земельною площею 206,5 
тис. га. У місті, як у центрі крупного сільськогосподарського району, збудовано низку 
підприємств по переробці продукції сільського господарства: молокозавод, цех по переробці 
овочів та фруктів. 

Розвитку залізничного вузла і селища сприяла індустріалізація країни. У роки перших 
п'ятирічок побудовані хлібозавод, завод безалкогольних напоїв, харчокомбінат, друкарня. 

Статус міста Волноваха отримала в 1938 р. Населення її в 1939 р. склало 15,3 тис. осіб. Тут 
працювали дві середні і семирічна школи, дві лікарні, поліклініка, дитячий садок, стадіон, 
фабрика-кухня, палац культури, три бібліотеки, близько 20 магазинів. У структуру міста входили 
два колгоспи і радгосп. 

Бугас — село Волноваського району Донецької області України. Колишня радянська назва 
села Максимівка. Бугас підпорядкований Бугаській сільській раді, яка входить до складу 
Волноваської МТГ. У назві поселення відбився багатозначний тюркський (урумський) 
географічний термін богаз, бугаз («прохід», «протока», «гірська ущелина», в основі якого 
лежать омоніми зі значенням горло. Так, ймовірно, була названа улоговина, де 
влаштувалися греки, які переселилися з Великої Каракуби. Мова цих греків-еллінофонів рясніла 
тюркськими лексичними вкрапленнями, багато з них добре розуміли в Криму кримськотатарську 
мову, у Північному Приазов'ї — урумські слова. Це породило легенду про походження топоніма 
Бугас. Він виник зі слів бугá бик і су вода: Бугас — результат злиття в одному слові двох іменників 
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Бугу су бичача вода. Сюди, за свідченнями сучасників, на водопій приходив бик, а потім оселилися 
люди.  

Рис. 5. Поселення, засновані урумами й румеями в Північному Приазов’ї 
 

До 2014 року місто Волноваха було маленьким містом на сході України, яке жило 
звичайним повсякденним життям. Діти без остраху ходили до школи, жителі міста – на роботу. 
Але з квітня 2014 року все раптово змінилося – розпочалася війна на сході України, охопивши 
Донецьку та Луганську області. Місто Волноваха стало прикордонним містом на розмежуванні 
військового конфлікту.  

У страшні години щільних обстрілів люди почали масово виїздити з міста, залишаючи 
роботу, домівки, рідних. А з міст, які опинилися в епіцентрі подій та потрапили під владу 
окупантів, почали тікати мирні жителі до нашого міста (внутрішньо переміщені особи). Відтоді 
розпочалися важкі часи для всієї України, у тому числі й для міста Волноваха.  

З 2014 року значно зросла соціальна напруга як корінного, так і тимчасово переміщеного 
населення. Підвищення чисельності жителів у місті Волноваха призвело до браку житла, місць 
відпочинку, робочих місць. Зросло навантаження на дороги міста, на соціальні заклади міста 
(пенсійний фонд, центр зайнятості населення, управління соціального захисту населення тощо), 
на дитячі садочки та школи. 

Проте, враховуючи всі ці події, місто продовжує жити та розвиватися. Історично склалося, 
що Волноваха є великим залізничним вузлом у Донецькій області та сільськогосподарським 
містом.  

 

Волноваська 
МТГ 



Стратегія соціально-економічного розвитку Волноваської МТГ до 2027р. 

 
15 

Клімат громади (показники проаналізовані та наведені за період з 2014 по 2019 рр) 
Таблиця 4 

Клімат 

Показник Січ Лют Бер Кві Тра Чер Лип Сер Вер Жов Лис Гру Рік 

Абсолютний 
максимум, °C 10 19 20 32 33 35 37 41 36 33 18 14 41 

Середній 
максимум, °C −1 −1 3 18 21 23 25 25 19 12 5 1 12 

Середня 
температура, °C −6 −2 1 9 15 20 21 21 16 9 3 −2 9 

Середній мінімум, 
°C −10 −5 −1 6 12 16 17 16 12 6 1 −5 6 

Абсолютний 
мінімум, °C −32 −30 −18 −7 0 7 11 6 −1 −7 −11 −17 −32 

Кількість дощових 
днів 8 6 8 10 10 9 7 5 7 6 10 11 97 

Кількість сніжних 
днів 13 9 7 1 0 0 0 0 0 1 3 7 35 

 
 Вологий континентальний клімат – це кліматична територія, для якої характерні значні 
сезонні перепади температур, з теплим або жарким (і часто вологим) літом і холодною (іноді 
дуже холодною) зимою. Опади відносно добре розподіляються круглий рік у багатьох районах з 
таким кліматом, тоді як в інших може спостерігатися помітне скорочення зимових опадів і 
навіть посуха взимку. Снігопад, незалежно від середніх сезонних значень, відбувається у всіх 
районах з вологим континентальним кліматом, і в багатьох таких місцях частіше, ніж дощ у 
розпал зими. У місцях з достатньою кількістю опадів взимку сніговий покрив часто буває 
високим. Більшість літніх опадів випадає під час гроз. 
 Середня температура в громаді становить 49,0 °F (9,4 °C). Найтепліший місяць в 
середньому – липень, з середньою температурою 71.0 °F (21.7 °C). Найхолодніший місяць в 
середньому – січень, із середньою температурою 26.0 °F (-10 °C). 
 Найвища зареєстрована температура в громаді становить 41,0 °C, що було зафіксовано в 
серпні. Найнижча зареєстрована температура в громаді становить -32 °C, яка була зафіксована в 
січні. 
 У середньому за рік буває 132,0 дні опадів, при цьому найбільша кількість опадів випадає 
в січні – 21,0 день, а найменша кількість опадів випадає в серпні – 5,0 днями. 
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 Щодо рідких опадів, то в середньому випадає 97,0 днів дощу, при цьому найбільша 
кількість опадів випадає в грудні – 11,0 днів, а найменша кількість опадів випадає в серпні – 5,0 
днів. 

Земельні та природні ресурси 
Таблиця 5 

№ 
з/п 

Найменування 
населеного пункту 

Загальна 
площа земель, 

га 

Сільськогосподар
ські землі, га 

Ліси та інші 
лісовкриті площі, 

га 

Забудовані 
землі, га 

1 Бугаська рада 3833 3576,6188 139,36 95,7672 
2 Валер'янівська рада 4987 4654,6651 107,76 129,8217 
3 Дмитрівська рада 3680 3109,1811 224,6471 262,6287 
4 Іванівська рада 7216 6789,3367 171,24 130,2024 
5 Новоандріївська рада 8119 7566,02 201,01 125,1321 
6 Прохорівська рада 4806 4545,3265 144,1 60,0735 
7 Рибинська рада  8220 7680,2296 262,3 144,7921 
8 Свободненська рада  4101 3644,744 195,2999 177,0554 
9 Донська рада 755 323,08 34 358,5851 

10 м. Волноваха  8087 6092,3661 462,157 1287,246 
 Всього 53804,0 47981,6 1941,9 2771,3 

         Продовження таблиці 5 
№ 
з/п 

Найменування 
населеного пункту 

Відкриті заболочені 
землі, га 

Відкриті землі без 
рослинного покриву, га 

Води, га 

1 Бугаська рада  6,254 15 
2 Валер'янівська рада  82,7532 12 
3 Дмитрівська рада  65,5431 18 
4 Іванівська рада 6 50,4209 68,8 
5 Новоандріївська рада  193,8379 33 
6 Прохорівська рада 6,20 12,3 38 
7 Рибинська рада  44 61,6783 27 
8 Свободненська рада  12 53,9007 18 
9 Донська рада  25,6149 13,72 

10 м. Волноваха  1,3 180,0609 63,87 
 Всього  69,5 732,4 307,4 

  
 За даними Головного управління Держгеокадастру в Донецькій області, загальна площа 
земель Волноваської МТГ становить 53804 га, з яких землі сільськогосподарського призначення 
складають 47981 га, або 89,1%, забудовані землі – 2771 га, або 5,15%, ліси та інші лісовкриті 
площі – 1942 га, або 3,6%. Таким чином, найбільшим надбанням громади є землі 
сільськогосподарського призначення з можливим розвитком всіх напрямів розвитку 
сільськогосподарської діяльності.  
 Найбільшими земельними банками володіють такі населені пункті: Волноваська міська 
рада – 8087 га або 15 % від загального обсягу земель громади, Рибинська сільська рада – 8220 
га або 15,3% від загального обсягу земель громади та Новоандріївська сільська рада – 8119 га 
або 15 % від загального обсягу земель громади. Тобто 3 ради, які увійшли до складу 
Волноваської МТГ володіють майже 50 % земельного банку громади та можуть позитивно 
впливати на динаміку податкових надходжень. 
  Вищезазначені громади відповідно володіють і найбільшими землями 
сільськогосподарського призначення. Так, Волноваська міська рада має 6092,4 га або 12,7% від 
загального обсягу сільськогосподарських земель громади, Рибинська сільська рада – 7680,3 га 
або 16 % від загального обсягу сільськогосподарських земель громади та Новоандріївська 
сільська рада – 7566 га або 15,7 % від загального обсягу сільськогосподарських земель громади.
 Враховуючи, що центром громади визначено місто Волноваху, центральна садиба має 
розвину систему житлової забудови та, відповідно, найбільш забудовану категорію земель – 
1287 га або 46,4 % від загального обсягу земель забудови громади. 
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Рис. 6. Структура земель Волноваської МТГ, га 

 
 

 У Волноваській МТГ зареєстровано 27341 землевласника та землекористувача земельних 
ділянок громади. Найбільшу кількість землекористувачів і власників мають такі населені пункти: 
Волноваська міська рада – 11690 шт. або 42,8% від загального обсягу земель громади, 
Рибинська сільська рада – 2771 шт. або 10,13% від загального обсягу земель громади та 
Донська селищна рада – 2494 шт. або 9,12 % від загального обсягу земель громади.  

 
Власники та землекористувачі громади 

Таблиця 6  
№ з/п Найменування населеного 

пункту 
Кількість власників землі та 
землекористувачів, шт.  

1 Бугаська 1316 
2 Валер'янівська 1867 
3 Дмитрівська 857 
4 Іванівська 1376 
5 Новоандріївська 2437 
6 Прохорівська 1258 
7 Рибинська 2711 
8 Свободненська 1335 
9 смт Донське 2494 

10 м. Волноваха 11690 
 Всього  27341,0 

 
 

47981,6

1941,9
2771,3

69,5 732,4
307,4

Сільськогосподарські землі      Ліси та інші лісовкриті площі 

Забудовані  землі Відкриті заболочені землі

Відкриті землі без рослинного покриву Води
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Рис. 7. Кількість землекористувачів і власників 

 
 

Містобудівна документація 
 

 Містобудівна документація – затверджені текстові та графічні матеріали з питань 
регулювання планування, забудови та іншого використання територій. 
 Станом на 01.01.2021 р. сучасна містобудівна документація (генеральний план населеного 
пункту, детальний план території, план зонування території), яка б відповідала чинному 
законодавству та державним будівельним нормам і стандартам у жодної ради, яка входить до 
складу Волноваської міської територіальної громади немає. Ради ТГ частково використовують 
генеральні плани населених пунктів, прийняті у 1960-1970 роках. Отож виготовлення чи 
оновлення містобудівної документації або актуалізація наявної повинно бути визначено в 
першочергових завданнях стратегії розвитку. 
   
 

Населення і трудові ресурси 
 
 
Загальна кількість населення – 36134 осіб, з яких: 
 

 
 
17344 осіб або 48% – чоловіки 
 
 
 
 
18790 осіб або 52% – жінки    
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Соціально-демографічні дані Волноваської МТГ 

Таблиця 7 

 
 
 

 Показник 

Загаль
ний 

показн
ик 

Гендерний 
розподіл, осіб 

Гендерний розподіл, 
% 

Станом на: 
дата 
Джерело: 
посилання 

Кіль-
кість 

Жінок Чоловіків Жінок Чоловіків 01.01.2021 
Дані ГУ 

статистики 

Загальна кількість 
населення, з них: 

36134 18790 17344 52 48 01.01.2021 
Дані ГУ 

статистики 

Діти (хлопчики та дівчатка) 
віком до 14 р. 

немає 
даних 

немає 
даних 

немає 
даних 

немає 
даних 

немає 
даних 

 

Молодь (юнаки та дівчата) 15-
34 р. 

немає 
даних 

немає 
даних 

немає 
даних 

немає 
даних 

немає 
даних 

 

Дорослі (жінки та чоловіки) 35-
59 р. 

немає 
даних 

немає 
даних 

немає 
даних 

немає 
даних 

немає 
даних 

 

Жінки та чоловіки літнього віку 
60+ 

немає 
даних 

немає 
даних 

немає 
даних 

немає 
даних 

немає 
даних 

 

ВПО, з них: 37251 23468 13783 63 37 01.07.2021 
 

Діти (дівчата і хлопці) 37 
 

немає 
даних 

немає 
даних 

немає 
даних 

немає 
даних 

 

Люди літнього віку (жінки і 
чоловіки) 

немає 
даних 

немає 
даних 

немає 
даних 

немає 
даних 

немає 
даних 

 

Люди з інвалідністю, з них: 1779 немає 
даних 

немає 
даних 

немає 
даних 

немає 
даних 

 
 
 

01.01.2021  
 

Діти до 18 років 135 немає 
даних 

немає 
даних 

немає 
даних 

немає 
даних 

Дорослі (жінки і чоловіки) 1644 немає 
даних 

немає 
даних 

немає 
даних 

немає 
даних 

Сім’ї з дітьми з інвалідністю немає 
даних 

немає 
даних 

немає 
даних 

немає 
даних 

немає 
даних 

 

Учасники/ці АТО/ООС 487 немає 
даних 

немає 
даних 

немає 
даних 

немає 
даних 

01.01.2021  
 

Діти-сироти (дівчата і хлопці) 103 немає 
даних 

немає 
даних 

немає 
даних 

немає 
даних 

 

Люди без постійного місця 
проживання (жінки та 
чоловіки) 

немає 
даних 

немає 
даних 

немає 
даних 

немає 
даних 

немає 
даних 

 

Національні меншини (жінки 
та чоловіки) 

немає 
даних 

немає 
даних 

немає 
даних 

немає 
даних 

немає 
даних 
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Очолювані жінками 
домогосподарства 

немає 
даних 

не 
вказ. 

не 
вказ. 

не вказ. не вказ.  

Жінки та чоловіки, що 
потерпають від домашнього 
насилля 

немає 
даних 

немає 
даних 

немає 
даних 

немає 
даних 

немає 
даних 

 

Кількість безробітних, з них: 800 424 376 53 47  
01.01.2021  

  Багатодітні сім’ї 325 не 
вказ. 

не 
вказ. 

не вказ. не вказ. 

Народжуваність:  Осіб у розрахунку на 1000 наявного населення – 6,6   
01.01.2021 

 Смертність: Осіб у розрахунку на 1000 наявного населення – 17,6 

 
У громаді зареєстровані соціально вразливі верстви населення: люди з інвалідністю - 1779 

осіб, в т.ч. діти з інвалідністю – 135; ветеранів війни – 962 осіб; дітей війни – 2244 особи; 
учасників АТО/ООС – 487 осіб; ветеранів праці – 2342 особи; 325 багатодітних сімей, в якій 
виховуються 1083 дітини; 103 дитини сироти та дітей позбавлених батьківського піклування; 153 
родини мають статус малозабезпечена сім’я; внутрішньо переміщених осіб – 37251; 3192 
отримувачів субсидій та 4950 отримувачів пільг. 

В громаді сформована система надання соціальних послуг жителям громади, які 
опинилися в складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.  

Соціальні послуги мешканцям громади надаються комунальними установами, фізичними 
особами та громадськими організаціями. 

На сьогодні система організації та надання соціальних послуг представлена такими 
управлінськими структурами та інституціями : 
- відділ соціального захисту населення Волноваської міської військово-цивільної 
адміністрації; 
- Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 
Волноваської міської територіальної громади (далі – Терцентр); 
- Центром соціальних служб Волноваської міської територіальної громади (далі – ЦСС); 
- Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю Волноваської міської 
територіальної громади (далі – ЦКРДІ); 
- фізичними особами, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі; 
- громадськими організаціями. 

 

Економіка громади  
 
Середній рівень зареєстрованого безробіття по громаді складає 2,2%, що майже у 4,5 раза 

менше національнго показника з безробіття, розмір середньомісячної заробітної плати – 9420,0 
грн, що порівняно з середньообласним розміром середньомісячної заробітної плати за 12 
месяців 2020 р. менше на 3232,75 грн або 25,55%, середньомісячна пенсія становить 4608,25 
грн. 

Довідково: рівень безробіття по Україні за 12 місяців 2020 р. – 9,9%, кількість безробітніх 
осіб – 1673,3 тисяч осіб, кільксіть зареєстрованих безробітніх осіб – 459,2 тисяч осіб. Середня 
заробітня плата – 12652,75 грн. 

Жителі міста переважно працюють на залізниці, у медичних закладах, дошкільних і 
шкільних навчальних закладах, сільськогосподарських, комерційних підприємствах, державні 
службовці, мають власний бізнес, самозайняті особи. 
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Основні джерела доходів членів громади: заробітна плата за місцем роботи, доходи з 
оренди землі, доходи від підприємницької діяльності, виробництва та реалізації 
сільськогосподарської продукції.  

Люди з інвалідністю та одинокі матері не задіяні на ринку праці, навіть на неофіційних таі 
тимчасових роботах. Основним видом доходів для них є соціальні виплати та підтримка інших 
членів родини (пенсіонерів). 

Високий рівень ґендерної сегрегації на ринку праці, поширене дискримінаційне ставлення 
роботодавців до працівниць-жінок як на рівні працевлаштування, так і кар’єрного зростання 
зумовлює як розрив у розмірі заробітної плати у розмірі, так і нерівні можливості отримання 
доступу до економічних ресурсів, а також відмінності в якісних характеристиках зайнятості та 
соціальному статусі жінок і чоловіків. 

Жителі повідомляють про дискримінацію молодих жінок на ринку праці через їхній 
репродуктивний вік. Є випадки, коли жінку не беруть на роботу через наявність малої дитини, 
чи молоду жінку без дітей, по причині того, що вона може брати багато лікарняних чи декретну 
відпустку. Хоча не вдалося зібрати офіційних даних, результати фокус-груп свідчать про те, що 
існує розрив у заробітній платі жінок і чоловіків та про те, що більшість чоловіків виїжджають з 
населеного пункту в пошуках роботи, а жінки переважно зайняті в сфері торгівлі й отримують 
зарплату неофіційно. 

 
 

Основні підприємства 
На території Волноваської міської територіальної громади знаходяться підприємства по 

переробці сільськогосподарської сировини та виробництва будівельних матеріалів, 
підприємства автомобільного та залізничного транспорту. 

ПрАТ «Екопрод» – виробництво зернових і олійних культур і насіння; тваринництво і 
виробництво свинини; дистрибуція сільськогосподарської продукції та техніки, насіння, засобів 
захисту рослин і добрив. 

СФГ «Афродіта» – Волноваський хлібозавод; є одним з найбільших заводів у Донецькій 
області. Загальний асортимент – більш ніж 60 найменувань. Підприємство постійно 
розвивається, вдосконалюється й оновлюється, розвиває власну мережу фірмових хлібних 
кіосків. 

Волноваське ВУВВКГ «Вода Донбасу», виробнича одиниця 
«Волновахаміжрайтепломережа». 

В громаді виробляють промислову продукцію 9 підприємств.  
Основними видами промислової продукції, що виробляються в громаді, є каолін (ТОВ 

«НВП «Донбаснерудром», ТОВ «Донбаскераміка»), порошковий дріт, зварювальні електроди, 
мінеральний порошок, протиожеледний реагент (Філія ДУ «НІОХІМ «ХМЗ»), насінництво, 
енергогенерація (ПРАТ «Екопрод»), хлібобулочні вироби (СФГ «Афродіта»). 

 
Центр надання адіміністративних послуг 

 
Реформа децентралізації є однією з найбільш важливих і масштабних міжсекторальних 

реформ, що привносить безпосередні переваги у повсякденне життя українців. Це історія 
вражаючого успіху та повернення ініціативи в руки місцевих громад. Однією з невід’ємних 
складових реформи децентралізації є реорганізація системи надання адміністративних послуг 
на місцевому рівні. Функціонуючий належним чином Центр надання адміністративних послуг 
(ЦНАП) покращує життя мешканців громади, наближаючи органи влади до потреб 
громадськості та роблячи систему надання адміністративних послуг прозорою, доступною та 
сервісно орієнтованою. Належний ЦНАП зміцнює управління та підзвітність на місцевому рівні. 
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Фото. ЦНАП м. Волноваха. Фото з сайту Волноваської РДА. 
 
29 березня 2019 року в м. Волноваха відкрили оновлений центр надання адміністративних 

послуг. Відділ ЦНАП Волноваської міської ВЦА було зареєстровано 27.04.2021 року як юридичну 
особу публічного права. 
 У відділі ЦНАП Волноваської міської ВЦА надають 231 послуга, деякі надають за 20 хвилин, 
інші за 30 хвилин. Основні послуги – це реєстрація бізнесу юридичних і фізичних осіб, реєстрація 
землі та іншої нерухомості, видача довідок з Державного земельного кадастру та видача 
довідок для багатодітних сімей.  

 
Результат роботи ЦНАПу з 13 травня 2021 р. 

Таблиця 8 
№ 

з/п Найменування показника З початку 2021 року 

1. Кількість послуг, що надаються 231 

2 Кількість звернень, всього: немає даних 

  - юридичних осіб немає даних 

  - фізичних осіб немає даних 

3. Надано адміністративних послуг 4194 

4. Кількість наданих консультацій 4194 
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Бюджет громади 
 

 
Обсяг доходів Волноваської міської ТГ загального і спеціального фондів  у 2021 році 

очікується у розмірі 228 937,9 тис. грн (без трансфертів). Офіційні трансферти – 189 356,0 
тис.грн, з них: базова дотація складе 70 529,3 тис.грн, інші додаткові дотації та субвенції – 
118826,7 тис.грн. 

 
 

 
 
Податкові надходження (53,4%) 223 264,9 тис. грн 
Неподаткові надходження (1,4%) 5 669,0 тис. грн 
Доходи від операцій з капіталом (0%) 4,0 тис. грн 
Офіційні трансферти (45,2%) 189 356,0 тис. грн 

Усього 418 293,9 тис. грн 
 
Податкові надходження за 2021 р. очікуються в розмірі 223 264,9 тис. грн або 53,4 % від 

загальної суми надходжень. Питома вага у складі податкових надходжень виглядає так: податки 
на доходи, на прибуток, на збільшення ринкової вартості – 64,8%, податок на майно – 17,8%, 
єдиний податок – 11,3%, акцизний податок – 5,9 %, інші – 0,2%.  

Неподаткові надходження очікуються в розмірі 5 669,0 тис. грн або 1,4 % від загальної 
суми надходжень. До неподаткових надходжень відносяться власні надходження бюджетних 
установ – 60,9%, збори за надання адміністративних послуг – 17,5%, державне мито – 3,3 %, інші 
– 18,3%. 

 Належною підтримкою діяльності громади виступають державні та регіональні кошти у 
вигляді перерахування субвенцій та дотацій (офіційні трансферти), які очікуються в 2021 році в 
сумі 189 356,0 тис. грн або 45,2%. 

 
 
 

53,40%

1,40%
0

45,20%

Обсяг очікуваних надходжень у 2021 році 

Податкові надходження  
223264,9 тис.грн

Неподаткові надходження  
5 669,0 тис.грн

Доходи від операцій з капіталом  
4 тис.грн

Офіційні трансферти  189 356,0 
тис.грн
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Рис. 10. Структура видатків МТГ на 2021 р. 
 

Видатки Волноваської міської ТГ у 2021 році становитимуть: 
 
Освіта (59,7%) 249 759,6 тис. грн 
Житлово-комунальне господарство та будівництво 
(16,7%) 

69 813,3 тис. грн 
 

Духовний та фізичний розвиток (8,2%) 34 350,0 тис. грн 
Загальнодержавні функції (8,1%)      33 916,4 тис. грн 
Охорона здоров’я (4%) 16 853,5 тис. грн 
Соціальний захист та забезпечення (2,8%) 11 706,1 тис. грн 
Інші (захист населення, правопорядок, безпека, 
охорона навк.середовища 0,4%) 1 514,0 тис. грн 
Сільське господарство (0,1%) 381,0 тис. грн 
Усього 418 293,9 тис. грн 
  
Аналізуючи структуру видатків Волноваської МТГ на 2021р., 249759,6 тис. грн або 59,7% 

спрямовується на підтримку закладів освіти (заробітна плата, енергоносії, поточні та капітальні 
ремонти закладів освіти і дошкільної освіти). На забезпечення належного функціонування однієї 
з найбільш слабких ланок в економіці не тільки громади, а і держави (системи ЖКГ та 
будівництво) спрямовується лише 16,7% або 33916,4 тис. грн, хоча ця галузь є одним з основних 
середовищ соціальної напруги у суспільстві.  

Комунальна інфраструктура 
 
 Дороги загальною протяжністю 146,7 км (зокрема: з асфальтобетонним покриттям 

– 67,12 км, щебеневим покриттям – 54,87 км, шлаковим покриттям – 9,125 км, ґрунтові – 3,7 
км); 

 3 автомобільні мости;  
 Тротуари загальною протяжністю 24,22 км; 
 Внутрішньоквартальні дороги багатоквартирного житлового фонду площею 42,5 м2;  
 30 зупиночних пунктів громадського транспорту; 
 699 км газопроводів; 
 13 газових котельних централізованого теплопостачання. 

249759,669813,3

34350,0

33916,4

16853,5
11706,1 1514,0 381,0 Освіта 

Житлово-комунальне 
господарство та будівництво 
Духовний та фізичний розвиток 

Загальнодержавні функції

Охорона здоров’я 

Соціальний захист та 
забезпечення 
Інші 

Сільське господарство
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 Громада розташована близько до лінії зіткнення, і внаслідок конфлікту було зруйновано 
багато адміністративних і приватних будівель, а також транспортної інфраструктури. 
Транспортне сполучення між Волновахою та сусідніми селами в дуже поганому стані, зазвичай 
ходить один автобус на день, і він дуже переповнений. Мобільність людей з інвалідністю 
майже відсутня через недоступність громадського транспорту. Проїзд у зимовий період 
ускладнюється погодними умовами на додаток до поганого дорожнього покриття. За таких 
умов жінки несуть подвійне навантаження через відсутність можливості придбати необхідні 
продукти, відвезти дітей до школи чи в садок, хворих членів сім’ї для отримання 
спеціалізованих медичних послуг, а жінки та чоловіки з вразливих груп населення не мають 
доступу до адміністративних і соціальних послуг, які надаються поза межами їхнього 
населеного пункту. 
 У Волновасі є централізоване водопостачання, але вода надається по годинах. У селах 
люди користуються криницями, але якість води погана, і мешканці її не фільтрують, особливо 
жінки та чоловіки, які проживають у сільській місцевості, люди похилого віку та ін. вразливі 
групи. Часто зникає електроенергія, і люди змушені використовувати вугілля для приготування 
їжі. Система опалення переважно індивідуальна, і люди, особливо вразливі, змушені 
користуватися вугіллям низької якості, бо не можуть дозволити собі купити дрова. 
Газопостачання часткове, недоступне для всього населення через високу ціну на газ і вартість 
прокладання газопроводу. Жінки та чоловіки, які належать до вразливих груп, не мають 
фінансової можливості отримати доступ до повноцінного водо- та газопостачання, а також до 
якісної питної води. 

 
Cоціальна інфраструктура 
станом на 01.01.2021 р.                                             Таблиця 9 

Заклади дошкільної освіти 
Назва Кількість 

дітей, 
осіб 

Проєктна 
потужність 
закладу (на 
скільки осіб 
розраховано 
заклад), осіб 

Рік будівництва/останній 
рік капітального ремонту  

Дошкільний навчальний заклад 
(ясла-садок) № 2 "Дюймовочка" 
Військово-цивільної 
адміністрації місто Волноваха 
Волноваського району 
Донецької області 

161 110 1963/ 

2019 (не відремонтований 
тільки харчоблок). 
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Комунальний дошкільний 
навчальний заклад (ясла-садок) 
№3 "Чебурашка" війсково-
цивільної адміністрації міста 
Волноваха Волноваського 
району Донецької області 

39 35 1961/ 

2020- частково 

Дошкільний навчальний заклад 
(ясла-садок) №7 "Дружні діти" 
Військово-цивільної 
адміністрації міста Волноваха 
Волноваського району 
Донецької області 

122 110 1967/ 

2020 – частково 

Дошкільний навчальний заклад 
( ясла садок) № 8 " Теремок" 
Військово - цивільної 
адміністрації м. Волноваха 
Волноваського району 
Донецької області 

238 230 1971/ 

2019 

Комунальна установа 
дошкільний навчальний заклад 
№47 "Зірочка" Військово-
цивільної адміністрації міста 
Волноваха Волноваського 
району Донецької області 

198 250 1961/1981 

/2021 – частково 

Дошкільний навчальний заклад 
(ясла-садок) № 48 "Малятко" 
Військово-цивільної 
адміністрації міста Волноваха 
Волноваського района 
Донецької області 

65 55 1980/ 

2020 – частково 

Комунальний дошкільний 
навчальний заклад (ясла-садок) 
№72 "Теремок" комбінованого 
типу Донської селищної ради 
Волноваського району 
Донецької області 

140 242 1984/ 

2009  – частково 
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Дошкільний навчальний заклад 
№ 63 «Колосок» с. Прохорівка 
сезонного типу села Прохорівка 
Прохорівської сільської ради 
Волноваського району 
Донецької області 

0 15 1958/-  

2019– частково 

Структурний підрозділ 
дошкільної освіти "Сонечко" 
Свободненської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів Волноваської районної 
ради Донецької області 

26 35 1976- 

2019 

Комунальний дошкільний 
навчальний заклад  (дитячий 
садок) №67 "Колосок" 
загального типу села Бугас 
Бугаської сільської ради 
Волноваського району 
Донецької області 

15 15 1962- 

2020 – частково 

Структурний підрозділ 
дошкільної освіти "Дивосвіт" 
Іванівської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів 
Волноваської районної ради 
Донецької області 

15 20 1983- 

2018 

Кирилівський заклад загальої 
середньої освіти І-ІІІ ступенів 
Волноваської міської 
територіальної громади 
Донецької області 

30 15 1968- 

2017р  школа 

2020р – садок  

Комунальний дошкільний 
навчальний заклад (ясла-садок) 
№54 "Оленка" загального типу 
села Рибинське Рибинської 
сільської ради Волноваського 
району Донецької області 

30 75 1982- 

2019 – частково 
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Комунальний дошкільний 
навчальний заклад (ясла-садок) 
№52 "Золотий ключик" 
загального типу села Ближнє 
Рибинської сільської ради 
Волноваського району 
Донецької області 

28 55 1981 

2019р- частково 

  
 1107 дітей відвідують 13 діючих закладів дошкільної освіти при проєктній потужності 1262 
особи або 87,7 %. Незважаючи на не повну завантаженість закладів дошкільної освіти по 
громаді, існує черга до закладів дошкільної освіти по місту Волноваха. Більшість закладів 
побудовані у часи УРСР, але в 2018-2019 рр. проводився капітальний ремонт закладів (деяких 
приміщень), що в подальшому надасть можливість громаді підтримувати заклади лише 
поточними ремонтами та не витрачати кошти на капітальні заходи.   
 

    Таблиця 10 
  Заклади загальної середньої освіти 

№ 
з/п 

Назва Кількість учнів, 
осіб 

Проєктна 
потужність 

Рік 
будівництва/оста

нній рік 
капітального 

ремонту 
1. Волноваський ЗЗСО І-ІІІ ст. 

№ 1 
206 340 1960/2020- 

частково 

2. Волноваський ЗЗСО І-ІІІ ст. 
№ 2 

308 310 1936/2018- 
частково 

3. Волноваський ЗЗСО І-ІІІ ст. 
№ 3 

251 380 1938/1971 
/2020- частково 

4. Волноваський ЗЗСО І-ІІІ ст. 
№ 4 

153 240 1970/2020- 
частково 

5. Волноваський опорний 
ЗЗСО І-ІІІ ст. 

696 960 1972/2018 

6. Волноваський ЗЗСО І-ІІІ ст. 
№ 6 

351 480 1964/ 2019 
частково 

7. Волноваський ЗЗСО І-ІІІ ст. 
№ 7 

495 820 1961/2020- 
частково 

8. Донський ЗЗСО І-ІІІ ст. 486 488 1989/2020- 
частково 

9. Валер’янівський ЗЗСО І-ІІІ 
ст. 

90 480 1972/2020- 

частково 

10. Ближненська філія 
Волноваського опорного 
ЗЗСО І-ІІІ ст. 

60 169 1981/- 2019- 

частково 

11. Бугаський ЗЗСО І-ІІІ ст. 92 450 1962/2019- 
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частково 

12. Іванівський ЗЗСО І-ІІІ ст. 51 300 1983/2017- 

частково 

13. Кирилівський ЗЗСО І-ІІІ ст. 40 320 1968/2017- 

частково 

14. Новоандріївський ЗЗСО І-ІІІ 
ст. 

34 180 1938/ 2018- 

частково 

15. Прохорівський ЗЗСО І-ІІІ ст. 34 320 1982/2019- 

частково 

16. Рибинський ЗЗСО І-ІІІ ст. 150 323 1982/2018- 

частково 

17. Свободненський ЗЗСО І-ІІІ 
ст. 

117 240 1976/2019- 

частково 

18. Дмитрівський ЗЗСО І-ІІІ ст. 81 205 1971/ 

2019- частково 

19. Волноваський ЗЗСО ІІ-ІІІ ст. 94 270  

 
 3789 здобувачів освіти відвідують 19 діючих закладів загальної середньої освіти при 
проєктній потужності 7275 осіб або 52 %. На сьогодні основною проблемою системи загальної 
середньої освіти є значна нерівність між селом і містом. Що більший населений пункт, то 
кращими є результати ЗНО і більш економним надання освіти виявляється для бюджету. 
Найважливішим питанням є демографічна криза, яка призвела до суттєвого зменшення 
кількості учнів без пропорційного зменшення кількості шкіл і вчителів. Це означає значне 
навантаження на бюджет, оскільки менші школи дорожче утримувати (в розрахунку на одного 
учня). І, що не менш важливо, пониження ступеня, ліквідація закладів не веде до кращих 
результатів навчання. 
 Із наведених фактів можна зробити висновок, що трансформація шкільної мережі – 
пониження ступеня, ліквідація закладів  – є виправданим заходом. І справді, такі дії можуть 
призвести навіть до деякого поліпшення навчальних досягнень учнів сільської місцевості за 
умови, що буде забезпечено підвіз до місць навчання/роботи та додому шкільними автобусами 
(задля збереження доступу до шкіл).   
                   Таблиця 11 

Заклади позашкільної освіти 
Назва Кількість 

вихованці
в, осіб 

Напрям роботи Рік будівництва/останній 
рік капітального ремонту  

Комунальний заклад 
«Волноваський будинок дитячої 
та юнацької творчості» 
Волноваської міської 

1140 Художньо-
естетичний 

1963/2019 частково 
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територіальної громади 

Заклад позашкільної освіти 
«Донський еколого-
натуралістичний центр» 
Волноваської міської 
територіальної громади 

460 Еколого-
натуралістичний 

1961/2018 частково 

Заклад позашкільної освіти 
«Волноваська станція юних 
техніків» Волноваської міської 
територіальної громади 

325 Науково-
технічний, 
художньо-
естетичний 

1967/2020 – частково 

 
1925 вихованців відвідує 3 заклади позашкільної освіти Волноваської міської 

територіальної громади. 
Важливим показником розвитку суспільства є гуманне й турботливе ставлення до дітей з 

особливими освітніми потребами, які не мають змоги вести повноцінне життя. Їхні проблеми  
завжди актуальні незважаючи на те, що держава намагається розв’язувати їх через адаптацію в 
суспільство. Сьогодні важливим є усвідомлення того, що всі діти незалежно від стану їхнього 
здоров’я та фізіологічних особливостей можуть і повинні мати рівний доступ до якісної освіти, а 
особливо до звичайного, повноцінного людського спілкування. 

У 2018 – 2019 навчальному  році Волноваською районною державною адміністрацією 
було відкрито Інклюзивно – ресурсний центр. Для розташування центру було виділено кабінети 
в приміщенні Волноваського опорного ЗЗСО І-ІІІ ступенів на першому поверсі. Розпорядженням 
керівника Волноваської міської військово-цивільної адміністрації від 16.06.2021 № 119 «Про 
входження до складу засновників Інклюзивно-ресурсного центру Волноваської районної ради 
Донецької області» Волноваська міська військово-цивільна адміністрація Волноваського району 
Донецької області увійшла до складу засновників Інклюзивно-ресурсного центру Волноваської 
районної ради Донецької області шляхом прийняття прав засновника від Волноваської районної 
ради. А також цим розпорядженням було змінено найменування Інклюзивно-ресурсного 
центру Волноваської районної ради Донецької області на -- ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР 
ВОЛНОВАСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ. 

Послуги, які надає установа: 
- Корекційно – розвиткові послуги дітям з ООП; 
- Проведення комплексної оцінки дітям з ООП; 
- Консультації фахівців (які працюють з дітьми ООП) та батьків (або законних 

представників) дітей з ООП. 

 
Станом на 01.01.2021 року 190 осіб здобувають освіту у Волноваському професійно-

технічному училищі, яке забезпечує фахівцями сільськогосподарську галузь громади. 
 

Розвиток сфери фізичної культури та спорту 
За останні 5 років кількість дітей, які займаються в ДЮСШ залишається стабільною. В 

2017 році кількість вихованців складала 1164 особи, в 2021 році – складає 1228 осіб, що складає 
32,8% від загальної кількості учнів ЗОШ Волноваського району. 
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Останніми роками відбулось значне покращення матеріально-спортивної бази 
Волноваської міської територіальної громади. У 2017 році побудовані спортивні майданчики зі 
штучним покриттям в с. Валер’янівка, та м. Волноваха (ЗОШ № 1, 4, 6), у 2018 році – в с. Іванівка, 
та на базі Волноваської ЗОШ № 2, в 2020 році – в с. Рибинське та побудовано 
багатофункціональний спортивний майданчик в с. Валер’янівка, в м. Волноваха побудовано 
футбольний стадіон зі штучним покриттям.  

В ДЮСШ проведена заміна вікон, системи опалення і котла, проведено капітальний 
ремонт даху, ремонт тренажерних кімнат та боксерського залу, придбано важкоатлетичний 
поміст та тренажерне обладнання.  Відкрито зал греко-римської боротьби на базі Волноваської 
ЗОШ № 3. 

Все це дало можливість покращити спортивні результати нашим вихованцям, а саме: в 
2016 році 7 спортсменів стали переможцями чемпіонатів світу та Європи та отримували 
районну стипендію протягом року, в 2017 році 1 спортсмен став чемпіоном Європи та 6 – стали 
призерами чемпіонатів світу та Європи, в 2018 році 1 – чемпіон Європи, 2 спортсмени стали 
призерами чемпіонатів світу та Європи, 4 спортсмени отримували районну стипендію, в 2019 
році 9 чоловік отримували районну стипендію, в 2020 році 12 спортсменів отримали районну 
стипендію. 

Збірні команди Волноваського району брали участь у чемпіонатах  в м. Маріуполь з 
футболу та волейболу серед КФК, в обласних сільських спортивних іграх, в чемпіонаті Донецької 
області з волейболу, з футболу.  Вихованці ДЮСШ Волноваської МТГ брали участь у обласних та 
всеукраїнських змаганнях з боксу, важкої атлетики, пауерліфтингу, греко-римської боротьби, 
вільної боротьби, кікбоксингу та гирьового спорту. 

Відділом у справах сім’ї, молоді та спорту сумісно з МО ВФСТ «Колос», ДЮСШ та центром 
«Спорт для всіх» постійно проводяться фізкультурно-масові заходи за місцем проживання та 
масового відпочинку населення, а також районні та обласні змагання. 

 
 

Підтримка сім’ї, молоді, запобігання домашньому насильству та протидія торгівлі 
людьми. 
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Децентралізація органів державної влади істотно змінила систему управління в Україні. 
Новоутворені громади стають сильнішими й успішнішими. Одним із пріоритетів розвитку та 
зміцнення Волноваської міської територіальної громади є підтримка молоді, зміцнення 
інституту сім’ї, запобігання і протидія домашньому насильству та протидія торгівлі людьми. 

Сьогодні молодь є важливою складовою сучасного суспільства, носієм інтелектуального 
потенціалу та визначальним чинником соціально-економічного прогресу. Будучи наступниками 
державних традицій, норм культури і моралі, молодь може бути однією з найбільш активних 
соціальних груп за певних умов. Підтримка молоді в усіх сферах життя має важливе значення 
для забезпечення суспільного прогресу та інновацій.  

Станом на 01.01.2019 року чисельність молоді Волноваської міської територіальної 
громади становить 14 813 осіб, що складає 39 % від загальної кількості населення громади. 

 
Сучасний погляд молоді на життя призводить до виникнення принципово нових сімейних 

цінностей та норм, що пов’язано із соціальними факторами: рівнем економічної спроможності 
населення, безробіттям, способом життя та шкідливими звичками. 

З метою становлення і всебічного розвитку молоді, виховання свідомого покоління одним 
із пріоритетних завдань розвитку Волноваської міської територіальної громади є розвиток 
компетентностей молоді, забезпечення нових форм дозвілля, а також змінення соціальної 
згуртованості та інтеграції молоді. 

Сучасна сім’я є найважливішим соціальним середовищем та має  надзвичайно важливу 
роль в розвитку суспільства, виконує економічні, правові, соціальні, етичні функції та є 
потужним фактором формування демографічного потенціалу.  

Станом на 01.01.2021 року у Волноваській міській територіальній громаді проживає 325 
багатодітних сімей, в яких виховується 1083 дітей. З них 13 % (або 42 сім’ї) молоді сім’ї, 67 % 
(або 218 сімей) повні сім’ї. У 102 сім’ях діти виховуються лише матір’ю. Для підтримки 
багатодітних сімей у Волноваській міській територіальній громаді розглядається можливість 
придбання будинків для сімей, що найбільш цього потребують.   

З метою розвитку інституту сім’ї у Волноваській міській територіальній громаді 
передбачено реалізацію низки заходів, спрямованих на: 

- підвищення в суспільстві престижу сім'ї, утвердження пріоритетності сімейних цінностей, 
підвищення ролі батьків у вихованні дитини; 

- підтримку багатодітної сім’ї та соціально вразливих категорій сімей. 
Домашнє насильство та насильство за ознакою статі є проявами порушень прав людини, 

передусім права на життя, свободу, особисту безпеку, на повагу до приватного та сімейного 
життя, дискримінації, а також є основними перешкодами забезпечення гендерної рівності. 

39%
Молодь

61%
Інші вікові 
категорії 
населення

Чисельність молоді у Волноваській міській 
територіальній громаді 
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Найбільш вразливими до проявів насильства є жінки та діти. До групи підвищеного ризику 
потрапляння в ситуацію насильства належать особи з інвалідністю, люди похилого віку, 
внутрішньо переміщені особи, жінки із сільської місцевості. 

За 1 півріччя 2021 року до Волноваського районного відділу поліції надійшло 116 звернень 
з приводу вчинення домашнього насильства у Волноваській міській територіальній громаді.  З 
них 104 – від жінок, 12 – від чоловіків.  

Насильство негативно впливає на фізичне та психічне здоров’я постраждалих осіб і може 
призвести до інвалідності та летальних випадків унаслідок отримання тяжких тілесних 
ушкоджень, не сумісних із життям, вчинення суїциду. 

Протягом останніх років в Україні забезпечено розбудову системи протидії, запобігання 
домашньому насильству та насильству за ознакою статі. Постраждалі особи потребують 
комплексної медичної соціально-психологічної, правової допомоги. Успішність такої допомоги 
залежить від ефективної організації міжвідомчої взаємодії суб’єктів, які залучені до реагування 
на факти насильства. 

На сьогоднішній день у Волноваській міській територіальній громаді проведено певну 
роботу в сфері протидії та запобігання домашньому насильству: 

1) для забезпечення ефективної міжвідомчої взаємодії визначені суб’єкти, що здійснюють 
заходи у сфері протидії та запобігання домашньому насильству:  

 
2) утворено координаційну раду з питань сім’ї, ґендерної рівності, демографічного 

розвитку, протидії торгівлі людьми, запобігання та протидії домашньому насильству та 
насильству за ознакою статі; 

3) визначено відповідальних з питань здійснення заходів у сфері запобігання та протидії 
домашньому насильству і насильству за ознакою статі, забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків на території Волноваської міської територіальної громади. 

З метою розширення системи надання соціальних послуг постраждалим від домашнього 
насильства та розвиток мережі  спеціалізованих служб підтримки для осіб, які постраждали від 
домашнього насильства у Волноваської міської територіальної громаді розглядається питання 
щодо створення у 2022 році притулку для осіб постраждалих від насильства.  

Торгівля людьми становить значну суспільну небезпеку. Поширенню цього явища 
сприяють висока міграційна активність населення, економічні, соціальні та правові чинники, а 
також інформаційні та психологічні передумови. 

Суб’єкти, що 
здійснюють заходи у 
сфері протидії та 
запобіганню 
домашньому 
насильству у 

Волноваській МТГ

Відділ у справах 
сім’ї, молоді та 

спорту 
Волноваської 
міської ВЦА

Волноваський 
районний відділ 
Національної 
поліції ГУ НП  в 
Донецькій 
області

КНП «Лікарня 
планового 
лікування» 
Волноваської 

МТГ

Служба у 
справах дітей 
Волноваської 
міської ВЦА

Центр 
соціальних 
служб 

Волноваської 
МТГ

Волноваське 
бюро 

безоплатної 
правової 
допомоги

Волноваська 
мобільна бригада 

соціально-
психологічної 
допомоги 

постраждалим 
особам № 24

Відділ освіти 
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міської ВЦА

Волноваський 
районний відділ 
філії Державної 
установи «Центр 

пробації в 
Донецькій 
області»

Волноваський 
районний суд
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До груп ризику потрапляння в ситуацію торгівлі людьми належать особи з інвалідністю, 
чоловіки працездатного віку, незаміжні жінки, самотні матері, розлучені особи, молодь, особи, 
які виховувались у сім’ях зі складними життєвими обставинами.  

Для досягнення позитивних змін у сфері протидії торгівлі людьми у Волноваській міській 
територіальній громаді необхідно підвищити рівень поінформованості населення з питань 
торгівлі людьми, основних ознак цього явища та засобів його запобігання. Існує гостра потреба 
збільшення кількості інформаційно-просвітницьких заходів, посиленні взаємодії влади і 
громадського сектору з цих питань.  

 
   

Таблиця 12 
Об’єкти культури та дозвілля 

 

Громада/ВЦА 

Кількість 
відвідувачів, 

осіб за 2020 рік       
(з 01.01.2020 
по 31.12.2020) 

Рік 
будівництва 

Останній рік 
капітального 
ремонту 

1 Комунальний заклад «Центр культурних 
послуг Волноваської міської 
територіальної громади» (далі - ЦКП 
Волноваської МТГ) 

40336 1979 2020 

2 Ближненський будинок культури 
ЦКП Волноваської МТГ 

1025 1985  

3 Бугаський  
будинок культури 
ЦКП Волноваської МТГ 

1090 1989  

4 Валер’янівський 
будинок культури 
ЦКП Волноваської МТГ 

2864 1969  

5 Іванівський  
будинок культури 
ЦКП Волноваської МТГ 

5050 1972  

6 Новоандріївський будинок культури 
ЦКП Волноваської МТГ 

411 1971  

7 Кирилівський клуб 
ЦКП Волноваської МТГ 

120 1975  

8 Рибинський  
будинок культури 
ЦКП Волноваської МТГ 

771 1965  

9 Трудівський клуб 
ЦКП Волноваської МТГ 

- 1989  

10 Комунальний заклад Волноваський 
творчий центр молоді 
Волноваської міської територіальної 
громади 

15000 1964 2018 

11 Комунальний заклад Донський палац 
культури Волноваської міської 

10740 1951  
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територіальної громади 

12 Комунальний заклад Дмитрівський 
сільський будинок культури Волноваської 
міської територіальної громади 

1800 1951 2008 

13 Комунальний заклад Прохорівський 
сільський будинок культури Волноваської 
міської територіальної громади 

10500 1975 2020  

14 Комунальний заклад Свободненський 
сільський будинок культури 
Волноваської міської територіальної 
громади 

2130 1972 2020 

15 Комунальний заклад «Мистецька школа 
Волноваської міської територіальної 
громади» (художне відділення) 

66 - учнів 1957 2016 

16 Комунальний заклад «Мистецька школа 
Волноваської міської територіальної 
громади» (музичне відділення) 

176 - учнів 1957 2016 

17 Комунальний заклад «Краєзнавчий музей 
Волноваської міської територіальної 
громади» 

10850 1935 2019 

18 Музей історії  с. Валер’янівка, відділ 
Комунального закладу «Краєзнавчий 
музей Волноваської міської 
територіальної громади» 

2300 оренда 
приміщення 

 

19 Комунальний заклад «Публічна 
бібліотека Волноваської міської 
територіальної громади»(далі – КЗ 
«Публічна бібліотека ВМТГ») 

7805 оперативне 
управління 

2017-2018 

20 Бібліотека для дітей 
КЗ «Публічна бібліотека ВМТГ» 

21228 оперативне 
управління 

2018 

21 Бугаська сільська бібліотека – філія 
КЗ «Публічна бібліотека ВМТГ» 

1511 оренда  

22 Валер’янівська сільська бібліотека – філія 
КЗ «Публічна бібліотека ВМТГ» 

2909 оренда 2011 

23 Дмитрівська сільська бібліотека – філія 
КЗ «Публічна бібліотека ВМТГ» 

1898 оренда 1996 

24 Донська міська бібліотека – філія для 
дітей КЗ «Публічна бібліотека ВМТГ» 

3331 оренда  2001 

25 Іванівська сільська бібліотека – філія КЗ 
«Публічна бібліотека ВМТГ» 

1696 оренда  1990 

26 Кирилівська сільська бібліотека – філія КЗ 
«Публічна бібліотека ВМТГ» 

1717 оренда  

27 Новоандріївська сільська бібліотека – 
філія КЗ «Публічна бібліотека ВМТГ» 

2569 оренда 2001 
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28 Прохорівська сільська бібліотека – філія 
КЗ «Публічна бібліотека ВМТГ» 

2435 оренда 1982 

29 Рибинська сільська бібліотека – філія КЗ 
«Публічна бібліотека ВМТГ»  

3487 оренда 1984 

30 Свободненська сільська бібліотека – філія 
КЗ «Публічна бібліотека ВМТГ» 

2435 оренда 1982 

31 Трудівська сільська бібліотека – філія КЗ 
«Публічна бібліотека ВМТГ» 

4535 оренда 1989 

На території Волноваської міської територіальної громади розташовано 30 культурних 
об’єктів. З них: 

Центр культурних послуг – 1, Волноваський творчий центр молоді – 1, Донський палац 
культури - 1,  сільські будинки культури - 9, клуби - 2, КЗ «Мистецька школа» – 1, КЗ 
«Краєзнавчий музей» – 1, музей історії с. Валер’янівка – 1, КЗ «Публічна бібліотека» - 1, 
бібліотека для дітей – 1, сільські бібліотеки – 11. 

Всі заклади культури працюють з метою збереження та розвитку культурного потенціалу 
та національно-культурної спадщини,  просування культурних та національно-патріотичних 
можливостей на території Волноваської міської територіальної громади. 

Найбільш гострою проблемою є технічний стан сільських клубів та бібліотек, які були 
передані в громаду без капітального ремонту, більшість закладів без опалення, без 
безбар’єрної доступності для людей з обмеженими можливостями, без необхідного приладдя 
для повного надання послуг населенню.  

Також, на території Волноваської міської територіальної громади розташовано 26 об’єктів 
культурної спадщини (пам’ятників історії). На землях громади досліджено кургани з 
похованнями доби стародавньо-ямної, зрубної і катакомбної культур, пізно кочівницькі 
поховання.        

Наразі, всі заклади культури дотримуються карантинних обмежень, тому кількість 
розважальних, тематичних, національно-патріотичних заходів трохи зменшилась. Також це 
стосується відвідувачів музеїв, бібліотек.  
 Об’єкти культури та дозвілля громади обслуговують та надають послуги понад 160 тис. 
особам, в тому числі Комунальний заклад «Краєзнавчий музей Волноваської міської 
територіальної громади» – 10,9 тис. особам, який засновано як музей на громадських засадах 
рішенням Волноваської районної ради депутатів трудящих від 1 червня 1977 року № 11 та 
розташовано в колишньому приміщенні районної ради, збудованому в 1935 році. Музей має 
площу в 401,9 м² і нараховує понад 6000 експонатів, які представляють духовний та 
матеріальний світ українського й інших народів, які населяли територію району. Це 
пам'ятки археології, природні, письмові, етнографічні предмети, нумізматика, фотографії, 
меморіальні речі. У музеї працює три експозиційні зали і один виставковий зал.  
 Музей історії с. Валер’янівка розташований у сільському Будинку культури і займає чотири 
кімнати площею 65 м². Фонди налічують 2005 одиниць. Експозиція має такі розділи: 
«Дореволюційне минуле села І838-1917 рр.», «Період громадянської війни і колективізації» 
(1917-1941 рр.), «Жителі села – учасники Другої світової війни» (1941-1945 рр.), «Післявоєнний 
розвиток села», «Валер'янівка на сучасному етапі», «Природа краю». 
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Таблиця 13 
Заклади соціального обслуговування 

№ 

з/п 

Назва Адреса 

1. Головне управління ПФУ в Донецькій області 
Управління обслуговування громадян ВОГ №14 
(сервісний центр) 

85700, Донецька область, м. 
Волноваха,  
вул. Обручева, буд. 17 

2. Управління соціального захисту населення 
Волноваської РДА 

85700, Донецька область, м. 
Волноваха,  
вул. Гагаріна, буд. 36 

3. Територіальний центр соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг) 
Волноваської міської територіальної громади 

85700, Донецька область, м. 
Волноваха,  
вул. Центральна, буд. 100 

4. Волноваський районний центр зайнятості 
населення 

85700, Донецька область, м. 
Волноваха, 
 вул. Обручева, буд. 17 

5 Центр соціальних служб Волноваської 
територіальної громади 

85700, Донецька область, м. 
Волноваха, 
 вул. Героїв 51 ОМБр, буд. 1 

6 Центр комплексної реабілітації для дітей з 
інвалідністю Волноваської міської територіальної 
громади 

85700, Донецька область, м. 
Волноваха, 
 вул. Менделєєва, буд. 19 

 
 У громаді розташовані представництва Пенсійного фонду України (Відділ обслуговування 

громадян № 14 (сервісний центр) управління обслуговування громадян ГУ ПФУ В Донецькій 
області), Державної служби зайнятості (Волноваський районний центр зайнятості населення) та 
Управління соціального захситу населення (УСЗН Волноваської РДА). 

Враховуючи, що більшість громад Донецької області та загалом по Україні не мають на 
власній території представництв органів виконавчої влади, оперативний та якісний доступ до 
послуг Пенсійного фонду України та Державної служби зайнятості України жителів Волноваської 
громади є її сильною стороною. 

Велика кількість ВПО та їхні потреби у державній підтримці створює додаткове 
навантаження на установи та певну ворожнечу з місцевим населенням, чий доступ до послуг 
знизився. Така ситуація може призвести до подальшого соціального напруження та конфліктів 
(вербальних чи фізичних) між ВПО та місцевим населенням. 

На жаль, даних стосовно того, які вразливі групи не мають доступу до соціальних послуг у 
громаді, отримати не вдалося. Такі дані є надзвичайно важливими для визначення проблемних 
питань, їхніх причин і знаходження шляхів їх вирішення. Питання доступу людей з інвалідністю 
до отримання соціальних послуг розглядається лише в розрізі архітектурної доступності вхідної 
групи установ соціального захисту, а саме наявністю пандусу, чого не достатньо для того, щоб 
послуга вважалася доступною. Основна проблема, яка була визначена за результатами 
обговорень у фокус-групах – це дуже низька обізнаність мешканців щодо переліку соціальних 
послуг, за якими вони мають право звернутися та механізму їх отримання. Стигматизація щодо 
жінок і чоловіків із вразливих груп призводить до того, що вони не розголошують свій статус чи 
статус своїх дітей і не звертаються за послугами, тим самим не реалізовують свої права. 

  
 
 
 



Стратегія соціально-економічного розвитку Волноваської МТГ до 2027р. 

 
38 

Таблиця 14 
 Медичні заклади 

№ 
з/п 

Назва Адреса Рік будівництва/останній рік 
капітального ремонту 

1. Волноваська центральна 
районна лікарня 

м. Волноваха, 
вул. Матросова, 5 

1.2017-2018 рр.: 
- Капітальний ремонт приміщення 
під розміщення комп’ютерного 
томографа. 
2. 2018 р.: 
- Термомодернізація інфекційного 
відділення; 
- Термомодернізація дитячого 
відділення; 
- Капітальний ремонт будівлі 
дитячого відділення; 
- Капітальний ремонт (екстреної 
невідкладної медичної домопоги). 
3. 2019р.: 
- Капітальний ремонт інфекційного 
відділення; 
- Капітальний ремонт хірургічного 
відділення (брудний блок). 

2. Волноваська районна 
лікарня №1 

м. Волноваха,  
пров. Залізничний, 15 

1968 – рік будівництва 
-2016р. –капітальний ремонт 
кабінету флюорографії 
-2017р. –поточний ремонт 
фтизіатричного кабінету 
-2017р. –  капітальний ремонт 
покрівлі гаражних боксів, поточний 
ремонт гаражних боксів 
-2017р. –  капітальний ремонт 
клініко-діагностичної лабораторії 
-2017-18 рр.–  капітальний ремонт 
корпусу патологоанатомічного 
відділення 
-2018- 2019 рр. –  капітальні роботи 
по заміні дерев’яних вікон на 
металопластикові пакети 
-2019 – капітальний ремонт 
діагностичного відділення 
-2019 – капітальний ремонт 
приміщення дезкамери 
-2019- поточний ремонт пандусів 
-жовтень 2020 – жовтень 2022 
капітальний ремонт головного 
лікувального корпусу та 
поліклінічного відділення 

3. КНП «Волноваський 
районний центр 
первинної медико-
санітарної допомоги 
Волноваської районної 
ради» 

м. Волноваха,  
вул. Матросова, 5 
 

Інфомація відсутня 
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4. Швидка медична 
допомога м. Волноваха 

м. Волноваха,  
пров. Енергетичний, 3 

Інфомація відсутня 

5. Волноваське районне 
управління ГУ 
Держпродспоживслужби 
в Донецькій області 

м. Волноваха, 
К. Маркса, 66 

Інфомація відсутня 

6. Комунальна установа 
охорони здоров’я 
«Волноваської станції 
переливання крові» 

м. Волноваха,  
вул. Центральна, 157 

Інфомація відсутня 

7. Амбулаторія загальної 
практики 
сімейної    медицини 
с. Валер’янівка № 8 
Волноваського районного 
центру первинної медико-
санітарної допомоги 
Волноваської    районної 
ради Донецької області 

Волноваський район, 
с. Валер’янівка, вул. 
Центральна, 35 

1971 р. 

8. Лікарська амбулаторія смт 
Донське № 3 
Волноваського районного 
центра первинної медико-
санітарної допомоги 
Волноваської районної 
ради Донецької області 

Волноваський район, 
смт Донське, вул. 
Спортивна, 3 

1960 р./2001 р. 

9. ФАП с. Прохорівка Волноваський район,  
с. Прохорівка, 
вул. Центральна, 66 

1986 р./2016 р. 

10. Амбулаторія загальної 
практики - сімейної 
медицини с. 
Свободне Волноваського 
районного центра первинної 
медико-санітарної допомоги 
Волноваської районної ради 
Донецької області 

Волноваський район, с. 
Свободне, вул. Садова, 
98 

2019 р. 

 
На території громади функціонує значна кількість закладів медичного обслуговування, що 
забезпечує постійну можливість обслуговування мешканців у кожному населеному пункті 
громади, але, на жаль, більшість закладів не має належної матеріально-технічної бази, що 
негативно впливає на якість послуг і, відповідно, є слабкою стороною громади. 

 
Доступ до правосуддя 

Таблиця 15 
Доступ до правової допомоги Доступ до судових установ 

Наявність/кількість 
місцевих центрів і бюро 
правової допомоги 

Наявність 
адвокатських 

бюро та 
адвокатів 

Наявність НДО, 
що надають 
правову 
допомогу 

Наявність місцевого суду 
загальної юрисдикції 

1 15 0 1 
 



Стратегія соціально-економічного розвитку Волноваської МТГ до 2027р. 

 
40 

У громаді розташований Волноваський районний суд Донецької області (м. Волноваха, 
вул. Ювілейна, 29) і ведуть незалежну діяльність 15 адвокатів та адвокатських бюро. Вказані 
фактори забезпечують оперативний та якісний доступ до правосуддя мешканців громади.  

На забезпечення вимог наказу Міністерства юстиції України від 21 вересня 2011 року 
№ 3047/5 «Про затвердження Порядку роботи громадської приймальні з надання безоплатної 
первинної правової допомоги» у громаді здійснює діяльність Бюро безоплатнгої правової 
допомоги (м. Волноваха, вул. Центральна, 43). Безоплатну вторинну правову допомогу можуть 
отримати: малозабезпечені особи, інваліди, діти-сироти, діти, позбавлені батьківського 
піклування, безпритульні діти, діти, які можуть стати або стали жертвами насильства в сім'ї та 
інші особи. 

 Враховуючи, що більшість громад Донецької області та загалом по Україні не мають на 
власній території судів місцевої юрисдикції та діючих Бюро безоплатної правової допомоги, 
можна говорити про наявність такої сильної сторони громади як оперативний та якісний доступ 
до правосуддя мешканців громади. 

На жаль, даних стосовно того, які вразливі групи не мають доступу до правосуддя у громаді, 
отримати не вдалося. Такі дані є надзвичайно важливими для визначення проблемних питань, 
їхніх причин та знаходження шляхів їх вирішення. Питання доступу людей з інвалідністю 
розглядається лише в розрізі архітектурної доступності установ надання послуг правосуддя, а 
саме наявності пандусу, чого не достатньо для того, щоб послуга вважалася доступною. 

 
Громадський сектор 

Таблиця 16 
Громадський сектор 

Громадські організації Діалогові майданчики/хаби Громадські ради  
(включно з молодіжними) 

22 0 2 

На території громади здійснюють активну діяльність такі громадські організації: 
 Волноваська районна організація ветеранів України; 
 Благодійний фонд «Я-Волноваха»;  
 Громадська організація «Жіноча рада Донбасу»;  
 Товариство Червоного Хреста України; 
 Благодійний фонд «КАРІТАС ВОЛНОВАХА»; 
 Волноваська районна громадська організація «Волноваська нова хвиля»;  
 Громадська організація «Промінь-Волноваха»;  
 Благодійний фонд «АГРО-ТУРБОТА». 

Ініціативна група «Звичайні волновасці» у лютому 2018 році брала участь у проєкті 
«Культурний майнінг» під патронатом USAID, в результаті чого було отримано грант на 
реалізацію проєкту «EcoSortLesson» по запровадженню роздільного збору сміття у навчальних 
закладах міста. 

У серпні 2018 року ініціативна група «Звичайні волновасці» брала участь у підготовці 
щорічного фестивалю «З країни в Україну» (за підтримки USAID), в результаті чого у вересні місяці 
у місті Волноваха був проведений цей фестиваль. 
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Благодійна організація «Адра Україна» надала 8000 продуктових наборів. Насамперед 
допомогу отримали найбільш уразливі категорії населення з числа ВПО. 

Під час проведення бойових дій неодноразово було пошкоджено лінію «Південно-
Донбаського» водогону на Великоанадольській фільтрувальній станції, внаслідок чого місто 
залишалось без питної води. На поміч у вирішенні цього питання, Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) 
доставив і роздав гуманітарну допомогу у вигляді бутильованої питної води у кількості 27300 
літрів води по соціальних закладах міста. 

Громадська організація «Волноваська Нова Хвиля» брала участь у проєкті ПРООН з 
підтримки зайнятості ВПО та місцевих мешканців підконтрольних уряду України територій 
Донецької і Луганської областей. У рамках проєкту ПРООН в 2015-2016 роках реалізували проєкт 
(термін реалізації – 12 місяців), загальний бюджет якого 1 272 000,00 гривень та отримали грант у 
розмірі 852 240,00 гривень, для працевлаштування 39 осіб місцевого населення і 1-ну внутрішньо 
переміщену особу (власний внесок в реалізацію проєкту – 419 760,00 гривень), що підвищило 
якість і обсяги виконаних робіт з обслуговування багатоквартирних будинків і прибудинкових 
територій у місті Волноваха.  

Благодійним фондом «АДРА Україна» в грудні 2018 р.-січні 2019 р. доставлено Волноваській 
ЦРЛ матеріалів і предметів для лікарень на загальну суму 438,732 тис. грн. 

Благодійною організацією «Я-Волноваха» за останні три роки були реалізовані зазначені 
нижче проєкти. 

У 2016-2017 року за фінансової підтримки ЮНІСЕФ соціальний проєкт «Створення 
безпечного і забезпечуючого захист середовища для дітей і дорослих, які здійснюють догляд за 
ними, в Волновасі і Волноваському районі», на загальну суму 5 503 074,07 грн; 

З 2017 року дотепер реалізується разом з міжнародною організацією «Місія Євразія» та 
асоціацією «Духовне відродження» гуманітарний проєкт забезпечення інвалідів та людей 
літнього віку (+80) інвалідними візками, продуктами харчування та окулярами – видано понад 
150 нових інвалідних візків, 12 тонн продуктів харчування та понад 2000 окулярів для читання – 
всього на суму більш ніж 2 млн гривень.  

З 2017 року дотепер разом з громадською організацією COOPERACION INTERNACIONAL ONG 
LEVANTE (місто Валенсія, Іспанія), в рамках проєкту Ski United, надано гуманітарна допомогу 
людям з інвалідністю у вигляді зимових лижних костюмів і теплих речей – допомогу отримали 
більш ніж 300 осіб з інвалідністю. 

З 2017 року дотепер за кошти власника міжнародної компанії East-West Mentor UA Золтана 
Хорвата побудовано в місті Волноваха «Дитячий ігровий майданчик» вартістю 690 000 грн, 
придбано обладнання для центру з вивчення іноземних мов на суму 200 000 грн, придбано та 
роздано дитячих подарунків на новорічні свята на суму понад 100 000 грн. 

У січні 2019 року благодійна організація «Я-Волноваха» за підтримки Програми ООН із 
відновлення та розбудови миру передала як міжнародну технічну допомогу, в рамках проєкту 
«Відновлення управління та сприяння примиренню у постраждалих від кризи громадах 
України», громадській організації «Молодіжна Ліга Майбутніх Поліцейських» при 
Волноваському відділі національної поліції в місті Волноваха офісну техніку – два ноутбуки, два 
МФУ, відеопроєктор з екраном та мультимедійною системою, всього майна на суму 69 850 грн. 

У лютому 2019 року БО «Я-Волноваха» за підтримки Програми ООН із відновлення та 
розбудови миру передала Волноваській центральній районній бібліотеці як міжнародну 
технічну допомогу комп’ютерне обладнання та меблі на загальну суму 50 315 грн. 

У м. Волноваха, с. Новоселівка та с. Кам’янка працюють групи самодопомоги, які були 
створені жінками та чоловіками в рамках методики «Мобілізація громад задля розширення 
прав та можливостей», яка проваджується структурою ООН Жінки у партнерстві з БО 
«Український Жіночий Фонд» в рамках Програми ООН з відновлення та розбудови миру. Групи 
самодопомоги складають ґендерний профіль населених пунктів громади та за його допомогою 
аналізують проблеми у сфері доступу до прав людини та ґендерної рівності вразливих груп 
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жінок та чоловіків, а також визначають пріоритети та потреби жінок та чоловіків, які 
проживають в громаді. На основі цього аналізу групами самодопомоги буде здійснюватися 
розроблення і втілення місцевих ініціатив у партнерстві з місцевою владою та мешканцями 
громади для того, щоб розширити права та можливості всіх жінок, особливо з вразливих груп 
населення, користуватися повною мірою своїми правами. 

 
Громадська безпека 

Таблиця 17 
Послуги з безпеки 

Поліція Державна служба з надзвичайних 
ситуацій 

Центр 
безпе
ки 

ГФ з 
охорони 
Громадськ

ого 
порядку 

Відділ/ 
відділення 

Поліцейські 
 станції 

Патрулю- 
вання 

Рятувальні та 
пожежні служби 

Бомбо-
сховища 

Система 
оповіщенн
я 

1 1 1 1 14 1 0 1 
 
Село Трудівське Рибінської сільської ради, що входить до складу Волноваської МТГ, 

знаходиться на «лінії зіткнення» та потерпає від періодичних обстрілів. 
 

 
Рис. 11. Близкість громади до «лінії зіткнення» 

 
З огляду на постійні бойові дії на території населених пунктів громади, для забезпечення 

належного та оперативного реагування на випадок загострення бойових дій, облаштовано 14 
приміщень-бомбосховищ. Діє рятувально-пожежна служба у м. Волноваха (ДСНС у Донецькій 
області). 

На території громади розміщено Волноваський відділ поліції, дільничні інспектори 
Волноваського відділу поліції проводять превентивну роботу з населенням щодо 
попередження насильства, оскільки це є одним із пріоритетних напрямів роботи інспекторів. 
Проте через дефіцит кадрів необхідна штатна кількість дільничних інспекторів не відповідає 
фактичній. Тому немає змоги повністю виконувати план. 

Громада розташована близько до «лінії зіткнення», на її території є багато військових. Всі 
жителі (жінки та чоловіки) постійно стикаються з проблемами у сфері безпеки через бойові дії 
(обстріли і т. ін.). На території населених пунктів є зруйнована внаслідок конфлікту 
інфраструктура, існує проблема з освітленням вулиць, особливо у приватному секторі. Все це 
підвищує відчуття небезпеки, а для жінок та дівчат – ризики зазнати сексуальних домагань чи 
переслідувань у громадських місцях. Наслідки конфлікту, як-от посттравматичний стрес, 

Непідконтрольна 
уряду України 
територія 
Донецької 
області  
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інвалідність чи інші захворювання внаслідок конфлікту, бідність, призвели до підвищення рівня 
домашнього та ґендерно зумовленого насильства, що серйозно загрожує життю і здоров’ю 
жінок та дівчат. Високий рівень стигми та стереотипів про те, що домашнє насильство – це 
приватна справа, а також відсутність послуг для постраждалих та низька обізнаність про 
домашнє та ґендерно зумовлене насильство призводить до того, що про такі випадки не 
повідомляється, а жінки і надалі страждають від цього. Згідно з отриманими даними, питання 
безпеки жінок і чоловіків та запобігання ґендерно зумовленому та домашньому насильству не 
обговорюються на рівні місцевих органів влади, наприклад, на засіданнях Координаційних рад і 
робочих груп з безпеки, оскільки такі органи в громаді відсутні або мешканці до них не 
залучені. 

ОПИТУВАННЯ ЖИТЕЛІВ 
 
Мета дослідження: виявити найгостріші проблеми та вивчити умови життя в громаді для 

планування дій, спрямованих на визначення напрямів її подальшого розвитку. 
Ініціативною групою міста проведено фокус-групове дослідження «Громадська безпека і 

соціальна згуртованість в нашій громаді» та масове стандартизоване (кількісне) опитування 
«Умови життя, безпека та перспективи розвитку нашої громади». 

 
 

Соціально-демографічні характеристики респондентів 
У дослідженні взяли участь жителі міста Волноваха, яким на момент опитування вже 

виповнилося 15 років. Більшу частину опитаних склали жінки (68%). Вікові групи представлені 
так: молоді люди віком 18-35 р. – 43%, особи середнього віку (36-60 р.) – 50%, старші люди (60+) 
– 7%.  

 

   Рис. 12. Соціально-демографічні характеристики респондентів опитування в громаді 
 
 
Обсяг вибіркової сукупності (загальна кількість опитаних) — 432 особи, він був визначений 

відповідно до загальних вимог репрезентативності і завдань подальшого аналізу. Похибка вибірки 
не перевищує 5%. 

Соціальний статус опитаних: серед опитаних більшість склали працівники бюджетної сфери – 
46%, це обумовлено тим, що переважна більшість жителів зайнята в бюджетній сфері, робітники – 
26%. У рівних частках представлені домогосподарки, безробітні, пенсіонери, підприємці, студенти, 
школярі та ті, хто віднесли себе до інших категорій. 

Матеріальний статус опитаних: більшість респондентів відзначила свій рівень достатку як 
середній. Відсоток тих, кому грошей зовсім не вистачає або вистачає майже на все доволі низький – 
по 10 %. 

Серед ключових переваг громади респондентами були виділені такі: 
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 Привітні люди; 
 Затишне місто (поряд ліс, ставки, достатньо чисте повітря); 
 Доволі інтенсивний розвиток міста (будуються нові спортивні та дитячі майданчики, 

міністадіони, тротуари, освітлення). 
До найважливіших проблем, які потребують першочергового вирішення було віднесено: 
 Незадовільний стан доріг і транспортного сполучення; 
 Низький рівень медичних послуг; 
 Відсутність можливостей для повноцінного дозвілля та відпочинку, культури і спорту;  
 Забруднення довкілля, екологічні проблеми; 
 Корупція.  

 
Рисунок 13. Найбільш важливі проблем, які потребують першочергового вирішення 

 
 

 Респонденти оцінили рівень нижчезазначених послуг як добрий: 
 Освітні послуги (дитсадок); 
 Освітні послуги (школа); 
 Робота ДСНС; 
 Соціальні послуги; 
  
Респонденти оцінили рівень нижчезазначених послуг як поганий: 
 Медичні послуги;  
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 Послуги в сфері дозвілля; 
 Робота поліції; 
 Комунальні послуги.  

Рис. 14. Оцінка якості надання послуг у громаді 
 

Якість надання безоплатної правової допомоги та судових послуг (без оцінки судових 
рішень) респонденти оцінити не змогли. 

   

Рис. 15. Оцінка якості судових та безпекових послуг у громаді 
 

Причинами такого результату можуть бути:  
 Слабка поінформованість населення щодо наявності у місті Бюро безоплатної 

правової допомоги; 
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 Судовими послугами, з числа респондентів, користувалися приблизно 50 відсотків, і 
переважна більшість оцінила рівень їх якості як поганий. 

 
Досвід участі респондентів у громадських заходах відповідає потенціалу їх участі у таких 

заходах. 

 

Малюнок 16. 
 

Респондентами відзначено високий рівень відчуття безпеки у своєму населеному пункті 
лише вдень, та у своєму домі – вдень та вночі. Вночі у населеному пункті більшість респондентів 
відчувають себе не досить захищеними або в небезпеці. 

 

Рис. 17. Відчуття безпеки жителями громади вдень і вночі 
 

Респонденти відзначили такі ключові причини, які викликають відчуття небезпеки: 
 Алкоголізм і наркоманія; 
 Бездомні собаки; 
 Недостатнє вуличне освітлення; 
 Неякісна робота правоохоронних органів;  
 Бідність; 
 Забруднення довкілля. 
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Малюнок 18.  

Найбільшими загрозами захисту та безпеці у громаді було відзначено: 

 Об’єкти дорожньої інфраструктури: дороги, пішохідні переходи, стихійні парковки; 
 Близькість до лінії розмежування; 
 Велика кількість бездомних собак. 

 
З результатів анкетування стало відомо, що майже ніхто з опитаних немає досвіду 

звернень до інституцій безпеки та правосуддя, єдиною групою, до якої виникає бажання та 
можливість звернутися є родичі та близькі.  

З отриманих даних можна зробити висновок, що твердження про неможливість добитися 
правосуддя (попереднє питання) велика кількість респондентів оцінили не за власним 
досвідом, а з досвіду інших людей або інших джерел інформації та стереотипного міркування. 
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Рис. 19. Досвід звернень до інституцій безпеки та правосуддя 
 
 

Відзначаючи своє бажання переїхати до іншого міста, області, країни чи залишитися у 
своєму населеному пункті, респонденти майже порівну розділились на тих, хто не бажає 
покидати своє місто, та тих, хто бажає покинути країну. Слід зауважити, що бажання залишити 
країну висловили всі вікові групи населення. 
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ради, виконкоми та їх служби)

До приватних юристів

До родичів та друзів

Досвід звернень до інституцій безпеки та правосуддя

Позитивний досвід Негативний досвід Ніколи не звертався
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Рис. 20. Готовність жителів грмоади залишити свій населений пункт/країну 

PEST(LE)-АНАЛІЗ ВОЛНОВАСЬКОЇ МТГ 
 
 У світовій економічній науці аналіз основних факторів зовнішнього макросередовища 
називається PEST-аналізом. PEST-аналіз (іноді позначають як STEP) – це інструмент, що 
історично склався з чотирьохелементного стратегічного аналізу та призначений для виявлення 
політичних, економічних, соціальних і технологічних аспектів зовнішнього середовища, які 
впливають на діяльність громади. Цей аналіз ставить за мету виявити ті фактори зовнішнього 
середовища, які найбільше впливають на громаду, а також передбачити динаміку впливу цих 
факторів (можливості чи загрози).  
 Використовуючи вказаний аналіз, члени Робочої групи на черговому засідані 25.06.2019 р. 
визначили зовнішні елементи факторів PEST(LE)-аналізу Волноваської М 
ТГ, які в подальшому, після проведення ранжування, ляжуть в основу факторів SWOT-аналізу.  
 

 Таблиця 18 
P (Political) – політичні 

фактори 
 

P1. Політична підтримка ЄС, 
США та інших країн світу та 
міжнародних організацій. 
P2. Подальше впровадження 
реформи децентралізації (у 
тому числі – фінансової 
децентралізації з 
урахуванням ґендерного 
бюджетування. 
P3. Завершення військового 
конфлікту, повернення 
територій, які на сьогодні 
залишаються 
непідконтрольними 
українській владі. 

E (Economic) – економічні 
фактори 

 
E1. Диверсифікація ринків збуту завдяки 
укладанню угод про вільну торгівлю між 
Україною та іншими країнами – 
важливими торговельними партнерами, а 
також реалізації положень Угоди про 
асоціацію з Європейським Союзом. 
E2. Продовження реформ в Україні 
сприятиме покращенню бізнес-клімату. 
E3. Очікуване зростання зацікавленості 
іноземних інвесторів до України завдяки 
продовженню євроінтеграційних процесів 
та відродженню економіки. 
E4. Створення нових промислових зон на 
основі нових і наявних підприємств. 
E5. Зняття мораторію на продаж земель 

S (Social) – соціальні 
фактори 

 
S1. Участь у 
державних проєктах 
із впровадження 
інноваційних підходів 
на місцевому рівні. 
S2. Зниження 
купівельної 
спроможності  та 
рівня зайнятості 
населення. 
S3. Підвищення 
соціальної напруги 
через зростання цін 
на енергоносії, 
продукти та послуги.  
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P4. Розширення діяльності в 
Україні проєктів міжнародної 
технічної допомоги, які 
підтримуватимуть, зокрема, 
об’єднані громади. 
P5. Очікуване зростання 
зацікавленості іноземних 
інвесторів до України 
завдяки продовженню 
євроінтеграційних процесів 
та відродженню економіки. 
Р7. Зміна політичного курсу в 
країні. 
Р8. Активізація військового 
стану на сході країни і 
можлива подальша 
ескалація конфлікту з 
Російською Федерацією. 
Р9. Політична турбулентність 
в країні. 
Р10. Згортання реформ. 

сільськогосподарського призначення, що 
сприятиме суттєвому підвищенню 
надходжень зовнішніх і внутрішніх 
інвестицій. 
E6. Здійснення дерегуляційних процесів у 
сфері господарської діяльності, 
спрощення умов ведення бізнесу. 
Е7. Нестабільна грошово-кредитна 
політика. 
Е8. Безвізовий режим з ЄС як можливий 
потужний каталізатор втрати кадрів. 
E9. Скорочення попиту на зовнішніх 
ринках збуту товарів і впровадження 
іноземними країнами протекціоністських 
заходів щодо захисту власних ринків. 

S4. Безвізовий режим 
з ЄС як можливий 
потужний каталізатор 
втрати кадрів. 
 

 
          Продовження таблиці 18 

T (Technological) – технологічні 
фактори 

 
T1. Адаптація до нових 
стандартів і технічних 
регламентів на продукцію  
відповідно до вимог ЄС. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

L (Legal) – правові фактори 
 
 

L1. Подальше делегування на 
місцевий рівень державних 
фінансових зобов’язань щодо 
забезпечення соціальних стандартів 
без надання належної матеріально-
фінансової бази. 
L2. Корупція, що спричиняє 
неефективне та непрозоре 
використання бюджетних коштів. 
L3. Згортання реформ. 
L4. Безвізовий режим з ЄС як можливий 
потужний каталізатор втрати кадрів. 

E (Ecological) – 
екологічні фактори 

 
E1. Участь у 
державних проєктах 
із впровадження 
інноваційних 
підходів на 
місцевому рівні. 
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SWOT-АНАЛІЗ ВОЛНОВАСЬКОЇ МТГ 
 

SWOT-аналіз – це метод стратегічного планування, що базується на встановленні зв’язку 
між найхарактернішими для територіальної громади сильними і слабкими сторонами та 
зовнішніми можливостями і загрозами, результати якого в подальшому можуть бути 
використані для формулювання і вибору системи стратегічних та оперативних цілей розвитку 
громади. 

           Таблиця 19 
ВНУТРІШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ 

 
Сильні сторони  

(позитивні фактори громади, які 
можуть бути використані для її 

розвитку) 
 

S1. Наявність на території 
громади підприємств різних 
форм власності, які створюють 
значну частину робочих місць. 
S2. Сильна інфраструктура міста 
(достатня кількість шкіл, дитячих 
садочків, магазинів, аптек, 
закладів громадського 
харчування). 
S3. Помірний розвиток міста 
(будуються нові спортивні та 
дитячі майданчики, міні 
стадіони, тротуари, освітлення). 
S3. Значний транспортно-
логістичний потенціал 
(автомобільне та залізничне 
сполучення). 
S4. Наявність видобування 
корисних копалень (каоліни). 
S5. Відносно чисте повітря по 
міркам регіону. 
S6. Будівництво на території 
громади нового сучасного 
полігону твердих побутових 
відходів. 
S7. Відкриття та функціонування 
ЦНАП. 
S8. Понад 85 % земель 
сільськогосподарського 
призначення . 
S9. Досвід роботи підприємців у 

Слабкі сторони 
(негативні фактори громади, які заважають її розвитку) 

 
W1. Незадовільна якість доріг і тротуарів, а також місцевого 
транспортного сполучення, що особливо ускладнює 
пересування жінок і чоловіків з маленькими дітьми, літніх 
людей та осіб з інвалідністю. 
W2. Недостатність медобладнання та кваліфікованого 
медперсоналу в лікарнях і низька якість надання медичної 
допомоги на всіх рівнях. 
W3. Відсутність можливостей для повноцінного дозвілля та 
відпочинку, культури і спорту, з урахуванням вимог 
інклюзивності та безпечних санітарно-гігієнічних умов для 
чоловіків і жінок, осіб з інвалідністю, маленьких дітей. 
W4. Стихійні звалища сміття, забруднені водойми. 
W5. Низький відсоток забезпечення та якості 
централізованого водопостачання, відсутність 
водопостачання в селах.  
W6. Низька якість надання комунальних послуг.  
W7. Низький рівень соціальної згуртованості громади. 
W8. Низький рівень громадської активності та 
самоорганізації населення. 
W9. Відсутність містобудівної документації, інвентаризації 
земель. 
W10. Природне скорочення населення через соціальні 
фактори: виїзд сільського населення на роботу за кордон, 
менша тривалість життя чоловіків через соціальні фактори 
(алкоголізм, самогубства, ризикова поведінка, АТО/ООС). 
W11. Недостатній рівень залучення інвестицій у розвиток 
економіки. 
W12. Знаходження громади на «лінії зіткнення». Через 
військові дії в селищах часто немає світла, люди вимушені 
готувати їжу на вогнищах, які розпалюють просто біля 
будинків, що переважно лягає на плечі жінок. У покинутих 
населених пунктах розвивається мародерство, що погіршує 
безпеку. 
W13. Декваліфікація населення, пов’язана з браком робочих 
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складних суспільно-політичних 
та соціально-економічних 
умовах. 
S10. Культурна спадщина та 
унікальний природний і 
рекреаційний потенціал, як база 
для розвитку туризму. 
 

місць на території громади, жінки залишаються вдома з 
маленькими дітьми через відсутність ясельних груп, 
недостатність груп у садочках. 
W14. Непризначення перших виборів ЦВК в МТГ як гальмо у 
розвитку громади. 
W15. Перевантаженість пенсійного фонду та соцзахисту з 
огляду на велику кількість ВПО у громаді, осіб з 
непідконтрольної території, які отримують послуги у громад, 
та недостатність послуг соціально-психологічної підтримки 
постраждалих від конфлікту.  

 
 

 За результатами проведеного PEST(LE)-аналізу ранжуємо фактори та визначаємо 
позитивні фактори як можливості, а негативні – як загрози. 

             
           Таблиця 19 

ЗОВНІШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ 
Можливості 

(позитивні фактори зовнішнього впливу, які 
сприяють розвитку громади) 

Загрози 
(негативні фактори зовнішнього впливу, які 

заважають розвитку громади) 
Політичні 

О1. Завершення збройного конфлікту, 
повернення територій, які на сьогодні 
залишаються непідконтрольними українській 
владі. 
O2. Розширення діяльності в Україні проєктів 
міжнародної технічної допомоги, які 
підтримуватимуть, зокрема, об’єднані громади. 
O3. Політична підтримка ЄС, США та інших країн 
світу та міжнарожних організацій. 

T1. Активізація військового стану на сході 
країни і можлива подальша ескалація 
конфлікту, зі зростанням соціальної 
напруженості, кількості потерпілих від 
конфлікту, рівня насильства. 
T2. Згортання реформ. 
T3. Політична турбулентність в країні. 
T4. Зміна політичного курсу в країні. 

Економічні  

O4. Здійснення дерегуляційних процесів у сфері 
господарської діяльності, спрощення умов 
ведення бізнесу. 
О5. Диверсифікація ринків збуту завдяки 
укладанню угод про вільну торгівлю між 
Україною та іншими країнами – важливими 
торговельними партнерами, а також реалізації 
положень Угоди про асоціацію з Європейським 
Союзом. 
O6. Подальше провадження реформ в Україні 
сприятиме покращенню бізнес-клімату. 
О7. Зняття мораторію на продаж земель 
сільськогосподарського призначення, що 
сприятиме суттєвому підвищенню надходжень 
від зовнішніх і внутрішніх інвестицій.  

T5. Нестабільна грошово-кредитна політика. 
T6. Скорочення закордонної фінансової 
підтримки заходів з відновлення 
інфраструктурного середовища регіону 
внаслідок зростання корупційних витрат 
або штучних умов щодо її отримання. 
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O8. Очікуване зростання зацікавленості іноземних 
інвесторів до України завдяки продовженню 
євроінтеграційних процесів і відродженню 
економіки. 
O9. Створення нових промислових зон на основі 
нових і наявних підприємств. 

Правові 

O10. Впровадження реформи децентралізації (у 
тому числі – фінансової децентралізації з 
урахуванням ґендерного бюджетування). 
 

 

T8. Подальше делегування на місцевий 
рівень державних фінансових зобов’язань 
щодо забезпечення соціальних стандартів 
без надання належної матеріально-
фінансової бази. 
Т9. Корупція, що спричиняє неефективне та 
непрозоре використання бюджетних 
коштів. 

Соціальні 

 T10. Підвищення соціальної напруги через 
зростання цін на енергоносії, продукти та 
послуги. 
T11. Зниження купівельної спроможності та 
рівня зайнятості населення. 

Технологічні 

O11. Адаптація до нових стандартів і технічних 
регламентів на продукцію відповідно до вимог 
ЄС. 

 
 

 
Екологічні  

O12. Участь у державних проєктах із 
впровадження інноваційних підходів на 
місцевому рівні. 
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СТРАТЕГІЧНЕ БАЧЕННЯ 
 
Стратегічне бачення – це стислий і узагальнений опис ідеалізованого образу майбутнього 

територіальної громади після реалізації Стратегії, у якому відображаються найбільш загальні та 
тривалі уявлення про майбутнє розвитку міської  територіальної громади та життя її населення. 

Стратегічне бачення окреслює узгоджений, різносторонній та оптимістичний погляд на те, 
як територіальна громада має виглядати в майбутньому, і є основою тих завдань, виконання 
яких буде визначено Стратегією. Стратегічне бачення має бути реалістичним, специфічним, 
достатньо амбітним і бажаним. Воно повинно відбивати ту унікальність території, яка не може 
бути скопійована іншими територіями, і досягнення саме його дасть змогу бути 
конкурентоспроможним у майбутньому. 

 
Волноваська міська територіальна громада – найбільша сільськогосподарська 

громада Волноваського району із мультинаціональною спадщиною й амбітними 
викликами на майбутнє. Громада з розвиненим громадянським суспільством на принципах 
рівності та поваги до різних думок. Інфраструктурно комфортна громада, з якісними 
медичними та достпуними освітніми послугами на основі сучасних цінностей і 
стандартів. Соціально орієнтована громада, яка створює середовище соціального 
благополуччя для своїх жителів завдяки дійовому й ефективному управлінню місцевими 
ресурсами, де влада є партнером жителів у задоволенні їх потреб у наданні 
адміністративних послуг. Екологічно чисте середовище та безпека жителів сприяють 
досягненню європейських стандартів життя й економічного процвітання. 
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SWOT-МАТРИЦЯ ВОЛНОВАСЬКОЇ ГРОМАДИ   
SWOT-матриця дозволяє виявити взаємозв’язки між «внутрішніми» (сильні та слабкі 

сторони) та «зовнішніми» (можливості та загрози) факторами, які мають стратегічне 
значення для Волноваської громади. Саме ці взаємозв’язки дозволяють сформулювати 
порівняльні переваги, виклики і ризики, які є основою для стратегічного вибору – 
формулювання стратегічних та операційних цілей розвитку громади на довгострокову 
перспективу. 

ПОРІВНЯЛЬНІ ПЕРЕВАГИ 
 
 

Сильні сторони  
(позитивні фактори громади, які 
можуть бути використані для її 

розвитку) 

 Можливості 
(позитивні фактори зовнішнього впливу, 
які сприяють розвитку громади) 

S1. Наявність на території громади 
підприємств різних форм власності, які 
створюють значну частину робочих 
місць. 

 
 
 

О1. Завершення збройного конфлікту, 
повернення територій, які на сьогодні 
залишаються непідконтрольними 
українській владі. 

S2. Сильна інфраструктура міста 
(достатня кількість шкіл, дитячих 
садочків, магазинів, аптек, закладів 
громадського харчування). 

 
 

 

O2. Розширення діяльності в Україні 
проєктів міжнародної технічної 
допомоги, які підтримуватимуть, 
зокрема, об’єднані громади. 

S3. Значний транспортно-логістичний 
потенціал (автомобільне та залізничне 
сполучення). 

 O3. Політична підтримка ЄС, США та 
інших країн світу та міжнародних 
організацій. 

S4. Видобування корисних копалин 
(каоліни). 

 O4. Здійснення дерегуляційних процесів 
у сфері господарської діяльності, 
спрощення умов ведення бізнесу. 

S5. Відносно чисте повітря (за мірками 
регіону). 

 O6. Подальше провадження реформ в 
Україні сприятиме покращенню бізнес-
клімату. 

S6 Будівництво на території громади 
нового сучасного полігону твердих 
побутових відходів. 

 О7. Зняття мораторію на продаж земель 
сільськогосподарського призначення, 
що сприятиме суттєвому підвищенню 
надходжень зовнішніх і внутрішніх 
інвестицій. 

S7. Відкриття та функціонування 
ЦНАП. 

 O8. Очікуване зростання зацікавленості 
іноземних інвесторів до України завдяки 
продовженню євроінтеграційних 
процесів і відродженню економіки. 

S8. Понад 85% земель 
сільськогосподарського призначення. 

 O9. Створення нових промислових зон 
на основі нових і наявних підприємств. 

S9. Досвід роботи підприємців у 
складних суспільно-політичних і 
соціально-економічних умовах. 

 О5. Диверсифікація ринків збуту завдяки 
укладанню угод про вільну торгівлю між 
Україною та іншими країнами – 
важливими торговельними партнерами, 
а також реалізації положень Угоди про 
асоціацію з Європейським Союзом. 

S10. Культурна спадщина й унікальний 
природний і рекреаційний потенціал 
як база для розвитку туризму. 

 
 
 
 

 Підтримують  
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ВИКЛИКИ 
 
 

Слабкі сторони 
(негативні фактори громади, які 

заважають її розвитку) 

 Можливості 
(позитивні фактори зовнішнього впливу, 

які сприяють розвитку громади) 
W1. Незадовільна якість доріг і 
тротуарів, а також місцевого 
транспортного сполучення, що 
особливо ускладнює пересування 
жінок та чоловіків з маленькими 
дітьми, літніх людей, осіб з 
інвалідністю. 

 О1. Завершення збройного конфлікту, 
повернення територій, які на сьогодні 
залишаються непідконтрольними 
українській владі. 
O8. Очікуване зростання зацікавленості 
іноземних інвесторів до України 
завдяки продовженню 
євроінтеграційних процесів і 
відродженню економіки. 

W14. Непризначення перших виборів 
ЦВК в МТГ як гальмо у розвитку 
громади. 
W2. Недостатність медобладнання та 
кваліфікованого медперсоналу в 
лікарнях і низька якість надання 
медичної допомоги на всіх рівнях. 

 O2. Розширення діяльності в Україні 
проєктів міжнародної технічної 
допомоги, які підтримуватимуть, 
зокрема, об’єднані громади. 

W3. Відсутність можливостей для 
повноцінного дозвілля та відпочинку, 
культури і спорту, з урахуванням 
вимог інклюзивності та безпечних 
санітарно-гігієнічних умов для 
чоловіків і жінок, осіб з інвалідністю, 
маленьких дітей. 

 O3. Політична підтримка ЄС, США та 
інших країн світу та міжнародних 
організацій. 
O.6 Подальше провадження реформ в 
Україні сприятиме покращенню бізнес-
клімату. 

W4. Стихійні звалища сміття, 
забруднені водойми. 

 O4. Здійснення дерегуляційних процесів 
у сфері господарської діяльності, 
спрощення умов ведення бізнесу. 

W5. Низький відсоток забезпечення та 
якості централізованого 
водопостачання, відсутність 
водопостачання в селах.  

  О7. Зняття мораторію на продаж 
земель сільськогосподарського 
призначення, що сприятиме суттєвому 
підвищенню надходжень зовнішніх і 
внутрішніх інвестицій. 

W6. Низька якість надання 
комунальних послуг. 

 O9. Створення нових промислових зон 
на основі нових і наявних підприємств. 

W10. Природне скорочення населення 
через соціальні фактори: виїзд 
сільського населення на роботу за 
кордон, менша тривалість життя 
чоловіків через соціальні фактори 
(алкоголізм, самогубства, ризикова 
поведінка, АТО/ООС). 

 О5. Диверсифікація ринків збуту 
завдяки укладанню угод про вільну 
торгівлю між Україною та іншими 
країнами – важливими торговельними 
партнерами, а також реалізації 
положень Угоди про асоціацію з 
Європейським Союзом. 

W8. Низький рівень громадської 
активності та самоорганізації 
населення. 

  

 Зменшують  
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W9. Відсутність містобудівної 
документації, інвентаризації земель. 

  

W11. Недостатній рівень залучення 
інвестицій у розвиток економіки. 
W7. Низький рівень соціальної 
згуртованості громади. 
W12. Знаходження громади на «лінії 
зіткнення». Через бойові дії в селищах 
часто немає світла, люди вимушені 
готувати їжу  на вогнищах, які 
розпалюють просто біля будинків, що 
переважно лягає на плечі жінок. У 
покинутих населених пунктах 
розвивається мародерство, що 
погіршує безпеку. 
W13. Декваліфікація населення, 
пов’язана з браком робочих місць на 
території громади, жінки залишаються 
вдома з маленькими дітьми через 
відсутність ясельних груп, 
недостатність груп у садочках. 

 

 
  

РИЗИКИ 
 
 

Слабкі сторони 
(негативні фактори громади, які 

заважають її розвитку) 

 Загрози 
(негативні фактори зовнішнього впливу, 

які заважають розвитку громади) 
W1. Незадовільна якість доріг і 
тротуарів, а також місцевого 
транспортного сполучення, що 
особливо ускладнює пересування 
жінок та чоловіків з маленькими 
дітьми, літніх людей, осіб з 
інвалідністю. 

 T1. Активізація військового стану на 
сході країни і можлива подальша 
ескалація конфлікту. 

W14. Непризначення перших виборів 
ЦВК в МТГ як гальмо у розвитку 
громади. 

 T2. Згортання реформ. 
 

W2. Недостатність медобладнання та 
кваліфікованого медперсоналу в 
лікарнях і низька якість надання 
медичної допомоги на всіх рівнях.  
W3. Відсутність можливостей для 
повноцінного дозвілля та відпочинку, 
культури і спорту, з урахуванням 
вимог інклюзивності та безпечних 
санітарно-гігієнічних умов для 
чоловіків і жінок, осіб з інвалідністю, 
маленьких дітей. 

 T3. Політична турбулентність в країні. 
T4. Зміна політичного курсу в країні. 
T5. Нестабільна грошово-кредитна 
політика. 

 Посилюють  
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W4. Стихійні звалища сміття, 
забруднені водойми. 
W5. Низький відсоток забезпечення та 
якості централізованого 
водопостачання, відсутність 
водопостачання в селах.  

 Т6. Скорочення попиту на зовнішніх 
ринках збуту товарів і впровадження 
іноземними країнами 
протекціоністських заходів щодо 
захисту власних ринків. 

W6. Низька якість надання 
комунальних послуг. 

 T7. Скорочення закордонної фінансової 
підтримки заходів з відновлення 
інфраструктурного середовища регіону 
внаслідок зростання корупційних витрат 
або штучних умов щодо її отримання. 

W10. Природне скорочення населення 
через соціальні фактори: виїзд 
сільського населення на роботу за 
кордон, менша тривалість життя 
чоловіків через соціальні фактори 
(алкоголізм, самогубства, ризикова 
поведінка, АТО/ООС). 
W8. Низький рівень громадської 
активності та самоорганізації 
населення. 

 T8. Подальше делегування на місцевий 
рівень державних фінансових 
зобов’язань щодо забезпечення 
соціальних стандартів без надання 
належної матеріально-фінансової бази. 

W9. Відсутність містобудівної 
документації, інвентаризації земель. 

W11. Недостатній рівень залучення 
інвестицій у розвиток економіки. 
W7. Низький рівень соціальної 
згуртованості громади. 

 Т9. Корупція, що спричиняє 
неефективне та непрозоре 
використання бюджетних коштів. 

W1.2 Знаходження громади на «лінії 
зіткнення». Через бойові дії, в 
селищах часто немає світла, люди 
вимушені готувати їжу на вогнищах, 
які розпалюють просто біля будинків, 
що переважно лягає на плечі жінок. У 
покинутих населених пунктах 
розвивається мародерство, що 
погіршує безпеку. 

 T10. Підвищення соціальної напруги в 
результаті зростання цін на енергоносії, 
продукти та послуги. 
T11. Зниження купівельної 
спроможності та рівня зайнятості 
населення. 
  

W13. Декваліфікація населення, 
пов’язана з браком робочих місць на 
території громади, жінки залишаються 
вдома з маленькими дітьми через 
відсутність ясельних груп, 
недостатність груп у садочках. 

 

W1. Незадовільна якість доріг і 
тротуарів, а також місцевого 
транспортного сполучення, що 
особливо ускладнює пересування жінок 
та чоловіків з маленькими дітьми, літніх 
людей, осіб з інвалідністю. 

 

W14. Непризначення перших виборів 
ЦВК в МТГ як гальмо у розвитку 
громади. 
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ПОРІВНЯЛЬНІ ПЕРЕВАГИ, ВИКЛИКИ І РИЗИКИ ВОЛНОВАСЬКОЇ ГРОМАДИ 
 

Порівняльні переваги  
(визначені в результаті аналізу сильних сторін і можливостей) 

Продовження реформ в Україні, економічне відновлення та збереження 
евроінтеграційного курсу сприятимуть посиленню інтересу до держави з боку інвесторів, а 
також – розширенню матеріально-технічної підтримки країни і зростанню бюджетного 
фінансування, зокрема – розвитку громад. Зазначені процеси можуть сприяти подальшому 
розвитку промислових підприємств, розміщених на території громади, а також – створенню 
нових і розробці наявних родовищ природних ресурсів. Позитивний розвиток цього напряму 
дозволить зберегти і покращити якість утримання дорожнього покриття й інженерної 
інфраструктури в громаді, підвищити якість комунальних послуг для жителів. У комплексі це 
має забезпечити збільшення рівня зайнятості населення, підвищення доходів, збереження або 
посилення підтримки діяльності місцевої влади.

Виклики 
(визначені в результаті аналізу слабких сторін і можливостей)  

Ефективне та якісне використання бюджетних ресурсів об’єднаних громад, розширення 
діяльності в Україні проєктів міжнародної технічної допомоги, які підтримуватимуть, зокрема, 
об’єднані громади може сприяти підвищенню матеріальної бази громади, зокрема – в 
комунальній сфері, покращенню рівня забезпеченості водою промислових підприємств і 
жителів громади.

Очікуване зростання зацікавленості іноземних інвесторів до України завдяки 
продовженню євроінтеграційних процесів і відродженню економіки надасть можливість якісно 
підготувати інвестиційні продукти громади, зменшити фінансову залежність від крупних СПД 
завдяки розвитку малого та середнього бізнесу, зокрема, у сфері матеріального виробництва, 
відновити коопераційні ланцюги та кластерні зв’язки підприємств малого і великого бізнесу.

Ці ж фактори, поряд зі зростанням попиту на продукцію підприємств громади та 
розширенням партнерства і створенням вільних торгових зон із провідними країнами світу  
мають допомогти в швидкому проведенні інвентаризації сільськогосподарських земель, 
відновленні пропорцій між попитом і пропозицією робочої сили.

Політична підтримка західних партнерів України забезпечить стале та безпечне 
проживання мешканців громади, забезпечить посилення експортного вектора місцевої 
економіки.

Розширення співпраці з іноземними партнерами, надання матеріально-технічної 
підтримки, і, певною мірою, зростання туристичного інтересу створюють передумови, які 
закладуть базу для позиціонування громади на ринку туристичних послуг. 


Ризики 

(визначені в результаті аналізу слабких сторін і загроз) 
 
Згортання реформ, корупція, делегування на місцевий рівень державних фінансових 

зобов’язань щодо забезпечення соціальних стандартів без надання належного матеріально-
фінансового підґрунття посилять ризики, пов’язані з оновленням інженерних мереж 
водопостачання та водовідведення, погіршенням стану доріг, зі зростанням морального та 
фізичного зносу житлового фонду.

Активізація військового стану на сході України й екскалація збройного конфлікту, 
політична турбулентність і зміна політичного курсу країни, посилення конкуренції з боку 
європейських компаній негативно вплинуть на експортний вектор місцевої економіки в громаді, 
збільшення фінансової залежності громади від основних платників податків, створять умови 
неможливості залученення інвесторів.
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Нестабільний грошово-кредитний стан економіки, недосконала державна дерегуляторна 
політика, активізація безвізового режиму можуть посилити проблему диспропорцій між 
попитом і пропозицією робочої сили, відсутність загальноукраїнських торгівельних мереж, 
об’єктів сфери обслуговування й аптек у громаді порушить слабкі коопераційні та кластерні 
зв’язки підприємств малого і великого бізнесу, призупинить розвиток малого та середнього 
бізнесу у сфері матеріального виробництва. 

 

СЦЕНАРІЇ РОЗВИТКУ ВОЛНОВАСЬКОЇ ГРОМАДИ  
Сценарне моделювання є важливою методологічною базою стратегічного вибору. 
Сценарій – це певна послідовність подій, які можуть відбутися в майбутньому зі значною 

ймовірністю за певних умов. Такі умови, або фактори, можуть бути як зовнішні, так і внутрішні. 
Іншими словами, в основі кожного сценарію повинні бути покладені базові сценарні 
припущення, за яких можуть виникати ті чи інші фактори впливу. 

Зважаючи на те, що для Волноваської МТГ є дуже мало даних для відстеження попередньої 
динаміки соціально-економічних процесів, повноцінне формулювання сценаріїв у 2021 році 
неможливе (стане можливим під час наступних періодів стратегічного планування – через 3-5 
років). Таким чином, наведені нижче елементи сценарного моделювання відображають, 
передусім, вплив на громаду зовнішніх факторів. 

Основними сценаріями розвитку є: інерційний (песимістичний) та модернізаційний 
(реалістичний).      

Інерційний сценарій розвитку 
Інерційний (песимістичний) сценарій розвитку регіону формується за комплексу 

припущень, що тривкий у часі (горизонті планування) баланс зовнішніх і внутрішніх факторів 
впливу на стан громади як соціально-економічної системи залишається незмінним, тобто 
послідовність станів системи змінюється за інерцією: громада рухається по інерції, суспільно-
економічний стан країни не сприяє розвитку. 

 
Базові припущення інерційного сценарію – національний рівень:  

1. Збройний конфлікт на сході України посилюється. 
2. Реформи в країні не проводяться або проводяться мляво, корупційна складова 

продовжує зростати. 
3. Децентралізаційні процеси згортаються, бюджетне фінансування розвитку 

переводиться в ручний режим. 
4. Темпи росту ВВП країни будуть залишатися на нульовому або від’ємному рівні. 
5. Гривня підтримується виключно міжнародними кредитами та, відповідно, 

інтервенціями НБУ на валютному ринку, продовжується неконтрольована інфляція. 
6. Державні інвестиції у розвиток інфраструктури (дороги, колії, транспортна 

інфраструктура) забезпечують лише 10-15% необхідних обсягів. 
7. Інвестиційна привабливість України залишається низькою, рівень залучення 

інвестицій не зростає, кредитні рейтинги країни не підвищуються. 
8. Податковий тиск на підприємців залишається високим, в тіні продовжує 

знаходитися понад 50% малого і середнього бізнесу. 
9. Доходи населення не зростають або не перекривають інфляційні втрати. 
10. В умовах суттєвої корекції тарифів на газ підвищується вірогідність збільшення рівня 

неплатежів населення, що призводить до поглиблення кризи в ЖКГ.  
11. В країні посилюється політична нестабільність, обумовлена низькою 

консолідацією коаліційних сил і зовнішнім тиском; крайня форма розвитку – проведення 
дострокових виборів і зміна політичного курсу держави. 

 
Базові припущення інерційного сценарію – місцевий рівень: 
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1. Ідентичність громади визначається лише центром міста Волноваха на шкоду 

сільським/селищним територіям. 
2. Зменшується можливість отримання державних коштів на проведення технічної 

модернізації та термомодернізації будівель навчальних закладів і закладів охорони здоров'я, 
дорожньо-транспортної інфраструктури громади тощо.

3. Бізнес-клімат у громаді на тому ж рівні.
4. Рівень купівельної спроможності населення постійно знижується.
5. Рівень реальної бюджетної забезпеченості громади дещо покращується внаслідок 

створення ТГ.
6. Продовжуються погіршення стану довкілля – знижується якість питної води, зростає 

засміченість території громади, погіршується санітарний стан.
 

Результат інерційного сценарію  
Населення громади до 2027 року суттєво скорочується. До 2027 року спостерігатиметься 

зменшення кількості дітей шкільного віку порівняно з 2019 р., тому гостро постане проблема з 
оптимізацією шкіл.  

Через незначне зростання дохідної частини бюджету МТГ в частині власних доходів, 
матеріальна база та рівень сервісу в закладах освіти, охорони здоров'я, інфраструктури громади 
залишатиметься без суттєвого покращення. Малий і середній бізнес не розвивається або 
розвивається мляво через зменшення попиту з огляду на зростанням цін і тарифів на їхню 
продукцію (товари, послуги) та відсутність належних доходів у громадян, особливо в пенсіонерів 
та інших малозахищених верств населення. Провідні промислові й аграрні підприємства або не 
демонструють зростання, або розглядають можливість перенесення бізнесу в інші регіони з 
більш високим рівнем розвитку.  

Доходів бюджету МТГ недостатньо для суттєвого покращання інфраструктури громади. 
  

Модернізаційний сценарій розвитку  
Модернізаційний (реалістичний) сценарій розвитку будується на припущеннях, за яких 

формуються найсприятливіші зовнішні (глобальні та національні) та внутрішні (ті, які громада 
здатна створити самостійно) фактори впливу: громада активно використовує можливості в 
умовах швидкого суспільно-економічного розвитку країни. 

 
Базові припущення модернізаційного сценарію – національний та регіональний рівень:  
1. Збройний конфлікт на сході України припиняється, непідконтрольні території 

Донецької та Луганської областей повертаються під контроль уряду України. 
2. Видатки на оборону країни та підтримки ЗСУ стабілізуються. 
3. Рішуче впроваджуються системні реформи: судова, податкова, реформа 

децентралізації та ін. 
4. ВВП країни зростає протягом 2020-2022 рр., темпи росту перевищують 3%. 
5. Відсутні суттєві валютні коливання. 
6. Інвестиційна привабливість країни покращується, зростають кредитні рейтинги, 

відмічається притік капіталу.  
7. Державні інвестиції на формування та подальший розвиток інфраструктури дозволяють 

суттєво покращити стан доріг і вулиць, освітлення населених пунктів, технічно переоснастити 
заклади освіти, охорони здоров'я, культури тощо. 

8. Відбувається поступовий вихід бізнесу з «тіні». 
9. Доходи населення зростають. 
10. Соціальна політика держави мінімізує ризики росту заборгованості населення внаслідок 

зростання тарифів на комунальні послуги. 
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11. Ефективно працює ДФРР. 
12. Громада й область активно впроваджують свої Стратегії розвитку. 
 

Базові припущення модернізаційного сценарію – місцевий рівень:  
1. Сформовані базові планувальні документи громади: стратегія, схема планування 

територій громади, інвестиційний паспорт громади, відкориговані генеральні плани 
населених пунктів тощо.

2. У громаді покращується підприємницький та інвестиційний клімат – вона стає 
привабливою для інвесторів.

3. Формуються інвестиційні пропозиції, насамперед, у сфері рекреації та туризму, а також 
в аграрному секторі (переробка сільгосппродукції).

4. Громада є активним учасником впровадження Стратегії регіонального розвитку 
Донецької області та, відповідно, реципієнтом Державного фонду регіонального 
розвитку.

5. Громада ефективно використовує державні субвенції місцевим бюджетам на 
формування інфраструктури та соціально-економічний розвиток територій населених 
пунктів.

6. Громада залучає кошти міжнародної технічної допомоги для розвитку території, а також 
активно включається в міжрегіональне співробітництво.

7. Суттєво покращується рівень інфраструктури й умов проживання мешканців громади 
внаслідок надходжень додаткових коштів до бюджету розвитку міської територіальної 
громади в рамках фінансової децентралізації.

8. Вдається покращити умови забезпечення якісною питною водою сіл громади.
9. Землі за межами населених пунктів передані в управління громаді.
10. Налагоджено питання поводження з твердими побутовими відходами, створено 

комунальне підприємство.
 

Результат модернізаційного сценарію  
Волноваська громада позиціонує себе як позитивну соціально-економічну територію для 

успішного розвитку і функціонування бізнесу, з розвиненою інфраструктурою, створеними 
належними умовами проживання її мешканців, з мальовничою природою та чистим довкіллям, в 
основі економіки якої – бюджетоутворюючі підприємства промислового й аграрного секторів 
економіки, працьовиті та соціально відповідальні громадяни. 

Внаслідок злагодженої державної регіональної політики і громади формуються й надходять 
до бюджету розвитку громади державні інвестиції на підставі підготовлених і поданих 
привабливих інвестиційних пропозицій, використовуються можливості міжнародної технічної 
допомоги, як результат – суттєво покращується стан інфраструктури населених пунктів, рівень 
надання адміністративних, соціальних, житлово-комунальних послуг, поліпшуються умови 
проживання громадян. Успішно розвивається малий і середній бізнес. Зростає кількість робочих 
місць і рівень доходів населення.  

Розвиток сільських територій громади забезпечується державними коштами, власними 
доходами бюджету громади та внаслідок соціального партнерства аграрного бізнесу та громади, 
підтримкою сільських обслуговуючих кооперативів і неаграрними видами бізнесу. Активна 
діяльність громади з залучення позабюджетних коштів дозволить поступово покращити 
інженерну та соціальну інфраструктуру, вдосконалити об’єкти, цікаві для туризму і рекреації. 
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СТРАТЕГІЧНІ, ОПЕРАЦІЙНІ ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ 
 
Базуючись на результатах соціально-економічного аналізу, опитуваннях жителів і 

бізнесу, SWOT-аналізу та SWOT-матриці, члени Робочої групи обрали як базову динамічну 
(конкурентну) стратегію, яка передбачає формування конкурентних переваг громади шляхом 
мінімізації впливу на розвиток слабких сторін за допомогою можливостей, які зараз виникають 
в нашій країні та в регіоні. При цьому громада повинна максимально використати свої сильні 
сторони. 

Метою стратегічного планування є перетворення території у привабливе місце для 
проживання, ведення господарської та творчої діяльності, проведення вільного часу за 
допомогою широкого комплексу заходів, що стимулюватимуть інвестиції, економічний та 
соціальний розвиток на основі широкого місцевого партнерства.  

Стратегія розвитку Волноваської МТГ базується на трьох головних пріоритетах, які 
становлять стратегічні цілі:  

 
СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 1. ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ НА ПРИНЦИПАХ ЗРІВНОВАЖЕНОГО 

РОЗВИТКУ 
 
Розвиток економічної спроможності є одним із пріоритетів Волноваської МТГ, а наявний 

природний, ресурсний і людський потенціал дозволяють активізувати роботу в цьому напрямі. 
Наявність 85% земель сільськогосподарського призначення, траси національного значення Н-20 
є додатковою сильною стороною в питанні економічного розвитку. З урахуванням поступового 
потепління українського інвестиційного клімату, у середньостроковій перспективі можна 
очікувати зростання зацікавленості вітчизняних та іноземних інвесторів до створення нових 
підприємств у нашій країні. Найбільшу користь від цього процесу зможуть отримати ті громади, 
які вже найближчим часом докладуть зусиль для належної підготовки інвестиційних об’єктів, 
забезпечення якісної промоції своїх інвестиційних можливостей, а також максимального 
спрощення процедур супроводу інвесторів.  

У середньостроковій перспективі економічний профіль Волноваської громади 
формуватиме високотехнологічне переробне виробництво. 

Більшої ваги в економіці громади повинен набути малий і середній бізнес як 
обслуговуючий кластер, тому завданням громади є розвиток інфраструктури підтримки бізнесу 
та розширення послуг ЦНАПу, який інтенсифікує розвиток малого та середнього бізнесу в 
громаді.  

 
СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 2. СУЧАСНА ІНФРАСТРУКТУРА ДЛЯ ПРОЖИВАННЯ В ГРОМАДІ 

 На сьогодні транспортна галузь в цілому задовольняє лише основні потреби населення та 
економіки в перевезеннях за обсягом, але не за якістю. Сучасний стан транспортної 
інфраструктури громади не повною мірою відповідає сучасним вимогам і стандартам. 
Пасажирські перевезення, зокрема міські, стали заручниками масових пільгових перевезень 
пасажирів. 
 Для виправлення вказаної ситуації передбачається збільшення ефективності та 
конкурентоспроможності транспортної інфраструктури,  посилення взаємодії між державним 
бюджетом та приватним сектором, органами державної влади (ОДА) та органами місцевого 
самоврядування (Волноваська МТГ). Наведені принципи забезпечать основу розвитку 
транспортної інфраструктури в громаді, а такі напрями як - ремонт і будівництво доріг, 
велодоріжок і тротуарів у громаді, покращення транспортної доступності між населеними 
створять сучасний конкурентний ринок інфраструктурно-транспортних послуг, який 
відповідатиме сучасним вимогам і стандартам. 
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Наступною важливою проблемою на вирішення якої спрямована дана ціль є забезпечення 
належного водопостачання та водовідведення, зокрема, забезпечення кожної людини питною 
водою належної якості в межах науково обґрунтованих нормативів питного водопостачання 
незалежно від місця проживання; здійснення заходів розвитку питного водопостачання, 
охорони джерел і систем питного водопостачання, відновлення запасів питної води. 
 Неможливо розглядати комфорт у громаді і без питання збору й утилізації твердих 
побутових відходів. Актуальність проблеми полягає в тому, що тверді побутові відходи 
створюють санітарно-гігієнічну й епідеміологічну небезпеку внаслідок неприємних запахів і 
шкідливих хімічних сполук, які можуть бути присутні або утворюються в них при біологічному 
розкладанні органічних компонентів відходів,  а завдяки  удосконаленню системи збирання та 
вивезення всіх видів відходів, удосконалення сортування та складування ТПВ, розширення 
функціональності полігону ТПВ забезпечиться належна екологічна складова. 
 

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 3. ГРОМАДА ДОБРОГО ЖИТТЯ, ЩО ЗАДОВІЛЬНЯЄ ОСВІТНІ, 
МЕДИЧНІ ТА КУЛЬТУРНІ ПОТРЕБИ МЕШКАНЦІВ 

  
Найважливішим аспектом становлення та розвитку міської територіальної громади є 

питання створення її майбутнього із рівним доступом до послуг, високою якістю життя та 
комфортними і безпечними умовами проживання. 

З початком реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади 
органи місцевого самоврядування отримали повноваження, власні ресурси та додаткові 
зовнішні ресурси. Також ОМС є відповідальними перед мешканцями своїх громад, у першу 
чергу, за створення комфортного та безпечного середовища проживання, надання рівного 
доступу до якісних послуг. Яким чином можливо досягти цих завдань в міській територіальній 
громаді, щоб забезпечити рівний розвиток в усіх населених пунктах МТГ. 

  
Ці та інші можливості були розглянуті членами Робочої групи зі стратегічного планування 

та знайшли відображення в операційних цілях і завданнях, через які планується досягати цілі.  
Досягнення стратегічної цілі пропонується через наступну структуру операційних цілей. 
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Волноваська міська  територіальна громада – найбільша сільськогосподарська громада Волноваського району із мультинаціональною 
спадщиною й амбітними викликами на майбутнє. Громада з розвиненим громадянським суспільством на принципах рівності та поваги до різних 
думок. Інфраструктурно комфортна громада, з якісними медичними та достпуними освітніми послугами на основі сучасних цінностей та 
стандартів. Соціально орієнтована громада, яка створює середовище соціального благополуччя для своїх жителів завдяки дійовому й ефективному 
управлінню місцевими ресурсами, де влада є партнером жителів у задоволенні їх потреб у наданні адміністративних послуг. Екологічно чисте 
середовище та безпека жителів сприяють досягненню європейських стандартів життя та економічного процвітання. 

СЦ 1. Економічне зростання на 
принципах зрівноваженого 
розвитку  

ОЦ 1.1. Диферсифікація 
місцевої економіки 

ОЦ 1.3. Формування 
позитивного іміджу громади 

 

СЦ 2. Сучасна інфраструктура для 
проживання в громаді  
 

ОЦ 2.1. Інфраструктурно 
комфортна громада 

 

ОЦ 2.2. Розвиток системи 
екологічного управління 
відходами 

 

ОЦ 2.3. Підтримка 
енергоефективності та 
відновлювальних джерел 
енергії  

ОЦ 3.1. Задоволення 
освітніх і культурних потреб 
громади  

  

 ОЦ 3.3. Рівномірний 
розвиток територій 

ОЦ 1.2. Розвиток малого та 
середнього підприємництва 

 

СЦ 3.  Громада доброго життя, що 
задовольняє освітні, медичні та 
культурні потреби мешканців 

 

ОЦ 3.2. Задоволення потреб 
жителів у сфері медичних і 
соціальних послуг, охорони 
здоров’я, ведення здорового 
способу життя 
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Стратегічна ціль 1 
ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ НА ПРИНЦИПАХ ЗРІВНОВАЖЕНОГО РОЗВИТКУ  

ОЦ 1.1.    
Формування позитивного 
іміджу громади 

Завдання_1.1.1. Розробка 
вебпорталу громади 
 

Завдання_1.1.2.  
Маркетинг та брендінг 
території 
 

Завдання_1.1.3.  
Промоція та імідж громади 

ОЦ 1.2. Розвиток малого та 
середнього підприємництва 

Завдання_1.2.1. Розробка 
сучасної просторової 
документації 

Завдання_1.2.3. Створення та 
наповнення інформаційно-
комунікаційних систем   

Завдання_1.2.2. Створення 
інститутів підтримки бізнесу  

ОЦ 1.3. Диверсифікація 
місцевої економіки 

Завдання_1.3.1.  
Створення зон логістичних 
центрів (хабів) 
 

Завдання_1.3.3. Розвиток 
рибного господарства 
 

Завдання_1.3.4.  
Розвиток сучасної системи 
переробки 
сільськогосподарської 
продукції   
 

Завдання_1.2.4.  
Створення привабливого 
інвестиційного клімату 

Завдання_1.3.2. Створення 
зон для аграрних продажів 
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СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 1. ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ НА ПРИНЦИПАХ ЗРІВНОВАЖЕНОГО 

РОЗВИТКУ 
 

Операційна ціль 1.1. Формування позитивного іміджу громади 
 

Завдання_1.1.1. Розробка вебпорталу громади як засобу комунікативної діяльності у 
громаді. У сучасному світі організація ефективного управління робочими процесами в різних 
сферах життєдіяльності громади неможлива без використання сучасних інформаційно-
комп'ютерних технологій. Особлива роль у цьому процесі належить глобальній мережі 
Інтернет, яка є інтерактивним засобом масової комунікації та формує віртуальну реальність, що 
є складовою діяльності суспільства. Одним із невід’ємних елементів функціонування мережі 
Інтернет є вебпортали, які забезпечують належний комунікаційний процес між всіма 
учасниками віртуального простору. 

 
Завдання_1.1.2. Маркетинг і брендинг території – передбачає створення нових 

брендових об’єктів, залучення меценатів, сформування концепції бренду, розроблення 
символіки та слоганів, маркетинг території громади; створення системи орієнтації, вказівників, 
дорожніх знаків, вивісок у єдиному брендовому стилі; проведення фестивалів народних 
промислів, танцю, ярмарків із залученням інших регіонів національної їжі, екопродукції тощо. 

  
Завдання_1.1.3. Промоція та імідж громади, зокрема, шляхом поширення інформації 

через ЗМІ, зйомку роликів, кліпів, участі в різних заходах з популяризації місцевого розвитку, у 
тому числі шляхом поширення інформації про позитивні досягнення, історії успіху та кращі 
практики впровадження діяльності у громаді, реалізацію перспективних проєктів і 
загальнодержавних реформ, а також економічні, інвестиційні та інноваційні можливості 
громади. 

  
Операційна ціль 1.2. Розвиток малого та середнього підприємництва 

  
Завдання_1.2.1. Розробка сучасної просторової документації. Одним із аспектів 

секторальної децентралізації, що визначає майбутнє економічне зростання та прогнозування 
сталого розвитку територіальних громад є просторове планування (або містобудівна діяльність). 
Просторова децентралізація передбачає зміни в місцевому плануванні з урахуванням 
географічних, демографічних, економічних, архітектурних, землевпорядних показників і 
застосовується у визначеннях та формулюваннях цільових програм реформ, деконцентрації 
промислових і житлових комплексів у населених пунктах. Метою передачі повноважень з 
просторового планування на базовий рівень є раціональна просторова організація розселення 
населення та господарської діяльності в умовах сталого й інклюзивного розвитку, вирішення 
питань забудови території та посилення відповідальності суб’єктів містобудівної діяльності за 
прийняті рішення, врахування результатів стратегічної екологічної оцінки при плануванні та 
реалізації містобудівного планування, покращення якості адміністративних послуг з 
містобудування населенню. З урахуванням наявного природного, економічного та 
сільськогосподарського потенціалу громади, його історичних і географічних особливостей, мета 
просторової документації громади полягає в тому, щоб на основі оптимального використання 
природних, матеріально-технічних і трудових ресурсів створити ефективну економічну систему, 
яка забезпечить матеріальний добробут населення та економічну безпеку громади. 
Невід’ємною частиною просторового планування є робота щодо розробки, погодження та 
затвердження містобудівної документації (генерального плану, плану забудови, зонінгу). 
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Завдання_1.2.2. Створення інститутів підтримки бізнесу, зокрема, шляхом розвитку 

інфраструктури підтримки малого та середнього підприємництва; запровадження інструментів 
фінансової підтримки (прямої або шляхом часткового відшкодування відсоткових ставок за 
кредитами) на реалізацію суб’єктами малого та середнього підприємництва інвестиційних 
проєктів, які передбачають створення нових робочих місць та (або) мають інноваційну 
складову; підтримки високотехнологічного й інноваційного підприємництва; професійної 
підготовки та покращення професійних навичок суб’єктів малого та середнього 
підприємництва, надання їм інформаційно-консультаційної підтримки (зокрема, щодо вимог 
контролюючих органів, змін нормативної бази у сфері регулювання підприємницької діяльності, 
доступних джерел та інструментів фінансування, питань поваги бізнесу до прав людини); 
сприяння кооперації та координації між суб’єктами малого та середнього бізнесу; 
стимулювання розвитку ініціатив мікробізнесу та самозайнятості; стимулювання розвитку 
молодіжного та жіночого підприємництва, а також започаткування підприємницької діяльності 
вразливими категоріями населення (особливо у сільській місцевості); формування позитивного 
іміджу підприємців, підвищення їх соціальної відповідальності; популяризації серед населення 
(особливо серед молоді) соціального підприємництва та підприємницької діяльності загалом; 
запровадження механізмів обміну досвідом і кращими практиками (зокрема шляхом залучення 
представників малого та середнього підприємництва до конгресно-виставкових заходів) тощо.       

 
Завдання_1.2.3. Створення та наповнення інформаційно-комунікаційних систем, 

шляхом придбання «розумних» сервісів, орієнтованих на підвищення ефективності, 
автоматизації, стандартизації процесів управління органів виконавчої влади, органів місцевого 
самоврядування, побудові аналітично-інформаційних систем, програмно-апаратних комплексів, 
а також на створенні ефективних інформаційно-комунікаційних каналів (контакт-центр, бюджет 
участі, прозорий бюджет, поіменне голосування, smart-громада). 

 
Завдання_1.2.4. Створення привабливого інвестиційного клімату. Серед 

найважливіших факторів, які впливають на прийняття інвестором рішення про вибір місця для 
реалізації інвестиційного проєкту, є стан інвестиційного клімату та очікування дієвої співпраці з 
місцевими органами влади. З поміж різних варіантів інвестор обирає ту громаду, де відчуває 
доброзичливий діловий клімат і переконаний, що отримає сприяння й підтримку місцевої 
влади.  

Інвестиційний портал покликаний наочно розкривати та просувати інвестиційні 
можливості громади, демонструвати ключові переваги, її інвестиційні пропозиції. Портал є 
інструментом взаємодії з потенційними і діючими інвесторами. Важливим елементом є 
Інвестиційна онлайн-карта громади з відображенням пропозицій для інвестування та наявної 
інфраструктури.  

Інвестиційний паспорт громади є найбільш повним інформаційним джерелом для 
інвестора, який поширюється під час зустрічей, інвестиційних заходів, надсилається за потреби 
різноманітними каналами зв’язку, зокрема електронними. Передача паспорта інвестору для 
початкового етапу контактів є невід'ємною частиною побудови враження, що місцева влада є 
професійним партнером в інвестуванні.  

   
Операційна ціль 1.3. Диверсифікація місцевої економіки 

  
 Завдання_1.3.1. Створення зон логістичних центрів (хабів). Дослідження та 
напрацювання можливих сценаріїв розвитку агро-торгівельної зони у вигляді сучасного 
логістичного центру, що сприятиме оновленню рухомого складу на залізниці та вплине на 
пожвавлення діяльності агровиробників, зокрема, формуванню агропромислового кластеру.  
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 Завдання_1.3.2. Створення зон для аграрних продажів. Розміщення оптового аграрного 
ринку, а в перспективі – інших інфраструктурних об’єктів, що забезпечують довготермінове 
зберігання овочів, фруктів, зерна (у тому числі, вироблених з дотриманням технології 
органічного виробництва), продуктів їх переробки, упаковки; передбачається спільне 
використання парку машин, виставкова діяльність, сервісно-консультативні послуги тощо.  
 
  Завдання_1.3.3. Розвиток рибного господарства. Створення сприятливих умов для 
забезпечення розвитку рибного господарства та його конкурентоспроможності на 
внутрішньому ринку, що дасть змогу задовольнити потреби населення громади в рибній 
продукції. 
 

Завдання_1.3.4. Розвиток сучасної системи переробки сільськогосподарської продукції. 
В умовах розвитку ринкової інфраструктури особливого значення набуває розвиток так званої 
малої промисловості безпосередньо в місцях виробництва сировини – в сільськогосподарських 
підприємствах. Доцільність поєднання переробки сільськогосподарської продукції на місцях з 
функціонуванням великої переробної промисловості підтверджується багатьма факторами. 
Нині особливого значення набуває необхідність збільшення виробництва продуктів харчування 
за рахунок повнішого використання сільськогосподарської сировини, усунення її втрат, 
забезпечення населення продуктами переробки сільськогосподарської сировини, яка в них 
виробляється, досягнення соціально однакових умов постачання сільського та міського 
населення продуктами переробки, зміцнення економічного стану господарств. В умовах 
переходу до ринку особливо важливим є самозабезпечення населення продуктами, які воно 
виробляє. Переробні галузі, які функціонують безпосередньо у господарствах, при економічно 
обгрунтованому їх розміщенні повинні певною мірою сприяти вирішенню продовольчої 
проблеми і досягненню соціальної рівності сільських і міських працівників у забезпеченні їх 
продовольчими промисловими товарами. Переробка частини або всієї сільськогосподарської 
продукції на місці її виробництва є також економічно доцільною: суттєво зменшуються втрати 
виробленої продукції, знижуються витрати на її транспортування від місць виробництва, а отже, 
зростають прибутки господарств.  
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Стратегічна ціль 2 
СУЧАСНА ІНФРАСТРУКТУРА ДЛЯ ПРОЖИВАННЯ В ГРОМАДІ  

ОЦ 2.1. Інфраструктурно комфортна 
громада 

Завдання_2.1.1. Ремонт і 
будівництво доріг, велодоріжок і 
тротуарів у громади 

 

Завдання_2.1.2. Забезпечення 
належного водопостачання та 
водовідведення 

Завдання_2.1.3. Покращення 
транспортної доступності між 
населеними пунктами  

ОЦ 2.2. Розвиток системи екологічного 
управління відходами 

Завдання_2.2.2.  
Удосконалення сортування та 
складування ТПВ 

Завдання_2.2.4.  Популяризація та 
заохочення екологічної поведінки 
жителів 
 

Завдання_2.2.3. Розширення 
функціональності полігону ТПВ 

  

ОЦ 2.3. Підтримка 
енергоефективності та 
відновлювальних джерел енергії 

Завдання_2.3.1. Енергоефективне 
комунальне господарство та 
бюджетна сфера 
 

Завдання_2.3.2. Популяризація та 
заохочення  енергозберігаючої 
поведінки жителів 

  

Завдання_2.3.3. Сучасне 
освітлення населених пунктів 

  

Завдання_2.2.1. Удосконалення 
системи збирання та вивезення всіх 
видів відходів 
 

Завдання_2.1.4. Покращення 
МТБ комунальних підприємств 
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СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 2. СУЧАСНА ІНФРАСТРУКТУРА ДЛЯ ПРОЖИВАННЯ В ГРОМАДІ 
 

Операційна ціль 2.1. Інфраструктурно комфортна громада 
 

Завдання_2.1.1. Ремонт та будівництво доріг, велодоріжок і тротуарів у громаді, 
зокрема, шляхом розвитку наявної та будівництва нової інфраструктури автомобільного та 
велосипедного транспорту, доступної для всіх категорій населення (особливо із застосуванням 
інноваційних технологій); відновлення транспортного пасажирського та вантажного сполучення 
між населеними пунктами громади. 

 
Завдання_2.1.2. Забезпечення належного водопостачання та водовідведення, 

зокрема, забезпечення кожної людини питною водою належної якості в межах науково 
обґрунтованих нормативів питного водопостачання незалежно від місця проживання; 
здійснення заходів організаційного, науково-технічного, санітарно-епідеміологічного, 
природоохоронного, економічного, правового характеру щодо поліпшення якості питної води, 
розвитку питного водопостачання, охорони джерел і систем питного водопостачання, 
відновлення запасів питної води; пріоритетного розвитку систем централізованого питного 
водопостачання та водовідведення, створення резервних систем питного водопостачання; 
здійснення контролю за дотриманням законодавства у сфері питної води, питного 
водопостачання та водовідведення, стимулювання впровадження водозберігаючих технологій 
у всіх сферах економіки, зокрема, на об’єктах комунальної власності та житлового фонду для 
скорочення витрат і непродуктивних втрат води; популяризації серед населення ощадливого 
використання води та зменшення застосування фосфатних миючих речовин; підвищення 
культури загального водокористування тощо. 

 Завдання_2.1.3. Покращення транспортної доступності між населеними пунктами. 
Мережа автомобільних доріг є невід'ємною частиною транспортної системи громади, що 
забезпечує роботу всіх галузей промисловості та сільського господарства, а також соціального 
розвитку суспільства. Окрім того вони забезпечують рівномірний наземний доступ у різні місця 
громади, а також безпечне та надійне переміщення людей і транспортування товарів із 
належною ефективністю. Дороги є однією з підсистем економічної системи громади, вони є 
суспільним продуктом і мають надзвичайно важливе значення. Від стану доріг залежать 
витрати на перевезення вантажів і пасажирів, рівень цін, певною мірою зайнятість населення та 
темпи розвитку економіки громади. Зі свого боку стан доріг визначається економічними 
можливостями та рівнем фінансування галузі дорожнього господарства. 

 Завдання _2.1.4. Покращення МТБ комунальних підприємств. Створення сучасної 
матеріально-технічної бази комунального господарства – одне з головних завдань, виконання 
якого вирішить певні проблеми мешканців щодо комфортного проживання на території 
громади. Це завдання передбачає інвентаризацію матеріально-технічної бази комунального 
господарства, визначення пріоритетів для її оновлення, закупівлю нового обладнання та техніки 
згідно з визначеними пріоритетами. Одним із завдань є створення умов для самоокупності 
комунального господарства.  

Операційна ціль 2.2. Розвиток системи екологічного управління відходами 
 

Завдання_2.2.1. Удосконалення системи збирання та вивезення всіх видів відходів. 
Питання збору й утилізації твердих побутових відходів на сьогодні стало найактуальнішим і 
потребує нагального вирішення. Актуальність проблеми полягає в тому, що тверді побутові 
відходи створюють санітарно-гігієнічну й епідеміологічну небезпеку внаслідок неприємних 
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запахів і шкідливих хімічних сполук, які можуть бути присутні або утворюються в них при 
біологічному розкладанні органічних компонентів відходів. Відсутність належних умов для 
збору та вивезення твердих побутових відходів створює передумови для забруднення території, 
порушення благоустрою, що не тільки негативно впливає на довкілля (передусім на якість 
підземних, поверхневих вод і ґрунтів), але й псує естетику громади. Це спричинює незручності 
як для населення, так і для гостей, приводить до збільшення скарг від жителів, погіршення 
екологічної ситуації та естетичного вигляду населених пунктів. Така ситуація негативно впливає 
на імідж місцевої влади, загострює ситуацію та довіру місцевих жителів до влади.  

 
Завдання_2.2.2. Удосконалення сортування та складування ТПВ, зокрема, шляхом 

впровадження новітніх технологій і обладнання зі збирання, сортування, транспортування, 
переробки й утилізації ТПВ, включаючи специфічні та небезпечні відходи, що утворюються 
населенням, зокрема небезпечні хімічні речовини; формування інфраструктури з управління 
побутовими відходами, включаючи будівництво потужностей з сортування, переробки й 
утилізації відходів (з розробкою системи тарифів на поводження з побутовими відходами); 
забезпечення технікою та обладнанням для збору побутових відходів; створення сприятливих 
умов для розвитку бізнесу у сфері поводження з побутовими відходами тощо. На сьогодні дуже 
гостро стоїть проблема утилізації та переробки твердих побутових відходів у громаді. Зважаючи 
на те, що на території громади почав функціонувати регіональний полігон ТПВ (1 черга), 
планується удосконалити способи сортування та складування ТПВ, зокрема, шляхом 
встановлення сортувальної лінії для твердих відходів, що дозволяє відсортувати та подрібнити 
різні види відходів: побутові, будівельні відходи, макулатуру й інші види сміття та придбання 
обладнання для подрібнення деревини й інших видів відходів. 

 
Завдання_2.2.3. Розширення функціональності полігону ТПВ. Розвиток сучасних 

технологій стримують низькі податки за забруднення навколишнього природного середовища, 
що робить захоронення побутових відходів найдешевшим методом поводження з ТПВ. Не існує 
універсального методу поводження з ТПВ, який би відповідав сучасним екологічним та 
економічним вимогам. Найбільш прийнятним є комбінований метод, який передбачає 
використання відходів як джерела енергії та вторинної сировини. Саме комплексна переробка 
ТПВ, що включає сортування, термообробку, ферментацію та інші процеси, забезпечує 
максимальну екологічну й економічну ефективність. Враховуючи введення в ескплуатацію 
регіонального полігону ТПВ (1 черга), планується розширити його функціональність шляхом 
збору, обліку, розподілу та використання альтернативної енергії. 

 
Завдання_2.2.4.  Популяризація та заохочення екологічної поведінки жителів, зокрема, 

шляхом проведення просвітницької кампанії, спрямованої на підвищення культури поводження 
з твердими побутовими відходами (зокрема, агітаційно-роз’яснювальної роботи серед 
населення щодо роздільного збирання ресурсоцінних компонентів побутових відходів); 
стимулювання переробки й утилізації органічних відходів на рівні домогосподарств, а також 
запровадження ними роздільного збору, перероблення побутових відходів, використання їх як 
вторинних ресурсів тощо.  

 Підвищення рівня екологічної культури жителів, його громадянської свідомості стане 
головним соціальним аспектом вирішення проблеми поводження з ТПВ у громаді. Внаслідок 
цього сформується так званий соціальний капітал у громаді, збільшиться почуття 
відповідальності перед майбутніми поколіннями. В результаті проведених заходів очікується, 
що наші співгромадяни усвідомлять, що ми не успадкували землю для себе, що земля – це дар, 
і ми повинні передати її – квітучою та охайною наступним поколінням. Економічним 
результатом стане збільшення надходжень до міського бюджету. В результаті впровадження 
заходів у громаді зросте розуміння того, що за послугу вивезення ТПВ потрібно платити. 
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Надходження додаткових коштів від реалізації вторинної сировини дасть можливість місцевій 
галузі комунального господарства стати самоокупною та рентабельною.  

 
Операційна ціль 2.3. Підтримка енергоефективності та відновлювальних джерел енергії 

 
Завдання_2.3.1. Енергоефективне комунальне господарство та бюджетна сфера, 

зокрема, шляхом впровадження системи енергоменеджменту; запровадження сучасних систем 
моніторингу та контролю витрат енергоресурсів; популяризації енергозберігаючих технологій 
серед населення; впровадження енергозберігаючих заходів у всіх сферах економіки, зокрема, 
на об’єктах комунальної власності та житлового фонду; стимулювання зменшення обсягів 
споживання природного газу, теплової та електричної енергії (зокрема, шляхом запровадження 
й удосконалення системного обліку та контролю за витратами енергоресурсів), розвиток 
нетрадиційних та альтернативних джерел енергії (енергії сонця, вітру тощо); створення реєстру 
земель, придатних для розміщення об’єктів альтернативної енергетики за її видами; підтримки 
використання альтернативної енергетики в громаді, у тому числі на комунальних підприємствах 
і бюджетних установах (школи, дитячі садки тощо); залучення і супровід інвестиційних проєктів 
у сфері альтернативної енергетики. 

 
 Завдання_2.3.2. Популяризація та заохочення енергозберігаючої поведінки жителів, 

зокрема, шляхом формування в суспільстві енергозберігаючих цінностей і засад сталого 
споживання та виробництва (зокрема, через проведення інформаційних кампаній, підвищення 
рівня поінформованості дітей, молоді та дорослих щодо значення, переваг та інструментів 
сталого споживання та виробництва, а також шляхів збереження та відновлення навколишнього 
природного середовища); сприяння створенню громадських організацій, зокрема, при закладах 
середньої та вищої освіти, діяльність яких буде спрямована на формування енергоефективної 
свідомості дітей та молодих хлопців і дівчат, спонукання їх до захисту навколишнього 
середовища, раціонального використання енергетичних, водних, повітряних ресурсів. 

 
Завдання 2.3.3. Сучасне освітлення населених пунктів. Метою завдання є підвищення 

ефективності та надійності функціонування об’єктів зовнішнього освітлення, забезпечення 
якісного утримання об’єктів зовнішнього освітлення, покращення криміногенної та зменшення 
аварійної ситуацій, упровадження енергозберігаючих технологій і обладнання, будівництво 
нових об’єктів зовнішнього освітлення населених пунктів громади. Приведення об’єктів 
зовнішнього освітлення вздовж доріг загального користування місцевого значення, які є 
вулицями населених пунктів, зокрема вулиць і доріг комунальної власності, до норм і 
стандартів чинного законодавства.  
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 Стратегічна ціль 3  

ГРОМАДА ДОБРОГО ЖИТТЯ, ЩО ЗАДОВІЛЬНЯЄ ОСВІТНІ, МЕДИЧНІ ТА КУЛЬТУРНІ 
ПОТРЕБИ МЕШКАНЦІВ 

ОЦ 3.1. Задоволення 
освітніх і культурних 
потреб мешканців 

Завдання_3.1.1.  
Підвищення якості та 
доступності дошкільної, 
базової та профільної 
освіти 

 
 

Завдання_3.1.3. 
Облаштування місць 
громадського відпочинку та 
дозвілля 

ОЦ 3.2.  Задоволення потреб 
жителів у сфері медичних і 
соціальних послуг, охорони 
здоров’я, ведення здорового 
способу життя 

Завдання_3.2.1. Підвищення 
якості та загальної доступності 
медичних послуг 

 

Завдання_3.2.2. Підвищення 
якості життя людей, що 
потребують особливої 
соціально-медичної, 
психологічної та реабілітаційної  
допомоги 

 

ОЦ 3.3. Рівномірний 
розвиток територій  

Завдання_3.3.2.  
Підтримка «слабких» 
населених пунктів громади 

Завдання_3.3.3.  
Усунення наслідків 
бойових дій у населених 
пунктах, які наближені до 
лінії розмежування 
 

Завдання_3.1.2. Створення 
культурного та 
толерантного середовища 

  

Завдання_3.2.3. Залучення 
громадян до фізичної 
активності. Підтримка сім’ї, 
молоді, запобігання насильству 
та протидія  торгівлі людьми 

  

Завдання_3.3.1.  
Розвиток сільських 
територій з низькою 
щільністю населення 
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СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 3. ГРОМАДА ДОБРОГО ЖИТТЯ, ЩО ЗАДОВІЛЬНЯЄ ОСВІТНІ, 
МЕДИЧНІ ТА КУЛЬТУРНІ ПОТРЕБИ МЕШКАНЦІВ 

 
Операційна ціль 3.1. Задоволення освітніх та культурних потреб мешканців 

 
Завдання 3.1.1. Підвищення якості та доступності дошкільної, базової та 

профільної освіти, зокрема, шляхом оптимізації та розвитку мережі закладів такої освіти, 
покращення їх матеріально-технічного стану з урахуванням вимог інклюзивності та рівного 
доступу всіх дітей; підвищення професійного рівня педагогічних працівників; розвитку дуальної 
освіти; фінансування програм заохочувальних виплат учнів з числа обдарованої молоді; 
впровадження інформаційних заходів щодо підвищення іміджу освіти та її популяризації серед 
дітей, молоді та дорослих; запровадження нових навчальних підходів і моделей; поширення 
практики стажування та обміну досвідом між закладами різних регіонів України та інших 
держав тощо.  

Завдання 3.1.2. Створення культурного та толерантного середовища, зокрема, 
шляхом модернізації та розбудови культурної інфраструктури з урахуванням вимог 
інклюзивності; розширення культурних послуг, у тому числі з використанням інформаційних 
технологій; вживання стимулюючих заходів, спрямованих на розширення культурних послуг з 
урахуванням потреб населення різного віку, статі, стану здоров’я, просування культурної 
спадщини громади, підтримку культурних заходів різних рівнів; підвищення компетенції 
персоналу в галузі культури, підтримку мистецьких проєктів, креативних індустрій, митців і 
колективів, які, зокрема, сприятимуть рівності, недискримінації, інклюзивності, міститимуть 
виклик ґендерним стереотипам, патріархальним поглядам тощо. 

Завдання 3.1.3. Облаштування місць громадського відпочинку та дозвілля, зокрема, 
шляхом модернізації та розбудови інфраструктури дозвілля з урахуванням вимог інклюзивності; 
розширення дозвільних послуг, у тому числі з використанням інформаційних технологій; 
вживання стимулюючих заходів, спрямованих на розширення розважальних послуг з 
урахуванням потреб населення різного віку, статі, стану здоров’я, підтримку мистецьких 
проєктів, креативних індустрій, митців і колективів, які, зокрема, сприятимуть рівності, 
недискримінації, інклюзивності, міститимуть виклик ґендерним стереотипам, патріархальним 
поглядам тощо. 

 
Операційна ціль 3.2. Задоволення потреб жителів у сфері медичних і соціальних послуг, 

охорони здоров’я, ведення здорового образу життя 
Завдання 3.2.1. Підвищення якості і загальної доступності медичних послуг, 

зокрема, шляхом відбудови мережі закладів з надання високоспеціалізованої медичної 
допомоги населенню, у тому числі дітям і жінкам; посилення служби екстреної медичної 
допомоги; здійснення заходів щодо підвищення спроможності надавати сучасну медичну 
допомогу чоловікам і жінкам; залучення висококваліфікованих (вузьконаправлених) фахівців, 
впровадження програм і заходів щодо обміну досвідом і безперервного навчання лікарів; 
зміцнення матеріальної бази наявних медичних закладів; підтримка заходів щодо посилення 
кадрового забезпечення та компетенцій фахівців, у тому числі щодо ґендерно відповідального 
надання послуг; проведення широкої інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення; 
сприяння ґендерній рівності; розвитку електронного урядування і розширенню переліку послуг, 
які надаються в електронному вигляді; забезпечення зворотного зв’язку, контролю за якістю 
послуг тощо. Поширення знань щодо проведення своєчасних і регулярних медичних оглядів з 
метою раннього виявлення захворювань (зокрема туберкульоз, СНІД тощо), особливо серед 
чоловіків і хлопців, вакцинації для попередження та розповсюдження інфекцій; впровадження 
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освітніх програм, навчальних курсів, просвітницьких заходів, пов’язаних з інформуванням 
населення і пропагуванням здорового способу життя, особливо серед молоді; поширення 
медичної інформації та забезпечення доступності медичних послуг для жінок і дівчат, зокрема 
щодо репродуктивного здоров’я та методів контрацепції; здійснення інформаційно-
роз’яснювальної роботи щодо небезпечності соціальних хвороб (наркоманія, алкоголізм тощо), 
у тому числі серед молоді та чоловіків, допомоги в лікуванні та попередженні рецидивів тощо. 

 
Завдання 3.2.2. Підвищення якості життя людей, що потребують особливої 

соціально-медичної, психологічної та реабілітаційної допомоги, зокрема, з увагою до віку, 
статі, місця проживання, інвалідності, соціально-економічного статусу шляхом формування 
оптимальної мережі соціальних (реабілітаційних) закладів відповідно до сучасних потреб 
населення та інклюзивності, зміцнення їх матеріальної бази, підтримки заходів щодо посилення 
кадрового забезпечення та компетенцій фахівців, впровадження сучасних форм і методів 
надання таких послуг. 

 
Завдання 3.2.3. Залучення громадян до фізичної активності, зокрема,  шляхом 

розвитку інфраструктури спортивних споруд за місцем проживання, у місцях масового 
відпочинку громадян, на базі загальноосвітніх навчальних закладів, доступних для різних верств 
населення, що відповідають вимогам інклюзивності; створення місць для активного відпочинку 
(зон для рухової активності та спорту на свіжому повітрі тощо), облаштування безпечних 
велосипедних і пішохідних доріжок; проведення заходів з підвищення оздоровчої рухової 
активності населення, у тому числі для осіб похилого віку, осіб з інвалідністю; підвищення рівня 
поінформованості та обізнаності різних груп населення щодо формування здорового способу 
життя і профілактики негативних явищ серед різних груп населення, особливо серед дітей та 
молодих дівчат і хлопців тощо.  
Підтримка сім’ї, молоді, запобігання домашньому насильству та протидія торгівлі, зокрема, 
шляхом підвищення поінформованості молоді щодо можливостей самореалізації, підтримки 
талановитої молоді, виховання навичок та орієнтування  молоді на майбутні професії; 
підвищення престижу сім’ї, посилення сімейних цінностей; удосконалення механізму 
запобігання та протидії домашньому насильству і торгівлі людьми, сприяння забезпеченню 
рівності прав та можливостей жінок і чоловіків. 

 
Операційна ціль 3.3. Рівномірний розвиток територій 

 
 Завдання 3.3.1. Розвиток сільських територій з низькою щільністю населення, 

зокрема, шляхом стимулювання зайнятості населення та самозайнятості в сільській місцевості, 
зокрема через підтримку підприємництва, створення кооперативів; розвиток сільської 
соціальної та інженерної інфраструктури; наближення якісних послуг; впровадження програм 
місцевих стимулів для залучення молодих працівників до роботи в сільських населених пунктах 
тощо. 

Завдання 3.3.2. Підтримка «слабких» населених пунктів громади, зокрема, шляхом 
впровадження проєктів, що сприяють перебудові структури місцевої економіки; стимулювання 
самозайнятості населення та підтримка розвитку підприємництва; формування можливостей 
для перекваліфікації, навчання та перенавчання працівників населених пунктів; відновлення 
міської інфраструктури тощо. 

 
Завдання 3.3.3. Усунення наслідків бойових дій у населених пунктах, які наближені до 

лінії розмежування, зокрема, шляхом відновлення соціальної інфраструктури, житлового 
фонду, систем життєзабезпечення, підтримки заходів щодо надання психологічної та 
консультаційної допомоги, в тому числі із залученням громадських організацій тощо. 
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ПЛАН ЗАХОДІВ З ВПРОВАДЖЕННЯ СТРАТЕГІЇ ВОЛНОВАСЬКОЇ МТГ  
на період перших трьох років реалізації стратегії 

  
В основу Плану реалізації Стратегії лягли проєктні ідеї, відібрані та доопрацьовані 

членами Робочої групи на основі пропозицій, що надійшли від представників підприємств, 
установ та організацій Волноваської громади. 

 
Часові рамки і засоби реалізації 

 
План реалізації Стратегії складається з 31 завдання на проєкти місцевого розвитку, 

які будуть впроваджуватися упродовж перших трьох років реалізації Стратегії. Впровадження 
плану заходів можливе через: 

 Внесення заходів до Програми соціально-економічного розвитку, можливо – 
галузевих регіональних програм;

 Фінансування за рахунок субвенції на розвиток інфраструктури МТГ;
 Залучення коштів Державного фонду регіонального розвитку;
 Залучення фінансування від проєктів та програм міжнародної технічної допомоги, 

суб’єктами місцевого розвитку різних організаційно-правових форм;
 Залучення грантових та інших, не заборонених законом джерел фінансування;
 Залучення співфінансування від жителів громади (де це передбачено умовами 

проєкту).
          

           Таблиця 19 
Завдання стратегії Номер і назва проєкту Територія 

впливу 
СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 1 «ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ НА ПРИНЦИПАХ ЗРІВНОВАЖЕНОГО РОЗВИТКУ» 

Операційна ціль 1.1. 
Формування позитивного іміджу громади 

1.1.1. Розробка 
вебпорталу громади 

1.Створення вебпорталу Волноваської МТГ Волноваська 
МТГ 2. Створення та ведення відповідних сторінок-

каналів (Facebook, Twitter, Instagram, Telegram) 
 
 
 
 
 
1.1.2. Маркетинг і 
брендинг територій 

3.Розробка бренду Волноваської МТГ, брендбук  
 
 
 

Волноваська 
МТГ 

4. Розробка буклетів про Волноваську МТГ 
5. Розроблення символіки та слоганів 
6. Cтворення системи орієнтації, вказівників, 
дорожніх знаків, вивісок у єдиному брендовому 
стилі 
7. Проведення фестивалів народних промислів, 
танцю, ярмарків національної їжі, екопродукції, 
з залученням інших регіонів 
8. Участь представників громади у бізнес-
форумах, конференціях 

 
 
 1.1.3. Промоція та 
імідж громади 

9. Розробка та поширення роликів про громаду  
 
 

Волноваська 
МТГ 

10. Розробка та виготовлення сувенірної 
продукції 

 11. Посилення інформаційної присутності 
громади в медіа-просторі (телебачення, соціальні 
мережі, youtube-канали). 

Операційна ціль 1.2. 
Розвиток малого та середнього підприємництва 
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 1.2.1. Розробка 
сучасної просторової 
документації 

12. Розробка генерального плану Волноваської 
МТГ (окремих населених пунктів громади) 

 
Волноваської 

МТГ 13. Розробка комплексного плану просторового 
розвитку  Волноваської МТГ (окремих населених 
пунктів громади) 
14. Розробка детальних планів Волноваської 
МТГ (окремих населених пунктів громади) 
15. Розробка зонінгу Волноваської МТГ 
(окремих населених пунктів громади) 
16. Створення містобудівного кадастру  
17. Проведення нормативно-грошової оцінки 
землі Волноваської МТГ 

Волноваська 
МТГ 

 
 
 
 
 
 1.2.2. Створення 
інститутів підтримки 
бізнесу 

18. Розширення кількості надання послуг в ЦНАП  
 

Волноваська 
МТГ 

19. Придбання пересувних ЦНАПів, мобільних 
кейсів 
20. Створення офісу підтримки бізнесу 
21. Розробка та впровадження місцевих 
програм підтримки бізнесу (компенсація 
вартості банківських відсотків, грантові 
програми, стажування підприємців)  
22. Популяризація соціального підприємництва 

 
 
 
 
1.2.3. Створення та 
наповнення 
інформаційно-
комунікаційних систем 

23. Покращення матеріально-технічної бази 
громади (комп’ютерне та офісне обладнання)  

 
 
 
 

Волноваська 
МТГ 

24. Створення системи сучасного 
документообігу в громаді 
25. Створення реєстру комунального майна 
громади 
26. Створення системи контакт-центру 
27. Створення поіменного голосування  
28. Запровадження бюджету участі, прозорого 
бюджету  
29. ГІС-мапа рекламних конструкцій і 
тимчасових споруд 
30. Створення системи SMART-громада 

 
 
1.2.4. Створення 
привабливого 
інвестиційного клімату 

31. Розробка інвестиційного паспорта громади  Волноваська 
МТГ 32. Розробка та впровадження нормативної 

бази для інвесторів 
33. Створення реєстру інвестиційних об’єктів 
громади (greenfield, brownfield) 
34. Створення інвестиційного порталу 

Операційна ціль 1.3. 
Диверсифікація місцевої економіки 

1.3.1. Створення зон 
логістичних центрів 
(хабів) 

35. Організація та створення логістичних центрів 
(перша черга) 

Волноваська 
МТГ 

36. Розвиток інфраструктури біля логістичних 
центрів (АЗС, готелі, харчування – друга черга) 

1.3.2. Створення зон 
для аграрних продажів 

37. Організація та створення зон аграрних 
продажів (перша черга) 

Волноваська 
МТГ 

38. Розвиток інфраструктури зон аграрних 
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продажів (АЗС, готелі, харчування – друга черга) 
1.3.3. Розвиток рибного 
господарства 

39. Інвентаризація водних об’єктів  
Волноваська 

МТГ 
40. Оформлення належним чином прав 
користування об’єктами 
41. Створення необхідної інфраструктури та МТБ 
для риборозведення 

 1.3.4. Розвиток 
сучасної системи 
переробки 
сільськогосподарської 
продукції 

42 .Будівництво овочесховищ  
Волноваська 

МТГ 
43. Будівництво холодильних камер 
44. Будівництво зерносховищ 
45. Розвиток лінійки переробки продукції 
(плодоовочеконсервне, олійне, круп'яне 
борошномельне, картоплепродуктове) 

 
      

           Таблиця 20 
Завдання стратегії Номер і назва проєкту Територія 

впливу 
СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 2 «СУЧАСНА ІНФРАСТРУКТУРА ДЛЯ ПРОЖИВАННЯ В ГРОМАДІ» 

Операційна ціль 2.1. 
Інфраструктурно комфортна громада 

  
2.1.1. Ремонт і 
будівництво доріг, 
велодоріжок і 
тротуарів у громаді 

1.Капітальний ремонт доріг комунальної 
власності 

 
Волноваська 

МТГ 2.Поточний ремонт доріг комунальної власності 
3.Капітальний ремонт тротуарів по вул. 
Центральній, вул. Українській, вул. Героїв 51 
ОМБр, вул. Сагайдачного, вул. Донецькій м. 
Волноваха 

  
 
 
 
 
 
 
 
2.1.2. Забезпечення 
належного 
водопостачання та 
водовідведення 

4.Будівництво мережі водопроводу для 
забезпечення водою Бугаської ЗОШ, КДНЗ 
(Дитячий садок №67 «Колосок») 
 

 
 

с. Бугас 

5.Будівництво мережі водопроводу для 
забезпечення водою жителів села Бугас 
6.Розробка ПКД для будівництва свердловини 
жителів села Новоандріївка 

с. Новоандріївка 

7.Облаштування свердловини для забезпечення 
водою жителів села Новоандріївка  
8.Розробка ПКД для реконструкції та ремонт 
водопровідної мережі села Дмитрівка 

 
с. Дмитрівка 

 
 

с.Благовіщенка 
с. Валер’янівка 
с. Кирилівка 
смт. Донське 

9.Реконструкція та ремонт водопровідної мережі 
села Дмитрівка 
10.Будівництво бюветів питної води с. 
Благовіщенка, с. Валер’янівка, с. Кирилівка 
 
11.Ремонт водопровідної мережі смт. Донське 

 2.1.3. Покращення 
транспортної 
доступності між 
населеними пунктами 

12. Утримання об’єктів дорожньо-транспортної 
мережі громади (дорожні знаки, освітлення, 
дорожня розмітка)  

 
 
 

Волноваська 13. Забезпечення безперервності розвитку 
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мережі автомобільних доріг МТГ 
 14. Підвищення швидкості, економічності, 
комфортності та безпечності перевезення 
пасажирів і вантажів автомобільним 
транспортом 
15. Улаштування вагових комплексів для 
автомобільного транспорту на в’їздах до міста 
Волноваха 

 2.1.4. Покращення 
МТБ комунальних 
підприємств 

16. Реорганізація або утворення нових 
комунальних підприємств 

 
 

Волноваська 
МТГ 

17. Інветаризація наявних матеріальних 
потужностей комунальних підприємств, 
прийняття у комунальну власність активів для КП 
18. Придбання спеціальних транспортних засобів 
для пореб КП 
19. Придбання спеціального обладнаня для 
потреб КП  

Операційна ціль 2.2. 
Розвиток системи екологічного управління відходами 

2.2.1. Удосконалення 
системи збирання та 
вивезення всіх видів 
відходів 

20. Придбання сміттєвоза, контейнерів для 
роздільного збирання побутових відходів  

Волноваська 
МТГ 

 2.2.2. Удосконалення 
сортування та 
складування ТПВ 

21. Придбання сортувальної лінії Волноваська 
МТГ 22. Придбання обладнання для пресування 

папіру та пластику 
23. Придбання деревоподрібнюючої техніки 

2.2.3. Розширення 
функціональності 
полігону ТПВ 

24. Придбання подрібнювачів для інших видів 
відходів  

 
 

Волноваська 
МТГ 

25. Будівництво комплексної інженерної 
споруди для виробництва електричної енергії з 
системою збору й утилізації біогазу 

 2.2.4.  Популяризація 
та заохочення 
екологічної поведінки 
мешканців 

26. Проведення інформаційного заходу 
«Розділи сміття – збережи довкілля» 

Волноваська 
МТГ 

27. Організація просвітницької роботи в громаді 
задля підвищення екологічної культури 
населення 

Операційна ціль 2.3. 
Підтримка енергоефективності та відновлювальних джерел енергії 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

28. Запровадження системи енергоменеджменту   
 
 
 

Волноваська 
МТГ 

 

29. Придбання системи АІС енергомоніторинг та 
енергосервіс 
30. Ремонт системи опалювання Бугаського 
сільського будинку культури 
31. Газифікація села Дмитрівка 
32. Розробка ПКД для реконструкції нежитлової 
будівлі під дитячий садок за адресою с. 
Дмитрівка, вул. Шкільна, 38-б 
33. Реконструкція нежитлової будівлі під дитячий 
садок за адресою с. Дмитрівка, вул. Шкільна, 38-
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2.3.1. Енергоефективне 
комунальне 
господарство та 
бюджетна сфера 

б 
34. Капітальний ремонт харчоблоку Бугаського 
ЗЗСО 
35. Капітальний ремонт приміщення 
Валер'янівського ЗЗСО під розміщення 
дошкільного підрозділу 
36. Капітальний ремонт спортивної зали, 
харчоблоку, туалетних кімнат Дмитрівського 
ЗЗСО 
37. Капітальний ремонт харчоблоку, актової 
зали, часткова заміна покрівлі, заміна лінолеуму 
Донського ЗЗСО 
38. Капітальний ремон харчоблоку, туалетних 
кімнат, спортивної зали, заміна димової труби 
Іванівського ЗЗСО 
39. Капітальний ремонт харчоблоку, туалетних 
кімнат Кирилівського ЗЗСО 
40. Капітальний ремонт покрівлі котельні, 
харчоблоку, спортивної зали, заміна вікон 
Прохорівського ЗЗСО 
41. Ремонт спортивної зали, харчоблоку, 
туалетних кімнат, капітальний ремонт покрівлі у 
Ближненській філії. Заміна підлоги на 1-му 
поверсі 
42. Ремонт туалетних кімнат, харчоблоку 
Рибинського ЗЗСО 
43. Встановлення огорожі навколо 
Свободненського ЗЗСО 
44. Капітальний ремонт харчоблоку, туалетних 
кімнат Валер’янівського ЗЗСО 
45. Ремонт харчоблоку Новоандріївського ЗЗСО 
46. Ремонт харчоблоку та другого корпусу будівлі 
Волноваського ЗЗСО № 7 
47. Капітальний ремонт спортивної зали 
Волноваського ЗЗСО № 1 
48. Капітальний ремонт харчоблоку, покрівлі, 
фундаменту, утеплення та штукатурення фасаду 
Волноваського ЗЗСО № 2 
49. Капітальний ремонт внутрішніх приміщень 
Волноваського ЗЗСО № 3 
50. Ремонт харчоблоку та системи опалення 
Волноваського ЗЗСО № 4 
51. Часткова заміна відлущеного кафелю на 
фасаді Волноваського опорного ЗЗСО 
52. Капітальний ремонт покрівлі, ремонт фасаду, 
туалетних кімнат, спортивної зали Волноваського 
ЗЗСО № 6 
53. Ремонт великої зали та сцени із заміною 
підлоги БДЮТ 
54. Ремонт туалетних кімнат, фундаменту та 
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заміна віконних блоків у ДЕНЦ 
55. Каптіальний ремонт  фасадів з елементами 
термомодернізації  дитячого садка № 47 м. 
Волноваха 
56. Капітальний ремонт внутрішніх приміщень 
дитячого садка № 47 м. Волноваха 
57. Реконструкція нежитлової будівлі під 
гуртожиток за адресою:                         м. 
Волноваха,  вул. Будівників, 7-а 
 

2.3.2. Популяризація та 
заохочення 
енергозберігаючої 
поведінки жителів 

58. Проведення тренінгів і семінарів для 
популяризації енергозберігаючої поведінки 
мешканців. Інформаційна підтримка таких 
заходів. 

 
Волноваська 
МТГ 

59. Впровадження вибіркових майстер-класів з 
енергобереження (заміна ламп, вікон, утеплення 
фасаду для окремих верств населення). 
Інформаційна підтримка таких заходів 

2.3.3. Сучасне 
освітлення населених 
пунктів 

60. Вуличне освітлення села Бугас з установкою 
150 світлоточок 

с. Бугас 

61. Реконструкція вуличного освітлення села 
Дмитрівка 

с. Дмитрівка 

62. Приведення об’єктів зовнішнього освітлення 
вздовж доріг загального користування місцевого 
значення, які є вулицями населених пунктів, 
зокрема вулиць і доріг комунальної власності, до 
норм і стандартів чинного законодавства 

Волноваська 
МТГ 

 
            

           Таблиця 21 
Завдання стратегії Номер і назва проєкту Територія впливу 

Стратегічна ціль 3  
ГРОМАДА ДОБРОГО ЖИТТЯ, ЩО ЗАДОВІЛЬНЯЄ ОСВІТНІ, МЕДИЧНІ ТА КУЛЬТУРНІ ПОТРЕБИ 

МЕШКАНЦІВ 
Операційна ціль 3.1. 

Задоволення освітніх і культурних потреб мешканців 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Забезпечення проведення модернізації 
матеріально-технічної бази закладів 
дошкільної освіти (забезпечення сучасним 
обладнанням, меблями, іграшками, твердим 
і м’яким інвентарем тощо) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Волноваська МТГ 

2. Придбання сучасного спортивного 
обладнання, обладнання ігрових 
майданчиків, м’яких модулів для розвитку 
рухливих навичок дошкільнят 
3. Забезпечення освітньо-виховного процесу 
ДНЗ відповідно до «Типового переліку 
обов’язкового обладнання, навчально-
наочних посібників та іграшок у дошкільних 
навчальних закладах» 
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 3.1.1. Підвищення 
якості та доступності 
дошкільної, базової та 
профільної освіти 

4. Здійснення соціально-педагогічного 
патронату дітей, які не мають можливості 
відвідувати заклади дошкільної освіти через 
стан здоров’я 
5. Вивчення стану впровадження 
допрофільної підготовки і профільного 
навчання у закладах освіти, оцінка якості 
надання освітніх послуг 
6. Запровадження дистанційної та 
екстернатної форми навчання 
7. Проведення інформаційно-
роз’яснювальної роботи з педагогічними 
працівниками, учнями, їх батьками, 
громадськістю щодо модернізаційних змін у 
системі освіти 
8. Організація профільного навчання з 
урахуванням локальних і групових інтересів 
учнів щодо вибору профілю навчання 
9. Обладнання закладів освіти системою 
протипожежного захисту 
10. Оновлення фонду шкільних бібліотек 
навчально-методичною, науково-
популярною літературою, періодичними 
виданнями за фахом, електронними 
засобами навчального призначення, 
електронними книгами 
11. Отримання і придбання шкільних 
автобусів, які відповідають ДСТУ 7013:2009 
для створення парку власних шкільних 
автобусів і заміни тих, які відпрацювали 
ресурс 

 
 
 
 
 
 

3.1.2. Створення 
культурного та 
толерантного 
середовища 

12. Визначення переліку культурно-духовних 
цінностей та принципів діяльності закладів 
культури громади 

 
 
 
 
 
Волноваська МТГ 

13. Визначення культурного та ресурсного 
потенціалу кожного населеного пункту 
громади 
14. Забезпечення заходів з охорони 
культурної спадщини з метою її збереження, 
використання об’єктів культурної спадщини в 
суспільному житті, захисту традиційного 
характеру середовища в інтересах 
нинішнього і майбутніх поколінь 
15. Збереження та розвиток нематеріальної 
культурної спадщини, реалізації конвенції 
ЮНЕСКО про нематеріальну культурну 
спадщину 
16. Визначення форм подальшого 
функціонування закладів культури: 
культурно-естетично-виховний центр; 
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культурний та центр дозвілля; інші форми 
об’єднання культурних технологій, що 
історично, географічно та кадрово склалися в 
громаді 
17. Бібліотека – від «книгосховища» до 
«інформаційно-культурного центру» 
18. Забезпечення повноцінного культурного - 
відпочинку та дозвілля жителів 

3.1.3. Облаштування 
місць громадського 
відпочинку та дозвілля 

19. Реконструція та благоустрій площі в 
центрі міста 
20. Створення зелених зон відпочинку  
21. Улаштування парку металевих скульптур 
на перехресті вул.Шевченка та вул. Віктора 
Граффа в м. Волноваха 

Операційна ціль 3.2. 
 Задоволення потреб жителів у сфері медичних та соціальних послуг,  

охорони здоров’я, ведення здорового способу життя 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3.2.1 Підвищення 
якості та загальної 
доступності медичних 
послуг 

22. Наближення якісного медичного 
обслуговування до населення шляхом 
сприяння розвитку лікувальних закладів усіх 
форм власності 

 
 
 
 
 
 
Волноваська МТГ 

23. Удосконалення мережі закладів охорони 
здоров’я, зокрема центрів первинної 
медичної (медико-санітарної) допомоги, та 
матеріально-технічної бази таких закладів 
24. Створення умов для діяльності лікарів 
загальної практики – сімейних лікарів та 
лікарів інших спеціальностей 
 25. Впровадження сучасних технологій з 
медичного обслуговування з використанням 
телемедицини 
26. Запровадження дієвих механізмів 
залучення до медичного обслуговування у 
сільській місцевості кваліфікованих медичних 
і фармацевтичних працівників, зокрема 
шляхом створення для таких працівників 
додаткових гарантій оплати праці та 
належних умов праці 

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

27. Підвищення рівня соціальної підтримки 
населення громади шляхом впровадження 
додаткових пільг, компенсацій, допомог за 
рахунок коштів бюджету Волноваської 
міської територіальної громади 

Волноваська МТГ 

28. Розроблення Стратегії розвитку системи 
соціального захисту населення Волноваської 
міської територіальної громади на 2022-2027 
роки 
29. Впровадження інноваційних моделей 
соціального обслуговування 
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(мультидисциплінарна команда, школа 
соціального працівника, «Університет 
третього віку» тощо) 
30. Проведення аудиту доступності до 
установ соціально-побутового 
обслуговування та забезпечення 
безбар’єрності 
31. Створення стаціонарного відділення 
територіального центру 
32. Створення спеціальної служби 
перевезень (соціальне таксі) осіб з 
інвалідністю та дітей з інвалідністю 
33. Придбання (за рахунок проєктів 
співфінансування, грантів тощо) 
спеціалізованого транспорту для надання 
соціальних послуг у старостинських округах 
та віддалених населених пунктах громади 
34. Реконструкція будівлі ДКП 
"Домоуправління № 2" для розміщення 
центру соціальної  підтримки дітей та сімей 
за адресою: Донецька обл.,                    м. 
Волноваха, вул. Олександра Олійника, 25 

  
 
 
 
 
 
 
3.2.3. Залучення 
громадян до фізичної 
активності      
Підтримка сім’ї, 
молоді, запобігання 
домашньому 
насильству та протидія 
торгівлі 

35. Створення умов для забезпечення 
оптимальної рухової активності різних груп 
населення шляхом підтримки існуючого 
Центру фізичного здоров’я населення  «Спорт 
для всіх». 

 
 
 
 
 
Волноваська МТГ 36. Розвиток дитячо-юнацького та 

резервного спорту шляхом розвитку мережі 
ДЮСШ. 
37. Формування інфраструктури сучасних і 
привабливих спортивних споруд за місцем 
проживання, у місцях масового відпочинку 
громадян, на базі загальноосвітніх 
навчальних закладів, що мають бути легко 
доступні для різних верств населення, 
насамперед малозабезпечених 
38. Забезпечення підготовки і проведення 
фізкультурно-оздоровчих та спортивно-
масових заходів серед широких верств 
населення, навчально-тренувальних зборів 
до змагань вищого рівня та участі в них. 
39. Розвиток системи стимулювання  
досягнення спортсменами та їх тренерами 
високих спортивних результатів шляхом 
забезпечення спортсменів стипендіями за 
високі спортивні досягнення. 
40. Будівництво спортивно-оздоровчого 
комплексу з басейном в м. Волноваха 
41. Підвищення рівня компетентностей 
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молоді та проведення молодіжних заходів 
42. Підвищення в суспільстві престижу сім'ї, 
утвердження пріоритетності сімейних 
цінностей, підвищення ролі батьків у 
вихованні дитини   
43. Підтримка багатодітної сім'ї 
44. Підтримка соціально вразливих категорій 
сімей 
45. Здійснення заходів у сфері запобігання та 
протидії домашньому насильству та 
насильству за ознакою статі 
46. Проведення роз’яснювальної робти у 
сфері протидії торгівлі людьми 
47. Зміцнення соціальної згуртованості та 
інтеграції молоді (мобільність молоді) 

Операційна ціль 3.3. Рівномірний розвиток територій 
3.3.1. Розвиток 
сільських територій з 
низькою щільністю 
населення 

48. Визначення індикаторів (показників KPI) 
розвитку сільських територій з низькою 
щільністю населення  

 
 
Волноваська МТГ 

49. Складання першочергових дій щодо 
стабілізації належного стану життєдіяльності 
населених пунктів громади 
50. Пошук потенційних джерел для розвитку 
сільських територій з низькою щільністю 
населення  

3.3.2. Підтримка 
«слабких» населених 
пунктів громади 

51. Визначення індикаторів (показників KPI) 
розвитку населених пунктів та відповідна 
ідентифікація «слабких» населених пунктів 
громади 

 
 
Волноваська МТГ 

52. Складання першочергових дій щодо 
стабілізації належного стану життєдіяльності 
«слабких» населених пунктів громади 
53. Пошук потенційних джерел для ліквідації 
наслідків «слабкого» розвитку 

3.3.3 Усунення 
наслідків бойових дій у 
населених пунктах, які 
наближені до лінії 
розмежування 

54. Інвентаризація наслідків бойових дій у 
населених пунктах громади  

 
 
Волноваська МТГ 55. Складання першочергових дій щодо 

відновлення належного стану 
життєдіяльності в населених пунктах громади 
56. Пошук потенційних джерел для ліквідації 
наслідків бойових дій в населених пунктах 
громади 
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Оріентовний фінансовий план заходів 
                   Таблиця 22 

№ 
з/п 

Найменування проєкту 
(заходу) 

Період реалізації 
стратегії 

Усього, 
тис. грн 

Відповідальні  Ефект результату  

1 рік 2 рік 3 рік 
 

Операційна ціль 1.1. Формування позитивного іміджу громади 
Збільшення % впізнаваності громади,  
зокрема, за її межами; формування 
айдентики території 

Завдання 1.1.1. Розробка вебпорталу громади Створення та функціонування 
інтерактивних інструментів спілкування у 
громаді  

1 Створення вебпорталу 
Волноваської МТГ 

150   150 Відділ 
організаційної та 
кадрової роботи 

Створений оновлений сайт Волноваської 
МТГ 

2 Створення та ведення 
відповідних сторінок-каналів 
(Facebook, Twitter, Instagram, 
Telegram) 

15 15 15 45 Створення сторінок-каналів (Facebook, 
Twitter, Instagram, Telegram); збільшення 
користувачів (підписників) соціальних 
мереж, каналів 

Завдання 1.1.2 Маркетинг та брендинг територій Підвищення рівня впізнаваності та 
привабливості території 

3 Розробка бренду Волноваської 
МТГ, брендбук 

 30  30  
 
 
 
 

Відділ економіки, 
торгівлі та 

інвестиційної 
діяльності 

Розроблений бренд громади та бренбук 
Волноваської МТГ 

4 Розробка буклетів про 
Волноваську МТГ 

 30  30 Розроблений буклет Волноваської МТГ 

5 Розроблення символіки та 
слоганів 

 30 30 60 Розроблена та затверджена символіка та 
слогани Волноваської МТГ 

6 Cтворення системи орієнтації, 
вказівників, дорожніх знаків, 
вивісок у єдиному брендовому 
стилі 

 300 300 600 В єдиному брендовому стилі розміщені 
указникі, дорожні знаки, вивіски 
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7 Проведення фестивалів 
народних промислів, танцю, 
ярмарків національної їжі, 
екопродукції, з залученням 
інших регіонів  

 300 300 600 Проведено фестивалів народних 
промислів, танцю, ярмарків з 
залученням інших регіонів національної 
їжі, екопродукції 

8 Участь представників громади у 
бізнес-форумах, конференціях 

20 20 20 60 Прийнято що найменше 12 разів на рік 
участь представників громади у бізнес-
форумах, конференціях. 

Завдання 1.1.3. Промоція та імідж громади Збільшення промоційних можливостей 
для залучення інвесторів 

9 Розробка та поширення роликів 
про громаду 

50 50 50 150 Відділ 
організаційної та 
кадрової роботи  
Відділ економіки, 

торгівлі та 
інвестиційної 
діяльності 

Розроблені та розміщються ролики про 
громаду на радіо, у місцевих інтернет-
виданнях, телебаченні 

10 Розробка, виготовлення 
сувенірної продукції 

 75 75 150 Виготовлена сувенірна продукція 
(чашки, ручки, пакети, флеш-
накопичувачі, інше) 

11 Посилення присутності 
інформації про громаду в 
інформаційному просторі 
(телебачення, соціальні мережі, 
youtube-канали). 

100 80 50 230 Збільшення до 50 % від загального 
обсягу інформації про громаду на 
телебаченні; збільшення користувачів 
(підписників) соціальних мереж, каналів 

 
Операційна ціль 1.2. Розвиток малого та середнього підприємництва 

Збільшення % зареєстрованих СПД в 
громаді; збільшення % надходжень до 
місцевого бюджету; збільшення % 
працевлаштованих осіб 

Завдання 1.2.1. Розробка сучасної просторової документації Упорядкування процесу просторового 
планування в громаді та збільшення 
надходжень від плати за землю 

12 Розробка генерального плану 
Волноваської МТГ (окремих 
населених пунктів громади) 

500 500  1000  
 
 

Розроблено та затверджено 
генеральний план громади (окремого 
населеного пункту) 
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Відділ архітектури, 
містобудування та 
землевпрорядкування 
 
 

13 Розробка комплексного плану 
просторового розвитку  
Волноваської МТГ 
(окремих населених пунктів 
громади) 

700   700 Розроблено та затверджено 
комплексний план просторового 
розвитку  (окремого населеного пункту) 

14 Розробка детальних планів 
Волноваської МТГ 
(окремих населених пунктів 
громади) 

200 200 200 600 Розроблено та затверджено детальний 
план (окремого населеного пункту) 

15 Розробка зонінгу Волноваської 
МТГ 
(окремих населених пунктів 
громади) 

100 200  300 Розроблено та затверджено зонінг 
громади (окремого населеного пункту) 

16 Створення містобудівного 
кадастру  

200   200 Створений,затверджено та функціонує 
містобудівний кадастр 

17 Проведення нормативно-
грошової оцінки землі 
Волноваської МТГ 

500 500  1000 Проведено та затверджено нормативно-
грошову оцінку 

Завдання 1.2.2. Створення інститутів підтримки бізнесу Збільшення % інвестиційних проєктів в 
громаді 

18 Розширення кількості надання 
послуг у ЦНАП 

500 500 500 1500  
Відділ економіки, 

торгівлі та 
інвестиційної 
діяльності, 

 ЦНАП 

Збільшення кількості надання послуг у 
ЦНАП 

19 Придбання пересувних ЦНАПів, 
мобільних кейсів 

  500 500 Придбання пересувних ЦНАПів та 
мобільних кейсів відповідно до потреб 
громади 

20 Створення офісу підтримки 
бізнесу 

 300 300 600 Створено офіс підтримки бізнесу  

21 Розробка та впровадження 
місцевих програм підтримки 
бізнесу (компенсація вартості 

500 500 500 1500 Розроблено та впроваджено місцеві 
програм підтримки бізнесу (компенсація 
вартості банківських відсотків, грантові 
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банківських відсотків, грантові 
програми, стажування 
підприємців)  

програми, стажування підприємців) 

22 Популяризація соціального 
підприємництва 

20 20 20 60 Впроваджено та популяризується 
соціальне підприємництво  

Завдання 1.2.3. Створення та наповнення інформаційно-комунікаційних систем Збільшення рівня прозорості органів 
місцевого самоврядування  

23 Покращення матеріально-
технічної бази громади 
(комп’ютерне та офісне 
обладнання)  

650 650 100 1400 Відділ 
організаційної та 
кадрової роботи  
Відділ економіки, 

торгівлі та 
інвестиційної 
діяльності  

Фінансовий відділ 
Відділ архітектури, 
містобудування та 

землевпрорядкування 

Придбано (оновлено) комп’ютерне 
обладнання для функціонування ІКС 

24 Створення системи сучасного 
документообігу в громаді 

200 200 200 600 Придбано та встановлено програмне 
забезпечення для сучасного 
документообігу 

25 Створення реєстру комунального 
майна громади 

50 50 50 150 Придбано та встановлено програмне 
забезпечення для реєстру комунального 
майна 

26 Створення системи контакт-
центру 

100 100 100 300 Придбано та встановлено програмне 
забезпечення для системи контакт-
центру 

27 Створення поіменного 
голосування  

50 50 50 150 Придбано та встановлено програмне 
забезпечення для поіменного 
голосування 

28 Запровадження бюджету участі, 
прозорого бюджету  

50 50 50 150 Придбано та встановлено програмне 
забезпечення для бюджету участі, 
прозорого бюджету 

29 ГІС-мапа рекламних конструкцій 
і тимчасових споруд 

50 100  150 Придбано та встановлено програмне 
забезпечення для ГІС-мапи рекламних 
конструкцій і тимчасових споруд 

30 Створення системи SMART-
громада 

200 200 200 600 Створена система SMART-громада 
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Завдання 1.2.4. Створення привабливого інвестиційного клімату Покращення інвестиційного клімату 
громади та залучення потенційних 
інвесторів 

31 Розробка інвестиційного 
паспорта громади  

100   100 Відділ економіки, 
торгівлі та 

інвестиційної 
діяльності 

Розроблено інвестиційний паспорт 
громади 

32 Розробка та впровадження 
нормативної бази для інвесторів 

20 20 20 60 Розроблена та впроваджена нормативна 
база для інвесторів 

33 Створення реєстру інвестиційних 
об’єктів громади (greenfield, 
brownfield) 

20 20 20 60 Створено реєстр інвестиційних об’єктів 
громади (greenfield, brownfield) 

34 Створення інвестиційного 
порталу 

200 50 50 300 Створено інвестиційний портал 

 
 

Операційна ціль 1.3. Диверсифікація місцевої економіки 

Реструктурування місцевої економіки, 
спрямоване на зростання % 
різноманітності галузей, продукції, 
послуг; зменшення ризику залежності 
від моноекономічних напрямів громади 

Завдання 1.3.1. Створення зон логістичних центрів (хабів) Забезпечення стабільних темпів 
економічного зростання економіки, 
сприяння наповненню бюджету громади  

35 Організація та створення 
логістичних центрів (перша 
черга) 

 2000  2000 Відділ економіки, 
торгівлі та 

інвестиційної 
діяльності, 

Відділ архітектури, 
містобудування та 

землевпрорядкування 

Організовано роботу по створенню 
логістичних центрів (перша черга)  

36 Розвиток інфраструктури біля 
логістичних центрів (АЗС, готелі, 
харчування – друга черга) 

  2000 2000 Організовано роботу щодо розвитку 
інфраструктури біля логістичних центрів 
(АЗС, готелі, харчування – друга черга) 

Завдання 1.3.2. Створення зон для аграрних продажів Забезпечення стабільних темпів 
економічного зростання економіки, 
сприяння наповненню бюджету громади 

37 Організація та створення зон  2000  2000 Відділ економіки, Організовано роботу по створенню зон 
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аграрних продажів (перша черга) торгівлі та 
інвестиційної 
діяльності, 

Відділ архітектури, 
містобудування та 

землевпрорядкування 

аграрних продажів (перша черга) 
38 Розвиток інфраструктури зон 

аграрних продажів (АЗС, готелі, 
харчування – друга черга) 

  2000 2000 озвиток інфраструктури зон аграрних 
продажів (АЗС, готелі, харчування- друга 
черга) 

Завдання 1.3.3. Розвиток рибного господарства Відновлення дисбалансу між попитом та 
пропозицією на рибну продукцію 

39 Інвентаризація водних об’єктів 100 100  200 Відділ економіки, 
торгівлі та 

інвестиційної 
діяльності, 

Відділ архітектури, 
містобудування та 

землевпрорядкування 

Проінвентаризовано водні об’єкти у 
громаді  

40 Оформлення належним чином 
прав користування об’єктами 

200 200  400 Оформлено належним чином прав 
користування понад 90% об’єктів 

41 Створення необхідної 
інфраструктури та МТБ для 
риборозведення 

200 200 200 600 Створено необхідну інфраструктуру та 
МТБ для риборозведення 

Завдання 1.3.4. Розвиток сучасної системи переробки сільськогосподарської продукції Максимальне використання 
сільськогосподарського потенціалу 
громади, сприяння наповненню 
бюджету громади 

42 Будівництво овочесховищ  1000 9000 10000 Відділ економіки, 
торгівлі та 

інвестиційної 
діяльності, 

Відділ архітектури, 
містобудування та 

землевпрорядкування 

Побудовано та введено в експлуатацію 
овочесховища 

43 Будівництво холодильних камер  1000 9000 10000 Побудовано та введено в експлуатацію 
холодильні камери 

44 Будівництво зерносховищ  1000 9000 10000 Побудовано та введено в експлуатацію 
зерносховища 

45 Розвиток лінійки переробки 
продукції 
(плодоовочеконсервне, олійне, 
круп'яне борошномельне, 
картоплепродуктове) 

 2000 7000 9000 Побудовано та введено в експлуатацію 
лінійки переробки продукції 
(плодоовочеконсервне, олійне, круп'яне 
борошномельне, картоплепродуктове) 
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Усього за стратегічною ціллю 1 «Економічне зростання на принципах 
зрівноваженого розвитку» – 45 проєктів 

1 рік 2 рік 3 рік Усього, тис. грн 
5745,0 14640,0 41900,0 62285,0 

 
    

                  Таблиця 23 
№ 
з/
п 

Найменування проєкту Період реалізації стратегії Усього, 
тис. грн 

Відповідальні Ефект результату 
1 рік 2 рік 3 рік 

 
Операційна ціль 2.1. Інфраструктурно комфортна громада 

Забезпечення покращення якості надання 
інфраструктурних послуг у громаді; 
підвищення рівня комфортності 
проживання в громаді  

 
Завдання 2.1.1. Ремонт і будівництво доріг, велодоріжок і тротуарів у громаді 

Проведення інвентаризації стану доріг, 
можливість багаторічного інвестиційного та 
фінансового планування проведення 
ремонту доріг 

1 Капітальний ремонт доріг 
комунальної власності 

20000 25000 30000 75000 Відділ 
житлового 

комунального 
–господарства 

(ЖКГ) 

Ремонт першочергових міських та сільських 
доріг  

2 Поточний ремонт доріг комунальної 
власності 

3000 4000 5000 12000 Поточний ремонт першочергових доріг  

3 Капітальний ремонт тротуарів по 
вул. Центральній, вул. Українській, 
вул. Героїв 51 ОМБр, вул. 
Сагайдачного, вул. Донецькій м. 
Волноваха 

2000 3000 4000 9000 Відновлення покриття на тротуарах міста 

 
 

Завдання 2.1.2. Забезпечення належного водопостачання та водовідведення 

Підвищення ефективності роботи мереж 
водопостачання та водопостачання, 
поліпшення органолептичних характе 
ристик води, збільшення доступності послуг 

4 Будівництво мережі водопроводу 
для забезпечення водою Бугаської 

 1000  1000 Відділ (ЖКГ) Побудовано мережу водопроводу для 
забезпечення водою Бугаської ЗОШ, КДНЗ 
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ЗОШ, КДНЗ (Дитячий садок №67 
«Колосок») 

(Дитячий садок № 67 «Колосок») 

5 Будівництво мережі водопроводу 
для забезпечення водою жителів 
села Бугас 

 3000  3000 Побудовано мережі водопроводу для 
забезпечення водою жителів села Бугас 

6 Розробка ПКД для будівництва 
свердловини жителів села 
Новоандріївка 

200   200 Розроблено ПКД для будівництва 
свердловини жителів села Новоандріївка 

7 Облаштування свердловини для 
забезпечення водою жителів села 
Новоандріївка  

 3000  3000 Облаштувано свердловини для 
забезпечення водою жителів села 
Новоандріївка  

8 Розробка ПКД для реконструкції та 
ремонт водопровідної мережі села 
Дмитрівка 

200   200 Розроблено ПКД для реконструкції і 
ремонту водопровідної мережі села 
Дмитрівка 

9 Реконструкція та ремонт 
водопровідної мережі села 
Дмитрівка 

 3000  3000 Реконструювано та відремонтовано 
водопровідна мережі села Дмитрівка 

10 Будівництво бюветів питної води с. 
Благовіщенка, с. Валер’янівка, с. 
Кирилівка 

1500 1500 1500 4500 Збудовано 3 бювети питної води 

11 Ремонт водопровідної мережі смт. 
Донське 

1000  1000 2000 Відремонтовано водопровідну мережу смт. 
Донське 

 
 

Завдання 2.1.3. Покращення транспортної доступності між населеними пунктами 

Підвищення рівня безпеки на дорогах, 
зниження витрат на експлуатацію 
транспорту, збільшення комфорту водіння, 
зменшення часу проїзду 

12 Утримання об’єктів дорожньо-
транспортної мережі громади 
(дорожні знаки, освітлення, 
дорожня розмітка)  

500 500 500 1500 Відділ (ЖКГ) Утримано об’єкти транспортної 
інфраструктури громади 

13 Забезпечення безперервності 500 500 500 1500 Забезпечено безперервність розвитку 
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розвитку мережі автомобільних 
доріг 

мережі автомобільних доріг 

14  Підвищення швидкості, 
економічності, комфортності та 
безпечності перевезення пасажирів і 
вантажів автомобільним 
транспортом 

100 100 100 300 Підвищено швидкість, економічність, 
комфортність і безпечність перевезення 
пасажирів і вантажів автомобільним 
транспортом 

15 Улаштування вагових комплексів 
для автомобільного транспорту на 
в’їздах до міста Волноваха 

1500  1500 3000 Улаштовано 2 вагових комплекси для 
автомобільного транспорту 

 
Завдання 2.1.4. Покращення МТБ комунальних підприємств 

Забезпечення надання якісних 
комунальних послуг і соціально-
економічного розвитку громади 

16 Реорганізація або утворення нових 
комунальних підприємств 

10 10  20 Відділ (ЖКГ) Реорганізовано або утворено нові 
комунальні підприємства 

17 Інветаризація наявних матеріальних 
потужностей комунальних 
підприємств, прийняття у 
комунальну власність активів для КП 

10 10  20 Проінветаризовано наявні  матеріальні 
потужності комунальних підприємств, 
прийнято у комунальну власність активи 
для КП 

18 Придбання спеціальних 
транспортних засобів для потреб КП 

15000 15000 15000 45000 Придбано спеціальні транспортні засоби 
для потреб КП 

19 Придбання спеціального обладнаня 
для потреб КП  

2000 2000 2000 6000 Придбано спеціальне обладнаня для 
потреб КП  

Операційна ціль 2.2. Розвиток системи екологічного управління відходами Підвищення рівня екологічної складової як 
запорука сталого розвитку громади 

 
Завдання 2.2.1. Удосконалення системи збирання та вивезення всіх видів відходів 

Підвищення рівня екологічної безпеки 
громади, зменшення осередків стихійного 
забруднення  

20 Придбання сміттєвозів, контейнерів 
для роздільного збирання побутових 
відходів  

2500 1500 1000 5000 Відділ (ЖКГ) Придбано сміттєвози, контейнера для 
роздільного збирання побутових відходів  



Стратегія соціально-економічного розвитку Волноваської МТГ до 2027р. 

 96 

 
Завдання 2.2.2.Удосконалення сортування та складування ТПВ 

Покращення якості навколишнього 
середовища у сфері поводження з ТПВ, 
вилучення із загальної кількості відходів 
корисних компонентів  

21 Придбання сортувальної лінії 2000 3000  5000 Відділ (ЖКГ)  Придбано сортувальну лінію 
22 Придбання обладнання для 

пресування папіру та пластику 
1000 1500  2500 Придбано обладнання для пресування 

паперу та пластику 
23 Придбання деревоподрібнюючої 

техніки 
 500  500 Придбано деревоподрібнюючу техніку 

 
Завдання 2.2.3. Розширення функціональності полігону ТПВ 

Покращення якості навколишнього 
середовища у сфері поводження з ТПВ, 
розвиток альтернативних джерел енергії  

24 Придбання подрібнювачів для інших 
видів відходів  

 500  500 Відділ (ЖКГ)  Придбано подрібнювача для інших видів 
відходів  

25 Будівництво комплексної 
інженерної споруди для 
виробництва електричної енергії з 
системою збору й утилізації біогазу 

 2000 2000 4000 Побудовано комплексну інженерну 
споруду для виробництва електричної 
енергії з системою збору й утилізації біогазу 

 
Завдання 2.2.4.  Популяризація та заохочення екологічної поведінки мешканців 

Збільшення рівня інформаційного 
грамотності та свідомості з питань 
екологічної поведінки 

26 Проведення інформаційного заходу 
«Розділи сміття – збережи довкілля» 

10 10 10 30 Відділ 
цивільного 
захисту, 

мобілізації та 
оборонної 
роботи 

(екологія) 
Відділ 

організаційної 
та кадрової 

Проводяться інформаційні заходи «Розділи 
сміття – збережи довкілля» 

27 Організація просвітницької роботи в 
громаді задля підвищення 
екологічної культури населення 

15 15 15 45 Організовано просвітницьку роботу в 
громаді задля підвищення екологічної 
культури населення 
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роботи 
Операційна ціль 2.3. Підтримка енергоефективності та відновлювальних джерел енергії Підвищення рівня використання 

нетрадиційних джерел енергії як шлях до 
енергонезалежності й оптимізації 
бюджетних видатків 

 
Завдання 2.3.1. Енергоефективне комунальне господарство та бюджетна сфера 

Зменшення витрат місцевого бюджету, 
збільшення якості навколишнього 
середовища, збільшення функціональності 
будинків 

28 Запровадження системи 
енергоменеджменту  

200 200 200 600  
 
 
 
 
 

Відділ (ЖКГ)  
 Відділ 
культури 

Відділ освіти 

Запроваджено системи 
енергоменеджменту  

29 Придбання системи АІС 
енергомоніторинг та енергосервіс 

200 200 200 600 Придбано систему АІС енергомоніторинг та 
енергосервіс 

30 Ремонт системи опалювання 
Бугаського сільського будинку 
культури 

 500  500 Відремонтовано систему опалювання 
Бугаського сільського будинку культури 

31 Газифікація села Дмитрівка 500 500  1000 Газифіковано село Дмитрівка 
32 Розробка ПКД для реконструкції 

нежитлової будівлі під дитячий 
садок за адресою с. Дмитрівка, вул. 
Шкільна, 38-б 

500   500 Розроблено ПКД для реконструкції 
нежитлової будівлі під дитячий садок за 
адресою с. Дмитрівка, вул. Шкільна, 38-б 

33 Реконструкція нежитлової будівлі 
під дитячий садок за адресою с. 
Дмитрівка, вул. Шкільна, 38-б 

 10000  10000 Реконструйовано нежитлову будівлю під 
дитячий садок за адресою с. Дмитрівка, 
вул. Шкільна, 38-б 

34 Капітальний ремонт харчоблоку 
Бугаського ЗЗСО 

 2000  2000 Відремонтовано харчоблок Бугаського ЗЗСО 

35 Капітальний ремонт приміщення 
Валер'янівського ЗЗСО під 
розміщення дошкільного підрозділу 

2000   2000 Відремонтовано приміщення 
Валер'янівського ЗЗСО під розміщення 
дошкільного підрозділу 

36 Капітальний ремонт спортивної 
зали, харчоблоку, туалетних кімнат 

 2000 2000 4000 Відремонтовано спортивну залу, 
харчоблок, туалетні кімнати Дмитрівського 
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Дмитрівського ЗЗСО ЗЗСО 
37 Капітальний ремонт харчоблоку, 

актової зали, часткова заміна 
покрівлі, заміна лінолеуму 
Донського ЗЗСО 

3000 2200 2500 7700 Відремонтовано покрівлю, харчоблок, 
актову залу, замінено лінолеум у 
Донському ЗЗСО 

38 Капітальний ремон харчоблоку, 
туалетних кімнат, спортивної зали, 
заміна димової труби Іванівського 
ЗЗСО 

 3000 1400 4400 Відремонтовано харчоблок, туалетні 
кімнати, спортивну залу, замінена димова 
труба Іванівського ЗЗСО 

39 Капітальний ремонт харчоблоку, 
туалетних кімнат Кирилівського 
ЗЗСО 

 3000  3000 Відремонтовано харчоблок, туалетні 
кімнати Кирилівського ЗЗСО 

40 Капітальний ремонт покрівлі 
котельні, харчоблоку, спортивної 
зали, заміна вікон Прохорівського 
ЗЗСО 

  5000 5000 Відремонтовано покрівлю котельні, 
харчоблок, спортивну залу Прохорівського 
ЗЗСО 

41 Ремонт спортивної зали, 
харчоблоку, туалетних кімнат, 
капітальний ремонт покрівлі у 
Ближненській філії. Заміна підлоги 
на 1-му поверсі 

2000 5000  7000 Відремонтовано спортивну залу, 
харчоблок, туалетні кімнати, покрівля, 
замінена підлога на 1-му поверсі у 
Ближненській філії 

42 Ремонт туалетних кімнат, 
харчоблоку Рибинського ЗЗСО 

4000   4000 Відремонтовано туалетні кімнати, 
харчоблок Рибинського ЗЗСО 

43 Встановлення огорожі навколо 
Свободненського ЗЗСО 

800   800 Встановлено огорожу навколо 
Свободненського ЗЗСО 

44 Капітальний ремонт харчоблоку, 
туалетних кімнат Валер’янівського 
ЗЗСО 

 3000  3000 Відремонтовано туалетні кімнати, 
харчоблок Валер’янівського ЗЗСО 

45 Ремонт харчоблоку 
Новоандріївського ЗЗСО 

  1000 1000 Відремонтовано харчоблок 
Новоандріївського ЗЗСО 

46 Ремонт харчоблоку та другого 33000   33000 Відремонтовано харчоблок та другий 
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корпусу будівлі Волноваського ЗЗСО 
№ 7 

корпус будівлі Волноваського ЗЗСО № 7 

47 Капітальний ремонт спортивної зали 
Волноваського ЗЗСО № 1 

 2000  2000 Відремонтовано спортивну залу 
Волноваського ЗЗСО № 1 

48 Капітальний ремонт харчоблоку, 
покрівлі, фундаменту, утеплення та 
штукатурення фасаду Волноваського 
ЗЗСО № 2 

 6000 2000 8000 Відремонтовано харчоблок, покрівлю, 
фундамент, утеплено фасад Волноваського 
ЗЗСО № 2 

49 Капітальний ремонт внутрішніх 
приміщень Волноваського ЗЗСО № 3 

 30000  30000 Відремонтовано внутрішні приміщення 
Волноваського ЗЗСО № 3 

50 Ремонт харчоблоку та системи 
опалення Волноваського ЗЗСО № 4 

4000   4000 Відремонтовано харчоблок та систему 
опалення Волноваського ЗЗСО № 4 

51 Часткова заміна відлущеного 
кафелю на фасаді Волноваського 
опорного ЗЗСО 

 2000  2000 Замінено відлущений кафель на фасаді 
Волноваського опорного ЗЗСО 

52 Капітальний ремонт покрівлі, 
ремонт фасаду, туалетних кімнат, 
спортивної зали Волноваського ЗЗСО 
№ 6 

4000   4000 Відремонтовано покрівлю, фасад, туалетні 
кімнати, спортивну залу Волноваського 
ЗЗСО № 6 

53 Ремонт великої зали та сцени із 
заміною підлоги БДЮТ 

 2000  2000 Відремонтовано велику залу та сцену, 
замінено підлогу у БДЮТ 

54 Ремонт туалетних кімнат, 
фундаменту та заміна віконних 
блоків у ДЕНЦ 

1000 1600  2600 Відремонтовано туалетні кімнати, 
фундамент, замінено віконні блоки 

55 Каптіальний ремонт  фасадів з 
елементами термомодернізації  
дитячого садка № 47 м. Волноваха 

  10000 10000 Термомодернізація будівлі  Волноваського 
дитячого садка №47 

56 Капітальний ремонт внутрішніх 
приміщень дитячого садка № 47 м. 
Волноваха 

 10000  10000 Відремонтовано внутрішні приміщення 
Волноваського дитячого садка №47 

57 Реконструкція нежитлової будівлі  35000  35000 Відділ Реконструйовано нежитлову будівлю під 
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під гуртожиток за адресою:                         
м. Волноваха,  вул. Будівників, 7-а 
 

архітектури, 
містобудуван

ня та 
землевпроря
дкування 

 
 

гуртожиток  
 

 
Завдання 2.3.2. Популяризація та заохочення енергозберігаючої поведінки мешканців 

Збільшення рівня інформаційного 
грамотності та свідомості з питань 
енергозберігаючої поведінки 

58 Проведення тренінгів і семінарів для 
популяризації енергозберігаючої 
поведінки мешканців. Інформаційна 
підтримка таких заходів. 

10 10 10 30 Відділ 
цивільного 
захисту, 

мобілізації та 
оборонної 
роботи 

(екологія) 
Відділ 

організаційної 
та кадрової 
роботи 

Щомісячне проведення тренінгів і семінарів 
для популяризації енергозберігаючої 
поведінки мешканців з відповідною 
інформаційною підтримкою таких заходів 

59 Впровадження вибіркових майстер-
класів з енергобереження (заміна 
ламп, вікон, утеплення фасаду для 
окремих верств населення). 
Інформаційна підтримка таких 
заходів 

50 50 50 150 Впроваджено вибіркові майстер-класи з 
енергобереження (заміна ламп, вікон, 
утеплення фасадів для окремих верств 
населення) 

Завдання 2.3.3. Сучасне освітлення населених пунктів Зменшення витрат з місцевого бюджету на 
освітлення. Підвищення рівня безпеки та 
естетики місць громадського користування 

60 Вуличне освітлення села Бугас з 
установкою 150 світлоточок 

 1000 1000 2000 Відділ (ЖКГ)  Освітлено село Бугас з установкою 150 
світлоточок 

61 Реконструкція вуличного освітлення 
села Дмитрівка 

450 600  1050 Реконструйовано вуличне освітлення села 
Дмитрівка 

62 Приведення об’єктів зовнішнього 
освітлення вздовж доріг загального 
користування місцевого значення, 

3000 3000 4000 10000 Приведено об’єкти зовнішнього освітлення 
вздовж доріг загального користування 
місцевого значення, які є вулицями 
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які є вулицями населених пунктів, 
зокрема вулиць і доріг комунальної 
власності, до норм і стандартів 
чинного законодавства 

населених пунктів, зокрема вулиць і доріг 
комунальної власності, до норм і стандартів 
чинного законодавства 

Усього за стратегічною ціллю 2 «Сучасна інфраструктура для 
проживання в громаді» – 62 проєкти 

1 рік 2 рік 3 рік Усього, тис. грн 
111755,0 195505,0 93485 400745,0 

                 Таблиця 24 
№ 
з/п 

Найменування проєкту Період реалізації 
стратегії 

Усього, 
тис. 
грн 

Відповідальні Ефект результату 

1 рік 2 рік 3 рік 
Операційна ціль 3.1. Задоволення освітніх і культурних потреб мешканців Забезпечення мешканців доступом до 

освтініх і культурних послуг високого 
рівня, з врахуванням статі та віку 

Завдання 3.1.1.Підвищення якості та доступності дошкільної, базової та профільної освіти Забезпечення комфортних умов для 
учасників освітнього процесу, 
економія бюджетних коштів, фаховий 
супровід інклюзивного навчання, 
покращення комфорту і скорочення 
часу доїзду дітей до навчальних 
закладів 

1 Забезпечення проведення 
модернізації матеріально-технічної 
бази закладів дошкільної освіти 
(забезпечення сучасним 
обладнанням, меблями, 
іграшками, твердим і м’яким 
інвентарем тощо) 

10000 10000 20000 40000  
 
 
 
 
 
 
 
 

Відділ освіти  
 

Наявне сучасне обладнання, меблі, 
інвентарь у кількості необхідній 

2 Придбання сучасного спортивного 
обладнання, обладнання ігрових 
майданчиків, м’яких модулів для 
розвитку рухливих навичок 

1000 1000 1000 3000 Придбано сучасне спортивне 
обладнання, обладнання ігрових 
майданчиків, м’яких модулів для 
розвитку рухливих навичок 
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дошкільнят  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Відділ освіти 

дошкільнят 
3 Забезпечення освітньо-виховного 

процесу ДНЗ відповідно до 
«Типового переліку обов’язкового 
обладнання, навчально-наочних 
посібників та іграшок у дошкільних 
навчальних закладах» 

500 500 500 1500 Забезпечено освітньо-виховний 
процес ДНЗ відповідно до «Типового 
переліку обов’язкового обладнання, 
навчально-наочних посібників та 
іграшок у дошкільних навчальних 
закладах» 

4 Здійснення соціально-
педагогічного патронату дітей, які 
не мають можливості відвідувати 
заклади дошкільної освіти через 
стан здоров’я 

100 100 100 300 Впроваджено соціально-педагогічний  
патронат дітей, які не мають 
можливості відвідувати дошкільні 
навчальні заклади через стан здоров’я 

5 Вивчення стану впровадження 
допрофільної підготовки і 
профільного навчання у закладах 
освіти, оцінка якості надання 
освітніх послуг 

10 10 10 30 Вивчено стан впровадження 
допрофільної підготовки і профільного 
навчання у навчальних закладах, 
оцінено якість надання освітніх послуг 

6 Запровадження дистанційної та 
екстернатної форми навчання 

50 50 50 150 Запроваджено дистанційну та 
екстернатну форму навчання 

7 Проведення інформаційно-
роз’яснювальної роботи з 
педагогічними працівниками, 
учнями, їх батьками, 
громадськістю щодо 
модернізаційних змін у системі 
освіти 

10 10 10 30 Проведено інформаційно-
роз’яснювальну роботу з 
педагогічними працівниками, учнями, 
їх батьками, громадськістю щодо 
модернізаційних змін у системі освіти 

8 Організація профільного навчання 
з урахуванням локальних і 
групових інтересів учнів щодо 
вибору профілю навчання 

20 20 20 60 Організовано профільне навчання з 
урахуванням локальних і групових 
інтересів учнів щодо вибору профілю 
навчання 

9 Обладнання закладів освіти 500 600 700 1800 забезпечення пожежної безпеки в 
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системою протипожежного захисту закладах освіти 
10 Оновлення фонду шкільних 

бібліотек навчально-методичною, 
науково-популярною літературою, 
періодичними виданнями за 
фахом, електронними засобами 
навчального призначення, 
електронними книгами 

400 400  800 забезпечення розвитку інформаційної 
системи підтримки освітнього 
процесу, створення мережі 
електронних бібліотек 

11 Отримання і придбання шкільних 
автобусів, які відповідають ДСТУ 
7013:2009 для створення парку 
власних шкільних автобусів і 
заміни тих, які відпрацювали 
ресурс 

2000   2000 Придбано шкільні автобуси, які 
відповідають ДСТУ 7013:2009 для 
створення парку власних шкільних 
автобусів і заміни тих, які 
відпрацювали ресурс 

Завдання 3.1.2. Створення культурного та толерантного середовища Можливість реконструкції закладів 
культури, планування і проведення 
культурних та освітніх заходів у 
громаді 

12 Визначення переліку культурно-
духовних цінностей і принципів 
діяльності закладів культури 
громади 

10 10 10 30  
 
 
 
 
 

Відділ культури 
 

Відділ освіти 

Визначено перелік культурно-
духовних цінностей і принципів 
діяльності закладів культури громади 

13 Визначити культурний і ресурсний 
потенціал кожного населеного 
пункту громади 

50 50 50 150 Визначено культурний і ресурсний 
потенціал кожного населеного пункту 
громади 

14 Забезпечення заходів з охорони 
культурної спадщини з метою її 
збереження, використання об’єктів 
культурної спадщини в 
суспільному житті, захисту 
традиційного характеру 

150 150 150 450 Забезпечено проведення заходів з 
охорони культурної спадщини з метою 
її збереження, використання об’єктів 
культурної спадщини в суспільному 
житті, захисту традиційного характеру 
середовища в інтересах нинішнього і 
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середовища в інтересах 
нинішнього і майбутніх поколінь 

майбутніх поколінь 

15 Збереження та розвиток 
нематеріальної культурної 
спадщини, реалізації конвенції 
ЮНЕСКО про нематеріальну 
культурну спадщину 

200 200 200 600 Організовано збереження та розвиток 
нематеріальної культурної спадщини, 
реалізації конвенції ЮНЕСКО про 
нематеріальну культурну спадщину 

16 Визначення форм подальшого 
функціонування закладів культури: 
культурно-естетично-виховний 
центр; культурний та центр 
дозвілля; інші форми об’єднання 
культурних технологій, що 
історично, географічно та кадрово 
склалися в громаді 

300 300 300 900 Визначено форми подальшого 
функціонування закладів культури: 
культурно-естетично-виховний центр; 
культурний та центр дозвілля; інші 
форми об’єднання культурних 
технологій, що історично, географічно 
та кадрово склалися в громаді 

17 Бібліотека – від «книгосховища» 
до «інформаційно-культурного 
центру» 

200 200 200 600 Бібліотека – від «книгосховища» до 
«інформаційно-культурного центру» 

18 Забезпечення повноцінного 
культурно відпочинку та дозвілля 
мешканців 

600 700 800 2 100  Забезпечено повноцінний культурний 
- відпочинок і дозвілля мешканців 

Завдання 3.1.3. Облаштування місць громадського відпочинку та дозвілля Зростання реакреаційних 
/відпочинкових можливостей жителів 
громади, покращення суспільної 
інтеграції мешканців 

19 Реконструція та благоустрій площі 
в центрі міста 

3000 3000  6000 Відділ житлово-
комунального 
господарства;  

Відділ архітектури, 
містобудування та 

землевпрорядкування 

Проведено реконструкцію та 
благоустрій площі в центрі громади 

20 Створення зелених зон відпочинку  500 500 500 1500 Створено зелені зони відпочинку  
21 Улаштування парку металевих 

скульптур на перехресті 
вул.Шевченка та вул. Віктора 

100 100  200 Проведено улаштування парку 
металевих скульптур 
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Граффа в м. Волноваха 
Операційна ціль 3.2. Задоволення потреб жителів у сфері медичних і соціальних послуг, охорони 

здоров’я, ведення здорового способу життя 
Забезпечення мешканців доступом до 
охорони здоров’я високого рівня, з 
врахуванням статі і віку 

Завдання 3.2.1. Підвищення якості та загальної доступності медичних послуг Підвищення ефективності діяльності 
закладів охорони здоров’я, якісної 
медичної допомоги (профілактика та 
лікування)  

22 Наближення якісного медичного 
обслуговування до населення 
шляхом сприяння розвитку 
лікувальних закладів усіх форм 
власності 

5000 2000 1000 8000   
 
 
 
 

КНП «Лікарня 
планового лікування 
Волноваської МТГ» 
КНП «Волноваський 
районний центр 
медико-санітарної 

допомоги 
Волноваської 

районної ради» 

Розвинуто систему лікувальних 
закладів усіх форм власності 

23 Удосконалення мережі закладів 
охорони здоров’я, зокрема центрів 
первинної медичної (медико-
санітарної) допомоги, та 
матеріально-технічної бази таких 
закладів 

1000 2000 5000 8000 Удосконалено мережу закладів 
охорони здоров’я, зокрема центрів 
первинної медичної (медико-
санітарної) допомоги, та матеріально-
технічної бази таких закладів 

24 Створення умов для діяльності 
лікарів загальної практики – 
сімейних лікарів і лікарів інших 
спеціальностей 

500 500 500 1500 Створено умови для діяльності лікарів 
загальної практики – сімейних лікарів і 
лікарів інших спеціальностей 

25 Впровадження сучасних технологій 
з медичного обслуговування з 
використанням телемедицини 

100 100 100 300 Впроваджено сучасні технології з 
медичного обслуговування з 
використанням телемедицини 

26 Запровадження дієвих механізмів 
залучення до медичного 
обслуговування у сільській 
місцевості кваліфікованих 
медичних і фармацевтичних 

500 500 500 1500 Запроваджено дієві механізми 
залучення до медичного 
обслуговування у сільській місцевості 
кваліфікованих медичних і 
фармацевтичних працівників, зокрема 
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працівників, зокрема шляхом 
створення для таких працівників 
додаткових гарантій оплати праці 
та належних умов праці 

шляхом створення для таких 
працівників додаткових гарантій 
оплати праці та належних умов праці 

Завдання 3.2.2. Підвищення якості життя людей, що потребують особливої соціально-медичної, 
психологічної та реабілітаційної допомоги 

Створення умов та можливостей 
привабливого та безпечного 
проведення часу людей, що 
потребують особливої соціально-
медичної, психологічної та 
реабілітаційної допомоги 

27 Підвищення рівня соціальної 
підтримки населення громади 
шляхом впровадження додаткових 
пільг, компенсацій, допомог за 
рахунок коштів бюджету 
Волноваської міської 
територіальної громади 

3500 3700 3900 11100 Відділ соціального 
захисту населення  

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

28 Розроблення Стратегії розвитку 
системи соціального захисту 
населення Волноваської міської 
територіальної громади на 2022-
2027 роки 

- - - - Відділ соціального 
захисту населення 

Впровадження ефективного механізму 
міжвідомчої взаємодії в умовах 
реформування місцевого 
самоврядування 

29 Впровадження інноваційних 
моделей соціального 
обслуговування 
(мультидисциплінарна команда, 
школа соціального працівника, 
«Університет третього віку» тощо) 

- - - - Відділ соціального 
захисту населення 

Підвищення якості надання соціальних 
послуг 

30 Проведення аудиту доступності до 
установ соціально-побутового 
обслуговування та забезпечення 

- - - - Відділ соціального 
захисту населення 

Поліпшення соціального 
обслуговування осіб з інвалідністю та 
дітей з інвалідністю, які мають 
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безбар’єрності порушення опорно-рухового апарату 
та інших маломобільних груп 
населення  

31 Створення стаціонарного 
відділення територіального центру 

500 15000 15000 30500 Відділ соціального 
захисту населення 

Поліпшення соціального 
обслуговування одиноких громадян 
похилого віку та осіб з інвалідністю  

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

70 400 422 892 Відділ соціального 
захисту населення 

Поліпшення соціального 
обслуговування осіб з інвалідністю та 
дітей з інвалідністю, які мають 
порушення опорно-рухового апарату, 
порушення зору, інтелектуальні та 
психічні порушення, та інших 
маломобільних груп населення  

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

- 1500 - 1500 Відділ соціального 
захисту населення 

Поліпшення соціального 
обслуговування осіб з інвалідністю та 
дітей з інвалідністю, які мають 
порушення опорно-рухового апарату, 
порушення зору, інтелектуальні та 
психічні порушення, та інших 
маломобільних груп населення  

34 Реконструкція будівлі ДКП 
"Домоуправління № 2" для 
розміщення центру соціальної  
підтримки дітей та сімей за 
адресою: Донецька обл.,                    
м. Волноваха, вул. Олександра 
Олійника, 25 
 

27000   27000 Відділ архітектури, 
містобудування та 

землевпрорядкування 

Проведено реконструкцію будівлі ДКП 
"Домоуправління № 2" для 
розміщення центру соціальної  
підтримки дітей та сімей 

Завдання 3.2.3. Залучення громадян до фізичної активності. 
 
 

Забезпечення проведення занять з 
фізичного виховання на відповідному 
рівні, суспільна інтеграція 
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Підтримка сім’ї, молоді, запобігання домашньому насильству та протидія торгівлі Створення можливостей для 
самореалізації молоді; 
зміцнення інституту сім’ї;  
удосконалення механізму запобігання 
та протидії домашньому насильству і 
торгівлі людьми, 
сприяння забезпеченню рівності прав 
та можливостей жінок і чоловіків 

35 Створення умов для забезпечення 
оптимальної рухової активності 
різних груп населення шляхом 
підтримки існуючого Центру 
фізичного здоров’я населення  
«Спорт для всіх». 

1450 1470 1510 4430  
 
 
 

Відділ у справах сім’ї, 
молоді та спорту  

Заохочено до здорового способу 
життя осіб усіх вікових груп як умови 
здорового старіння та активного 
довголіття. Збільшено кількість 
населення, що займається руховою 
активністю в місцях масового 
відпочинку людей та за місцем 
проживання громадян. 

36 Розвиток дитячо-юнацького та 
резервного спорту шляхом 
розвитку мережі ДЮСШ. 

4580 4890 5220 14690 Збільшено кількість спортсменів, що 
беруть участь у змаганнях різного 
рівня та удосконалено систему 
підготовки спортсменів для гідної 
участі в обласних, всеукраїнських та 
міжнародних змаганнях. 

37 Формування інфраструктури 
сучасних і привабливих спортивних 
споруд за місцем проживання, у 
місцях масового відпочинку 
громадян, на базі загальноосвітніх 
навчальних закладів, що мають 
бути легко доступні для різних 
верств населення, насамперед 
малозабезпечених 

100 100 100 300 Сформовано інфраструктуру сучасних і 
привабливих спортивних споруд за 
місцем проживання, у місцях масового 
відпочинку громадян, на базі 
загальноосвітніх навчальних закладів, 
що мають бути легко доступні для 
різних верств населення, насамперед 
малозабезпечених 
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38 Забезпечення підготовки і 
проведення фізкультурно-
оздоровчих та спортивно-масових 
заходів серед широких верств 
населення, навчально-
тренувальних зборів до змагань 
вищого рівня та участі в них. 

265 300 330 895 Збільшено кількість поведених 
загальнодоступних спортивних 
заходів, змагань та спартакіад. 

39 Розвиток системи стимулювання  
досягнення спортсменами та їх 
тренерами високих спортивних 
результатів шляхом забезпечення 
спортсменів стипендіями за високі 
спортивні досягнення. 

200,0 240,0 280,0 720,0 Збільшено кількість і розміри 
виплачених стипендій спортсменам за 
високі спортивні досягнення. 

40 Будівництво спортивно-
оздоровчого комплексу з 
басейном в м. Волноваха 
 

 20000 30000 50000 Відділ архітектури, 
містобудування та 

землевпрорядкування 

Побудовано спортивно-оздоровчий 
комплекс з басейном в м. Волноваха 

41 Підвищення рівня 
компетентностей молоді та 
проведення молодіжних заходів 

14,0 15,0 17,0 46,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Відділ у справах сім’ї, 
молоді та спорту 

Волноваської міської 
ВЦА 

 

Підвищення поінформованості молоді 
щодо можливостей самореалізації, 
підтримка талановитої молоді, 
виховання навичок та орієнтування  
молоді на майбутні професії. 
Створення умов для творчої 
самореалізації молоді 

42 Підвищення в суспільстві престижу 
сім'ї, утвердження пріоритетності 
сімейних цінностей, підвищення 
ролі батьків у вихованні дитини   

29,00 33,0 39,00 101,0 

Підвищення престижу сім’ї, посилення 
сімейних цінностей 

43 Підтримка багатодітної сім'ї 
322,0 320,0 330,0 972,0 

Підвищення престижу сім’ї, соціальна 
підтримка сім’ї. Зокрема: 
забезпечення багатодітних сімей 
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відповідними посвідченнями, 
придбання будинків для багатодітних 
сімей громади 

44 Підтримка соціально вразливих 
категорій сімей 11,0 13,0 15,0 39,0 Підвищення престижу сім’ї, соціальна 

підтримка сім’ї 
45 Здійснення заходів у сфері 

запобігання та протидії 
домашньому насильству та 
насильству за ознакою статі 

2,0 802,0 802,0 1606,0 

Попередження домашнього 
насильства в громаді, забезпечення 
міжвідомчої взаємодії усіх суб’єктів, 
що здійснюють заоди в сфері протидії 
домашньому насильству 

46 Проведення роз’яснювальної 
робти у сфері протидії торгівлі 
людьми 

2,0 2,0 2,0 6,0 
Проведення інформаційно-
роз’яснювальної роботи серед 
населення 

47 Зміцнення соціальної згуртованості 
та інтеграції молоді (мобільність 
молоді) 

55,0 58,0 62,0 175,0 
Забезпечення участі молоді громади в 
регіональних і Всеукраїнських заходах 

Операційна ціль 3.3. Рівномірний розвиток територій Скорочення дисбалансу розвитку між 
населеними пунктами громади, 
рівномірний розвиток населених 
пунктв громади 

Завдання 3.3.1. Розвиток сільських територій з низькою щільністю населення Забезпечення рівномірного розвитку 
сільських територій  

48 Визначення індикаторів 
(показників KPI) розвитку сільських 
територій з низькою щільністю 
населення  

0 60 0 60 Відділ економіки, 
торгівлі та 

інвестиційної 
діяльності 

Відділ архітектури, 
містобудування та 

землевпрорядкування 
 

Визначено індикатори (показники KPI) 
розвитку сільських територій з 
низькою щільністю населення 

49 Складання першочергових дій 
щодо стабілізації належного стану 
життєдіяльності населених пунктів 
громади 

0 30 0 30 Складано першочергові дії щодо 
стабілізації належного стану 
життєдіяльності населених пунктів 
громади 

50 Пошук потенційних джерел для 0 40 0 40 Розпочато пошук потенційних джерел 
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розвитку сільських територій з 
низькою щільністю населення  

для розвитку сільських територій з 
низькою щільністю населення  

Завдання 3.3.2. Підтримка «слабких» населених пунктів громади Стабілізація належного стану 
життєдіяльності «слабких» населених 
пунктів громади  

51 Визначення індикаторів 
(показників KPI) розвитку 
населених пунктів та ідентифікація 
«слабких» населених пунктів 
громади 

60 0 0 60 Відділ цивільного 
захисту, мобілізації та 
оборонної роботи 

відділ МНС, 
Керівник ВЦА, ГО, 
проєкти МТД 

Визначено індикатори (показники KPI) 
розвитку населених пунктів, 
ідентифіковано «слабкі» населені 
пункти громади 

52 Складання першочергових дій 
щодо стабілізації належного стану 
життєдіяльності «слабких» 
населених пунктів громади 

30 0 0 30 Складено першочергові дії щодо 
стабілізації належного стану 
життєдіяльності населених пунктів 
громади 

53 Пошук потенційних джерел для 
ліквідації наслідків «слабкого» 
розвитку 

40 0 0 40 Розпочато пошук потенційних джерел 
для ліквідації наслідків «слабкого» 
розвитку 

Завдання 3.3.3. Усунення наслідків бойових дій у населених пунктах, які наближені до лінії розмежування Відновлення процесів життєдіяльності 
населених пунктів шляхом усунення 
наслідків бойових дій 

54 Інвентаризація наслідків бойових 
дій у населених пунктах громади  

200 0 0 200 Відділ цивільного 
захисту, мобілізації та 
оборонної роботи 

відділ МНС, 
Керівник ВЦА, ГО, 
проєкти МТД 

Проінвентаризовано наслідки бойових 
дій у населених пунктах громади  

55 Складання першочергових дій 
щодо відновлення належного 
стану життєдіяльності в населених 
пунктах громади 

30 0 0 30 Складено першочергові дії щодо 
відновлення належного стану 
життєдіяльності в населених пунктах 
громади 

56 Пошук потенційних джерел для 
ліквідації наслідків бойових дій у 
населених пунктах громади 

40 0 0 40 Розпочато пошук потенційних джерел 
для фінансування наслідків бойових 
дій унаселених пунктів громади  
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Усього за стратегічною ціллю 3 «Задоволення освітніх і культурних потреб 
мешканців» – 56 проєктів 

1 рік 2 рік 3 рік Усього, тис. грн 
65300,0 71973,0 89729,0 227002,0 

 
Усього за стратегічною ціллю 1 «Економічне зростання на принципах 
зрівноваженого розвитку» – 45 проєктів 

1 рік 2 рік 3 рік Усього 
5745,0 14640,0 41900,0 62285,0 

Усього за стратегічною ціллю 2 «Сучасна інфраструктура для проживання в 
громаді» – 62 проєкти 

111755,0 195505,0 93485 400745,0 

Усього за стратегічною ціллю 3 «Задоволення освітніх і культурних потреб 
мешканців» – 56 проєктів 

65300,0 71973,0 89729,0 227002,0 

Усього за фінансовим планом – 163 проєктів 182800,0 282118,0 225114,0 690032,0 
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ПЛАН УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЄЮ: СИСТЕМА І ПРОЦЕДУРИ ВПРОВАДЖЕННЯ І 
МОНІТОРИНГУ ЗА РЕАЛІЗАЦІЄЮ СТРАТЕГІЇ; ПРИНЦИПИ І ПРОЦЕДУРИ АКТУАЛІЗАЦІЇ 

ДОКУМЕНТА 
 

Впровадження стратегії 

 Впровадження Стратегії полягатиме у реалізації сформульованих у ній стратегічних, 
операційних цілей і заходів внаслідок активної участі ключових зацікавлених сторін: органів 
влади громади, соціально та професійно активних мешканців і підприємців, а також соціально-
економічних організацій. 
 Ефективна та дієва реалізація Стратегії розвитку є закликом для керівництва та всієї 
організаційної структури громади. Адже якість стратегічного управління насправді є 
результатом: 

- Керівництва/управління;  
- Управління персоналом, в тому числі кваліфікацією та компетентністю працівників;  
- Організації та забезпечення відповідних матеріальних, нематеріальних і фінансових 

ресурсів;  
- Організаційної структури; 
- Наявності добре спроєктованих, пов’язаних між собою процедур; 
- Наявності системи багаторічного планування. 

 Для ефективної та дієвої реалізації завдань Стратегії необхідно створити систему 
постійного моніторингу, контролю та оцінки результатів реалізації її положень.  

 Моніторинг реалізації Стратегії полягатиме в періодичній оцінці ступеня реалізації 
заходів, включених до плану заходів. Це дозволить періодично оцінювати рівень виконання 
окремих заходів і перевіряти, наскільки вдалося досягти окремих операційних і стратегічних 
цілей. Оцінка реалізації Стратегії дозволить також впровадити інноваційні зміни в саму систему 
стратегічного планування і матиме вплив на актуалізацію цілей. 
 

Процедура управління документами i Консультативна група 
 

 За моніторинг процесу впровадження Стратегії відповідатимуть Координатор i 
Консультативна група з трьох осіб. Координатором Консультативної групи буде представник 
відділу економіки, торгівлі та інвестиційної діяльності, а її членами – працівники, відповідальні 
за функціонування соціальних, комунальних та адміністративно-просторових послуг. 
Координатор і група будуть призначені розпорядженням керівника міської військово-цивільної 
адміністрації.  

 Координатор і Група співпрацюватимуть зі спеціально призначеними проблемними 
групами, якщо потреба у створенні таких груп буде обґрунтована необхідністю проведення 
поглибленого аналізу обраного стратегічного питання. До складу груп зможуть увійти зовнішні 
експерти.  
 Група зустрічатиметься 1 раз на рік. Метою зустрічей буде аналіз стану впровадження 
Стратегії та розробка рекомендацій щодо проведення заходів та актуалізації стратегії. 
Відповідальність за скликання засідань Консультативної групи покладена на Координатора. 
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 Координатор і Група нестимуть відповідальність за такі завдання: 
- Поточна оцінка стану реалізації заходів, запланованих на конкретний рік (відносно 

прийнятих у Стратегії показників продукту та результату); 
- Аналіз звітів про хід реалізації Стратегії, підготовлених особами й органами, 

відповідальними за окремі завдання; 
- Розробка пропозицій модифікацій, пов’язаних, наприклад, з умовами, що 

змінюються, появою нових шансів i загроз, що впливають на розвиток громади або 
ефективність, дієвість; 

- Підготовка річного звіту про моніторинг впровадження стратегічного документа; 
- Соціальні комунікації та просування Стратегії. 

 
Для належного виконання вищевказаних завдань Координатор і Консультативна група 

матимуть право: 
 

- Комунікувати з керівництвом, зокрема, інформувати керівника ВЦА про проблеми, що 
виникли в реалізації Стратегії; 

- Здійснювати нагляд за процесом i графіком актуалізації документа Стратегії, зокрема, 
взаємодіяти при створенні попередньої та остаточної версії актуалізації стратегії; 

- Співпрацювати з цільовими групами, зовнішніми експертами/тематичними 
консультантами; 

- Здійснювати нагляд за отриманням числових даних або експертиз, виконаних на 
внутрішнє замовлення; 

- Здійснювати нагляд за отриманням інформації та даних, доступних у інших суб’єктів 
самоврядування, або які можна отримати від зовнішніх суб’єктів; 

- Координувати процес узгодження нових стратегічних варіантів із зацікавленими 
особами/експертами/тематичними групами; 

- Вживати заходів, пов’язаних з координацією та підтриманням внутрішньої єдності всіх 
стратегічних і планових документів; 

- Збирати інформацію про реалізовані в регіоні або в сусідньому регіоні ключові заходи 
та інвестиції, пов’язані з предметом стратегії (варіанти: шукати хороший досвід, 
вчитись в інших, налагоджувати партнерські відносини); 

- Координувати (i, можливо, проводити) зустрічі та консультації з громадськістю;  
- Визначати цілі та пріоритети заходів щодо зниження стратегічного й операційного 

ризику. 
 

Порядок подання звітності про реалізацію документа 
 

 Підрозділи, які беруть участь у впровадженні Стратегії (зацікавлені сторони), відповідно 
до визначеної в плані заходів відповідальності, будуть зобов’язані готувати річні звіти про 
рівень виконання заходів і передавати їх Координатору до 15 лютого кожного року. Звіт 
повинен бути розроблений з використанням форми звітності. 

На підставі інформації, що міститься у звітах, Координатор і Консультативна група 
готуватимуть річні моніторингові звіти. 
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Система моніторингу та оцінки реалізації Стратегії 

 Система моніторингу та оцінки реалізації Стратегії буде гнучко пристосована до 
специфічних потреб більшості громади і сконструйована таким чином, щоб витрати на 
впровадження і застосування інструментів моніторингу та оцінки/актуалізації не були вищими 
за отримані завдяки ним вигоди. 
 Система моніторингу та оцінки надаватиме інформацію про основні проблеми й успіхи в 
реалізації стратегічних і операційних цілей і вказуватиме на необхідний обсяг i предмет 
актуалізації положень Стратегії.  
 Показники моніторингу будуть гнучко підібрані відповідно до соціальної, 
функціональної, технічної та технологічної специфіки заходів, записаних у плані заходів, і будуть 
пов’язані з системою та показниками оцінки Стратегії. 
 Аналіз показників стосуватиметься кількісних, якісних і фінансових результатів заходів 
(досліджуваних на рівні діяльності, продуктів/послуг, результатів і впливу), які громада буде 
реалізовувати в межах окремих операційних цілей. 
 

 
Показники реалізації та оцінки реалізації Стратегії будуть взяті переважно з таких джерел: 

 
- Звітність органів управління та структурних підрозділів громади;  
- Звітність соціальних партнерів, які реалізують свої завдання на основі планів співпраці 

та партнерських договорів; 
- Звітність про реалізовані проєкти, в тому числі звітність і розрахунок по проєктах; які 

додатково фінансуються із зовнішніх коштів; 
- Бюджет громади і бюджетна звітність; 
- Облік баз даних, які є в розпорядженні громади або інших уповноважених суб’єктів;  
- публічна статистика. 

 Моніторинг та оцінка здійснюватимуться на підставі внутрішніх баз інформації та даних, 
які постійно розвиватимуться, а також зовнішніх баз, в тому числі банків і баз статистичних 
даних. 
 Показники моніторингу та оцінки дивитися у Додатку 3. 
 

Система оцінювання включатиме такі елементи аналізу: 
 

- Вдалість – чи визначені цілі відповідають потребам; 
- Ефективність – яке співвідношення досягнутих результатів і понесених витрат; 
- Дієвість – чи реалізовані заплановані заходи, досягнуті цілі; 
- Корисність – чи досягнуті результати (продукти, послуги та ефект) відповідають; 

потребам місцевого співтовариства;  
- Стійкість – чи результати, досягнуті внаслідок реалізації стратегії, є незмінними в 

довгостроковій часовій перспективі. 
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Процедура актуалізації документа 

 Щоб забезпечити достатнє пристосування до соціально-економічної ситуації, Стратегія, 
зокрема план заходів, при потребі буде оновлюватись один раз на два роки. Проєкт актуалізації 
документа Стратегії готуватимуть Координатор і Консультативна група у співпраці з цільовими 
групами, до складу яких будуть входити представники секторів: соціального, громадського, 
економічного, охорони навколишнього середовища, а у разі потреби – і зовнішні експерти. 
 Проєкт актуалізації Стратегії буде представлений керівнику ВЦА для аналізу та 
погодження. 
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Додатки 

    Додаток 1 
  

Склад Робочої групи  
з розробки Стратегії розвитку Волноваської об’єднаної  

територіальної громади  
Капран Ігор Михайлович В.о. заступника керівника військово-цивільної  адміністрації 

міста Волноваха з організаційних та соціальних питань, голова 
групи  

Іващенко Тетяна 
Михайлівна  

Начальниця відділу економіки військово-цивільної  адміністрації 
міста Волноваха, заступниця голови групи 

Мастепан Світлана 
Олексіївна 

Провідна спеціалістка – землевпорядниця відділу архітектури та 
землевпорядкування військово-цивільної адміністрації міста 
Волноваха, секретарка групи 

Члени групи: 
Близнюк Ольга Миколаївна - Начальниця управління соціального захисту                           

населення райдержадміністрації 
Бурак Петро Альбертович - Голова Іванівської сільської ради 
Власенко  
Марина Сергіївна 

- Заступниця начальника управління, 
начальниця відділу розвитку інвестиційної 
діяльності та підприємництва управління 
економіки райдержадміністрації 

Гончарова Марія Іванівна - Голова громадської ради при Волноваській 
райдержадміністрації (за згодою) 

Гломозда Юлія Іванівна - Начальниця відділу з питань внутрішньої політики та зв’язків з 
громадськістю райдержадміністрації 

Груздєв Олександр 
Георгійович 

- Керівник благодійного фонду 
«Я - Волноваха» (за згодою) 

Екзархо Наталія Георгіївна - Начальниця відділу архітектури та землевпорядкування 
військово-цивільної  адміністрації міста Волноваха 

Кандиба Костянтин 
Іванович 

- Керівник КНП «Волноваський районний центр первинної 
медико-санітарної допомоги Волноваської районної ради» (за 
згодою) 

Кобзар Дмитро Павлович - Начальник відділу з питань ЖКГ військово-цивільної 
адміністрації міста Волноваха 

Коваленко Володимир 
Якович 

- Головний лікар КЛПЗ «Волноваська районна лікарня № 1» (за 
згодою) 

Коломоєць Людмила 
Савелівна 

- Начальниця управління економіки райдержадміністрації 

Колле Ія Миколаївна - Голова Прохорівської сільської ради 
Конарєва Яна 
Володимирівна 

- Начальниця відділу культури і туризму райдержадміністрації 

Крупіна 
Наталя Михайлівна 

- Керівниця громадської організації «Жіноча Рада Донбасу» (за 
згодою) 

Лазаренко Михайло 
Іванович 

- В.о. начальника управління розвитку  
сільської місцевості, впровадження реформ агропромислового 
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комплексу райдержадміністрації 

Мотіна Олена Іванівна - Голова ради директорів округів закладів  
загально-середньої освіти Волноваського району (за згодою) 

Мельник Тетяна 
Валентинівна 

- В.о. голови Дмитрівської сільської ради 

Пантюшенко  
Олена Володимирівна 

- Спеціалістка ІІ категорії, землевпорядник Новоандріївської 
сільської ради 

Поплавський  
Олександр Миколайович 

- Голова Свободненської сільської ради 

Прокопова Наталія 
Миколаївна 

- Начальниця управління освіти, сім’ї, молоді та спорту 
райдержадміністрації 

Романченко Олена 
Михайлівна 

- Голова Новоандріївської сільської ради 

Самсоненко  
Марина Никодимівна 

- Начальниця управління містобудування, 
архітектури житлово-комунального господарства та будівництва 
– головний архітектор райдержадміністрації 

Саранов Віктор Федорович - Головний лікар КЗОЗ «Волноваська центральна районна 
лікарня» (за згодою) 

Сарбаш Валерій Антонович - Директор ТОВ «Маріупольська птахофабрика» (за згодою) 
Сидоренко Ольга 
Людвігівна 

- Перша заступниця голови райдержадміністрації 

Сербіна Алла Георгіївна - В.о. голови Донської селищної ради 
Сероусова Тетяна Петрівна - В.о. землевпорядника Донської селищної ради 

Талах Микола Іванович - Голова Бугаської сільської ради 
Терещенко  
Світлана Олександрівна 

- Землевпорядниця Свободненської сільської ради 

Тернікова Людмила 
Олексіївна 

- Спеціалістка ІІ категорії, землевпорядниця Дмитрівської 
сільської ради 

Хома Олена Миколаївна - В.о. голови Рибінської сільської ради 
Чернецька Тетяна 
Геннадіївна 

- Начальниця фінансового управління райдержадміністрації 

Шаповалов  
Костянтин Вікторович 

- Голова Валер’янівської сільської ради 

Ян-Косьміна Інесса 
Володимирівна 

- Помічниця народного депутата України Дмитра Лубінця (за 
згодою) 
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          Додаток 2 

 
Технічні завдання на проєктні пропозиції до плану реалізації Стратегії розвитку  

Волноваської МТГ на період перші три роки 
 

Стратегічна ціль 
Стратегії, якій відповідає 

завдання 

Стратегічна ціль 1 «Економічне зростання на принципах 
зрівноваженого розвитку» 

Номер та назва завдання  1.1.1. Розробка вебпорталу громади 
Мета та завдання  Створення та функціонування інтерактивних інструментів 

спілкування у громаді 
Територія, на яку завдання 
має вплив 

Волноваська МТГ 

Цільови групи завдання та 
кінцеві бенефіціари 

Волноваська міська ВЦА, громадські організації, мешканці 
громади 

Очікувані результати від 
реалізації завдання  

 

- економічна та/або 
бюджетна ефективність 
реалізації проєкту 

- соціальний вплив 
- екологічний вплив 

Вебресурси – це «обличчя» місцевої влади, точка інформування 
про розвиток громади та потенційний майданчик для розбудови 
місцевої демократії. Ресурси мають бути орієнтованими на 
людину, громадянина, незалежно від його віку, статі чи 
соціальної приналежності. Будуючи спільне інформаційне поле 
про свою роботу, різні інституції підвищують довіру до роботи 
місцевих органів влади, а жителі перетворюються з пасивних 
спостерігачів на активних учасників процесу передачі влади у 
громаду, стають майданчиком для діалогу та партнерства 
місцевої влади з жителями. Відповідні сторінки в соціальних 
мережах можуть допомогти перейти від форматів виключно 
інформування та консультацій до діалогу, партнерства та 
підсилення співпраці жителів із владою. Для цього необхідно 
обрати певний набір інструментів, за допомогою яких місцева 
влада зможе ефективно залучати жителів. 

Основні заходи завдання Створення вебпорталу Волноваської МТГ; створення та ведення 
відповідних сторінок-каналів (Facebook, Twitter, Instagram, 
Telegram). 

Період реалізації завдання  1-3 роки (2022-2024) 
Орієнтовний обсяг 
фінансування завдання, тис. 
грн 

1 рік 2 рік 3 рік Усього 

- державний бюджет 
- місцевий бюджет 
- інші джерела (кошти 

підприємств, 
інвесторів, 
міжнар.тех.допомога і 
т.д.) 
Усього 

0 
150 
15 

 
 
 
 

165 

0 
0 

15 
 
 
 
 

15 

0 
0 

15 
 
 
 
 

15 

0 
150 
45 

 
 
 
 

195 
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Стратегічна ціль 

Стратегії, якій відповідає 
завдання 

Стратегічна ціль 1 «Економічне зростання на принципах 
зрівноваженого розвитку» 

Номер та назва завдання 1.1.2. Маркетинг і брендинг територій 
Мета та завдання  Створити нові брендові об’єкти, залучити меценатів, сформувати 

концепцію бренду, розробити символіку та слогани, маркетинг 
території громади; створити системи орієнтації, вказівників, 
дорожніх знаків, вивісок у єдиному брендовому стилі; 
проведення фестивалів народних промислів, танцю, ярмарків 
національної їжі, екопродукції, з залученням інших регіонів , 
тощо. 

Територія, на яку завдання 
має вплив 

Волноваська МТГ 

Цільові групи завдання та 
кінцеві бенефіціари 

Волноваська міська ВЦА, маркетингові організації, громадські 
організації, жителі громади 

Очікувані результати від 
реалізації завдання  

 

- економічна та/або 
бюджетна ефективність 
реалізації проєкту 

- соціальний вплив 
- екологічний вплив 

Підвищення рівня впізнаваності Волноваської МТГ та 
туристичної привабливості. Промоція громади допоможе 
зацікавити потенційних інвесторів і підняти престиж території 
серед місцевої молоді, яка бачитиме перспективу самореалізації 
саме у рідному краї. Створення нових туристичних продуктів, 
збільшення кількості туристів. 

Основні заходи завдання Позиціонування території; розроблення брендбуку; промоція 
територій (участь у спеціалізованих виставках, форумах тощо) 
розробка та виготовлення сувенірної продукції (в.ч. автентичного 
характеру); створення системи орієнтації, вказівників, дорожніх 
знаків, вивісок у єдиному брендовому стилі; участь 
представників громади у бізнес-форумах, конференціях. 

Період реалізації завдання  1-3 роки (2022-2024) 
Орієнтовний обсяг 
фінансування завдання, тис. 
грн 

1 рік 2 рік 3 рік Усього 

- державний бюджет 
- місцевий бюджет 
- інші джерела (кошти 

підприємств, 
інвесторів, 
міжнар.тех.допомога і 
т.д.) 
Усього 

0 
20 
0 
 
 
 
 

20 

0 
590 
120 

 
 
 
 

710 

0 
530 
120 

 
 
 
 

650 

0 
1140 
  240 
 
 
 
 
1380 
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Стратегічна ціль 

Стратегії, якій відповідає 
завдання 

Стратегічна ціль 1 «Економічне зростання на принципах 
зрівноваженого розвитку» 

Номер та назва завдання 1.1.3. Промоція та імідж громади 
Мета та завдання  Створити привабливі умови для залучення інвесторів з новими 

виробництвами, новими підприємствами, що дозволить 
забезпечити новими робочими місцями жителів міської  
територіальної громади, внутрішньо переміщених осіб, а також 
населення регіону. 

Територія, на яку завдання 
має вплив 

Волноваська МТГ 

Цільові групи завдання та 
кінцеві бенефіціари 

Волноваська міська ВЦА, маркетингові організації, громадські 
організації, жителі громади 

Очікувані результати від 
реалізації завдання  

 

- економічна та/або 
бюджетна ефективність 
реалізації проєкту 

- соціальний вплив 
- екологічний вплив 

Реалізація завдання матиме суттєвий вплив на формування 
регіональної та місцевої політики у сфері стимулювання 
залучення інвестицій, створення нових робочих місць, 
привабливого ділового клімату, збільшення потоків внутрішніх і 
зовнішніх інвестицій, фінансових надходжень, створення 
позитивного іміджу; зміцнення довіри іноземних інвесторів, 
підвищення рівня ділової активності бізнес-середовища. 

Основні заходи завдання Розробка та поширення роликів про громаду, розробка, 
виготовлення сувенірної продукції, посилення присутності 
інформації про громаду в інформаційному просторі 
(телебачення, соціальні мережі, youtube-канали). 

Період реалізації завдання  1-3 роки (2022-2024)  
Орієнтовний обсяг 
фінансування завдання, тис. 
грн 

1 рік 2 рік 3 рік Усього 

- державний бюджет 
- місцевий бюджет 
- інші джерела (кошти 

підприємств, 
інвесторів, 
міжнар.тех.допомога 
і т.д.) 
Усього 

0 
150 
50  

 
 
 
 

200 

0 
150 
30 

 
 
 
 

180 

0 
100 
50 

 
 
 
 

150 

0 
400 
130 

 
 
 
 

530 

 
 
 
Стратегічна ціль 

Стратегії, якій відповідає 
завдання 

Стратегічна ціль 1 «Економічне зростання на принципах 
зрівноваженого розвитку» 

Номер та назва завдання Завдання 1.2.1. Розробка сучасної просторової документації 
Мета та завдання   Розроблення, погодження та затвердження сучасної 

містобудівної документації та нормативно-грошової оцінки, яка 
дозволить здійснювати владні повноваження в межах громади: 
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прогнозування розвитку території міста як центру Волноваської 
МТГ; взаємоузгодження державних, громадських та приватних 
інтересів під час планування і забудови територій міста; 
визначення і раціональне взаємне розташування зон житлової 
та громадської забудови, виробничих, рекреаційних, 
природоохоронних, оздоровчих, історико-культурних та інших 
зон і об'єктів; встановлення режиму забудови територій, на 
яких передбачено провадження містобудівної діяльності. 
Оновлення нормативно-грошової оцінки 

Територія, на яку завдання 
має вплив 

Волноваська МТГ 

Цільові групи завдання та 
кінцеві бенефіціари 

Волноваська міська ВЦА, виконавці містобудівної документації, 
підрядні організації, жителі громади, бізнес 

Очікувані результати від 
реалізації завдання  

 

- економічна та/або 
бюджетна ефективність 
реалізації проєкту 

- соціальний вплив 
- екологічний вплив 

Розробка та впровадження генерального плану громади, планів 
зонінгу, нормативно-грошової оцінки. Стимулювання 
ефективного та раціонального використання землі на засадах 
ринкової економіки, визначення ринкової вартості земельних 
ділянок; збільшення доходів міського бюджету від надходжень 
плати за землю; задоволення інтересів держави та 
територіальної громади, можливість направлення додаткових 
коштів на здійснення програм соціально-економічного розвитку, 
збільшення фінансування соціальної сфери, додаткового 
фінансування міського господарства. 

Основні заходи завдання Визначення розробника містобудівної документації та 
нормативно-грошової оцінки; складання та затвердження 
проєкту завдання на розроблення містобудівної документації та 
нормативно-грошової оцінки; надання розробнику вихідних 
даних, а також вимог щодо розміщення об'єктів державного й 
регіонального значення, або доручення щодо їх збирання; 
узгодження проєкту містобудівної документації з органами 
місцевого самоврядування, що представляють інтереси 
суміжних територіальних громад, в частині врегулювання 
питань щодо територій спільних інтересів; громадські слухання 
щодо врахування громадських інтересів у містобудівній 
документації та нормативно-грошової оцінки на місцевому 
рівні; розгляд проєкту містобудівної документації та 
нормативно-грошової оцінки архітектурно-містобудівною 
радою; проведення експертизи містобудівної документації; 
подання на затвердження завершеного проєкту містобудівної 
документації. 

Період реалізації завдання   1-3 рік (2022-2024)  
Орієнтовний обсяг 
фінансування завдання, тис. 
грн 

1 рік 2 рік 3 рік Усього 

- державний бюджет 
- місцевий бюджет 
- інші джерела (кошти 

підприємств, 

0 
2200 

0 
 

0 
1400 

0 
 

0 
200 

0 
 

0 
3800 

0 
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інвесторів, 
міжнар.тех.допомога і 
т.д.) 
Усього 

 
 
 

2200 

 
 
 

1400 

 
 
 

200 

 
 
 

3800 

 
 
Стратегічна ціль 

Стратегії, якій відповідає 
завдання 

Стратегічна ціль 1 «Економічне зростання на принципах 
зрівноваженого розвитку» 

Номер та назва завдання Завдання 1.2.2. Створення інститутів підтримки бізнесу 
Мета та завдання   Створення сприятливого бізнес-середовища, стимулювання 

розвитку малого і середнього підприємництва 
Територія, на яку завдання 
має вплив 

Волноваська МТГ 

Цільові групи завдання та 
кінцеві бенефіціари 

Волноваська міська ВЦА, мешканці громади, бізнес 

Очікувані результати від 
реалізації завдання  

 

- економічна та/або 
бюджетна ефективність 
реалізації проєкту 

- соціальний вплив 
- екологічний вплив 

Здешевлення кредитних ресурсів з метою створення нового 
виробництва, оновлення, реконструкції, розширення наявного 
виробництва та створення нових робочих місць. 

Основні заходи завдання Розширення кількості надання послуг в ЦНАП, придбання 
пересувних ЦНАПів, мобільних кейсів, створення офісу 
підтримки бізнесу, популяризація соціального підприємництва, 
проведення конкурсного відбору бізнес-проєктів. 

Період реалізації завдання   1-3 роки (2022- 2024) 
Орієнтовний обсяг 
фінансування завдання, тис. 
грн 

1 рік 2 рік 3 рік Усього 

- державний бюджет 
- місцевий бюджет 
- інші джерела (кошти 

підприємств, 
інвесторів, 
міжнар.тех.допомога і 
т.д.) 
Усього 

0 
1020 

0 
 
 
 
 
 

1020 

0 
1320 

0 
 
 
 
 
 

1320 

0 
1820 

0 
 
 
 
 
 

1820 

0 
4160 

0 
 
 
 
 
 

4160 

 
 
Стратегічна ціль 

Стратегії, якій відповідає 
завдання 

Стратегічна ціль 1 «Економічне зростання на принципах 
зрівноваженого розвитку» 

Номер та назва завдання Завдання 1.2.3. Створення та наповнення інформаційно-
комунікаційних систем 

Мета та завдання  Налагодження ефективних механізмів партнерства та 
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вдосконалення системи взаємодії між депутатами місцевих 
рад, службовцями органів місцевого самоврядування та 
громадськістю (ІГС). Залучення широкого кола громадськості, 
депутатів, представників органів місцевого самоврядування та 
органів самоорганізації населення до спільного вирішення 
питань місцевого розвитку. Інформаційне висвітлення 
роз’яснювальної та просвітницької роботи серед населення 
громади щодо основних напрямів діяльності виконавчого 
комітету міської ради. 

Територія, на яку завдання 
має вплив 

Волноваська МТГ 

Цільові групи завдання та 
кінцеві бенефіціари 

Виконавчий комітет міської ради, підрядні організації, жителі 
громади, бізнес 

Очікувані результати від 
реалізації завдання  

 

- економічна та/або 
бюджетна ефективність 
реалізації проєкту 

- соціальний вплив 
- екологічний вплив 

Запровадження проєкту дозволить жителям громади у вільному 
доступі отримувати якісну інформацію щодо суспільної-
політичної ситуації у громаді, нормативно-правових актів, які 
регулюють діяльністб органів місцевого самоврядування та 
брати безпосередню участь у вирішенні проблем місцевого 
значення. 

Основні заходи завдання  
Період реалізації завдання  1-3 роки (2022-2024) 
Орієнтовний обсяг 
фінансування завдання, тис. 
грн 

1 рік 2 рік 3 рік Усього 

- державний бюджет 
- місцевий бюджет 
- інші джерела (кошти 

підприємств, 
інвесторів, 
міжнар.тех.допомога і 
т.д.) 
Усього 

0 
1250 
100 

 
 
 
 
 

1350 

0 
1300 
100 

 
 
 
 
 

1400 

0 
650 
100 

 
 
 
 
 

750 

0 
3200 
300 

 
 
 
 
 

3500 

 
 
Стратегічна ціль 

Стратегії, якій відповідає 
завдання 

Стратегічна ціль 1 «Економічне зростання на принципах 
зрівноваженого розвитку» 

Номер та назва завдання Завдання 1.2.4. Створення привабливого інвестиційного клімату 
Мета та завдання  Збільшення рівня прозорості органів місцевого самоврядування 
Територія, на яку завдання 
має вплив 

Волноваська МТГ 

Цільові групи завдання та 
кінцеві бенефіціари 

Волноваська міська ВЦА, підрядні організації, жителі громади, 
бізнес 

Очікувані результати від 
реалізації завдання  
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- економічна та/або 
бюджетна ефективність 
реалізації проєкту 

- соціальний вплив 
- екологічний вплив 

Створення можливості заснування нового або розвитку наявного 
бізнесу на території громади. Зацікавлення потенційних 
інвесторів отриманням інвестиційних ділянок у громаді. 
Покращення умов розвитку підприємництва в громаді. 

Основні заходи завдання Розробка інвестиційного паспорта громади; розробка та 
впровадження нормативної бази для інвесторів; створення 
реєстру інвестиційних об’єктів громади (greenfield, brownfield); 
створення інвестиційного порталу 

Період реалізації завдання  1-3 роки (2022- 2024)  
Орієнтовний обсяг 
фінансування завдання, тис. 
грн 

1 рік 2 рік 3 рік Усього 

- державний бюджет 
- місцевий бюджет 
- інші джерела (кошти 

підприємств, 
інвесторів, 
міжнар.тех.допомога і 
т.д.) 
Усього 

0 
300 
40 

 
 
 
 
 

340 

0 
0 

90 
 
 
 
 
 

90 

0 
0 

90 
 
 
 
 
 

90 

0 
300 
220 

 
 
 
 
 

520 

 
 
Стратегічна ціль 

Стратегії, якій відповідає 
завдання 

Стратегічна ціль 1 «Економічне зростання на принципах 
зрівноваженого розвитку» 

Номер та назва завдання Завдання 1.3.1. Створення зон логістичних центрів (хабів) 
Мета та завдання  Забезпечення стабільних темпів економічного зростання 

економіки, сприяння наповненню бюджету громади 
Територія, на яку завдання 
має вплив 

Волноваська МТГ 

Цільові групи завдання та 
кінцеві бенефіціари 

Волноваська міська ВЦА, підрядні організації, жителі громади, 
бізнес 

Очікувані результати від 
реалізації завдання  

 

- економічна та/або 
бюджетна ефективність 
реалізації проєкту 

- соціальний вплив 
- екологічний вплив 

Забезпечення надання  комплексу  транспортних  послуг, що  
відповідають стандартам ЄС; поліпшення якості міжнародних  
перевезень  та  підвищення конкурентоспроможності 
транспортних послуг; кардинальне підвищення показників 
ефективності перевезень і провадження господарської 
діяльності, пов'язаної з транспортом; створення надійної 
матеріально-технічної бази, в тому числі залізничної, яка 
відповідає вимогам зовнішньої торгівлі; удосконалення 
технології перевезень з метою підвищення їх швидкості, 
зменшення простоїв, особливо пропуску через державний 
кордон. 

Основні заходи завдання Організація та створення логістичних центрів (перша черга); 
розвиток інфраструктури біля логістичних центрів (АЗС, готелі, 
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харчування – друга черга) 
Період реалізації завдання  2 – 3 роки (2023-2024) 
Орієнтовний обсяг 
фінансування завдання, тис. 
грн 

1 рік 2 рік 3 рік Усього 

- державний бюджет 
- місцевий бюджет 
- інші джерела (кошти 

підприємств, 
інвесторів, 
міжнар.тех.допомога і 
т.д.) 
Усього 

0 
0 
0 
 
 
 
 

0 

0 
0 

2000 
 
 
 
 

2000 

0 
0 

2000 
 
 
 
 

2000 

0 
0 

4000 
 
 
 
 

4000 

 
 
Стратегічна ціль 

Стратегії, якій відповідає 
завдання 

Стратегічна ціль 1 «Економічне зростання на принципах 
зрівноваженого розвитку» 

Номер та назва завдання Завдання 1.3.2. Створення зон для аграрних продажів 
Мета та завдання   Забезпечення стабільних темпів економічного зростання 

економіки, сприяння наповненню бюджету громади 
Територія, на яку завдання 
має вплив 

Волноваська МТГ 

Цільові групи завдання та 
кінцеві бенефіціари 

Волноваська міська ВЦА, підрядні організації, жителі громади, 
бізнес 

Очікувані результати від 
реалізації завдання  

 

- економічна та/або 
бюджетна ефективність 
реалізації проєкту 

- соціальний вплив 
- екологічний вплив 

  

Основні заходи завдання Організація та створення зон аграрних продажів (перша черга); 
розвиток інфраструктури зон аграрних продажів (АЗС, готелі, 
харчування – друга черга) 

Період реалізації завдання  2 – 3 роки (2023-2024) 
Орієнтовний обсяг 
фінансування завдання, тис. 
грн 

1 рік 2 рік 3 рік Усього 

- державний бюджет 
- місцевий бюджет 
- інші джерела (кошти 

підприємств, 
інвесторів, 
міжнар.тех.допомога і 
т.д.) 
Усього 

0 
0 
0 
 
 
 
 
 

0 

0 
0 

2000 
 
 
 
 
 

2000 

0 
0 

2000 
 
 
 
 
 

2000 

0 
0 

4000 
 
 
 
 
 

4000 
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Стратегічна ціль Стратегії, 
якій відповідає завдання 

Стратегічна ціль 1 «Економічне зростання на принципах 
зрівноваженого розвитку» 

Номер та назва завдання Завдання 1.3.3. Розвиток рибного господарства 
Мета та завдання  Відновлення дисбалансу між попитом і пропозицією на рибну 

продукцію 
Територія, на яку завдання 
має вплив 

Волноваська МТГ 

Цільові групи завдання та 
кінцеві бенефіціари 

Волноваська міська ВЦА, підрядні організації, жителі громади, 
бізнес 

Очікувані результати від 
реалізації завдання  

 

- економічна та/або 
бюджетна ефективність 
реалізації проєкту 

- соціальний вплив 
- екологічний вплив 

Створення ефективного прозорого механізму оптового і  
дрібнооптового продажу  сільськогосподарської  продукції  та 
продуктів її переробки товаровиробниками усіх форм власності, 
надання комплексних послуг і створення найбільш сприятливих 
умов для продавців і покупців такої продукції, запровадження 
передового досвіду європейських технологій і стандартів 
організації гуртової торгівлі, справляння позитивного впливу на 
якість продукції, рівень її кінцевої ціни, задоволення потреб 
споживачів. 
 

Основні заходи завдання Інвентаризація водних об’єктів; оформлення належним чином 
прав користування об’єктами; створення необхідної 
інфраструктури та МТБ для риборозведення; зариблення 
водних об’єктів 

Період реалізації завдання  
1-3 роки (2022-2024)  

Орієнтовний обсяг 
фінансування завдання, тис. 
грн 

1 рік 2 рік 3 рік Усього 

- державний бюджет 
- місцевий бюджет 
- інші джерела (кошти 

підприємств, 
інвесторів, 
міжнар.тех.допомога і 
т.д.) 
Усього 

0 
500 

0 
 
 
 
 
 

500 

0 
500 

0 
 
 
 
 
 

500 

0 
200 

0 
 
 
 
 
 

200 

0 
1200 

0 
 
 
 
 
 

1200 

 
 
 
Стратегічна ціль 

Стратегії, якій відповідає 
завдання 

Стратегічна ціль 1 «Економічне зростання на принципах 
зрівноваженого розвитку» 

Номер та назва завдання Завдання 1.3.4. Розвиток сучасної системи переробки 
сільськогосподарської продукції 

Мета та завдання  Максимальне використання сільськогосподарського потенціалу 
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громади, сприяння наповненню бюджету громади 
Територія, на яку завдання 
має вплив 

Волноваська МТГ 

Цільові групи завдання та 
кінцеві бенефіціари 

Волноваська міська ВЦА, підрядні організації, жителі громади, 
бізнес 

Очікувані результати від 
реалізації завдання  

 

- економічна та/або 
бюджетна ефективність 
реалізації проєкту 

- соціальний вплив 
- екологічний вплив 

Покращення операційної діяльності учасників продовольчого 
ланцюга, а також розбудова та модернізація виробничого, 
складського і переробного потенціалу галузі та логістичної 
інфраструктури, розширення можливості регіонального 
аграрного бізнесу та підвищення його конкурентоспроможності. 
Розвиток диверсифікованих та інноваційних виробничих 
структур із залученням іноземних інвестицій. Розвиток 
різноманітних форм організацій виробників та їх представництв, 
підвищення їх переговорних можливостей і відповідне 
адаптування господарської практики до глобальних викликів. 

Основні заходи завдання Будівництво овочесховищ; будівництво холодильних камер; 
будівництво зерносховищ; розвиток лінійки переробки 
продукції (плодоовочеконсервне, олійне, круп'яне 
борошномельне, картоплепродуктове). 

Період реалізації завдання  2-3 роки (2023-2024) 
Орієнтовний обсяг 
фінансування завдання, тис. 
грн 

1 рік 2 рік 3 рік Усього 

- державний бюджет 
- місцевий бюджет 
- інші джерела (кошти 

підприємств, 
інвесторів, 
міжнар.тех.допомога і 
т.д.) 
Усього 

0 
0 
0 
 
 
 
 
 

0 

0 
0 

5000 
 
 
 
 
 

5000 

0 
0 

34000 
 
 
 
 
 

34000 

0 
0 

39000 
 
 
 
 
 

39000 

 
 
Стратегічна ціль 

Стратегії, якій відповідає 
завдання 

Стратегічна ціль 2 «Сучасна інфраструктура для 
проживання в громаді» 

Номер та назва завдання 2.1.1. Ремонт і будівництво доріг, велодоріжок і тротуарів 
громади 

Мета та завдання  Підвищення якості транспортного сполучення та підвищення 
рівня безпеки дорожнього руху. Збільшення пропускної 
спроможності дорожньої інфраструктури внутрішнього та 
міжрегіонального транспортного сполучення 

Територія, на яку завдання 
має вплив 

Волноваська МТГ 

Цільові групи завдання та 
кінцеві бенефіціари 

Волноваська міська ВЦА, підрядні організації, жителі громади, 
бізнес 
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Очікувані результати від 
реалізації завдання  

 

- економічна та/або 
бюджетна ефективність 
реалізації проєкту 

- соціальний вплив 
- екологічний вплив 

Розвиток наявної та будівництво нової інфраструктури 
автомобільного, велосипедного транспорту, доступної для усіх 
категорій населення (особливо із застосуванням інноваційних 
технологій); відновлення транспортного пасажирського та 
вантажного сполучення між населеними пунктами громади. 

Основні заходи завдання Проведено заходи з капітального ремонту 200 км автошляхів, 
відновлено технічний стан автодоріг, відновлено інтенсивність 
руху, забезпечення безпеки руху понад 40 тис. жителів МТГ 

Період реалізації завдання  1-3 роки (2022-2024) 
Орієнтовний обсяг 
фінансування завдання, тис. 
грн 

1 рік 2 рік 3 рік Усього 

- державний бюджет 
- місцевий бюджет 
- інші джерела (кошти 

підприємств, 
інвесторів, 
міжнар.тех.допомога і 
т.д.) 
Усього 

24000 
1000 

0 
 
 
 
 
 

25000 

26000 
6000 

0 
 
 
 
 
 

32000 

35000 
4000 

0 
 
 
 
 
 

39000 

85000 
11000 

0 
 
 
 
 
 

96000 

 
 
 
 
Стратегічна ціль 

Стратегії, якій відповідає 
завдання 

Стратегічна ціль 2 «Сучасна інфраструктура для 
проживання в громаді» 

Номер та назва завдання 2.1.2. Забезпечення належного водопостачання та 
водовідведення 

Мета та завдання   Підвищення життєвого рівня мешканців громади, 
безперебійного забезпечення якісною питною водою шляхом 
капітального ремонту водопровідних мереж і мереж 
водовідведення, забезпечення надійності надання послуг
 водопостачання та водовідведення населенню та 
підприємствам. 

Територія, на яку завдання 
має вплив 

Волноваська МТГ 

Цільові групи завдання та 
кінцеві бенефіціари 

Волноваська міська ВЦА, підрядні організації, жителі громади, 
бізнес 

Очікувані результати від 
реалізації завдання  

  

- економічна та/або 
бюджетна ефективність 
реалізації проєкту 

- соціальний вплив 
- екологічний вплив 

Поліпшення гідрохімічного, гідрологічного стану водного об’єкту 
та забезпечення нормативного очищення стічних вод 

Основні заходи завдання Розробка ПКД, проведення експертиз; проведення закупівлі 
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згідно тендерних процедур; будівництво водопровідних мереж і 
мереж водовідведення; введення в експлуатацію 

Період реалізації завдання  1-3 роки (2022-2024) 
Орієнтовний обсяг 
фінансування завдання, тис. 
грн 

1 рік 2 рік 3 рік Усього 

- державний бюджет 
- місцевий бюджет 
- інші джерела (кошти 

підприємств, 
інвесторів, 
міжнар.тех.допомога і 
т.д.) 
Усього 

0 
2900 

0 
 
 
 
 

2900 

10000 
1500 

0 
 
 
 
 

11500 

0 
2500 

0 
 
 
 
 

2500 

10000 
6900 

0 
 
 
 
 

16900 

 
 
 
 
 
Стратегічна ціль 

Стратегії, якій відповідає 
завдання 

Стратегічна ціль 2 «Сучасна інфраструктура для 
проживання в громаді» 

Номер та назва завдання Завдання 2.1.3. Покращення транспортної доступності між 
населеними пунктами 

Мета та завдання    
Територія, на яку завдання 
має вплив 

Волноваська МТГ 

Цільові групи завдання та 
кінцеві бенефіціари 

Волноваська міська ВЦА, підрядні організації, жителі громади, 
бізнес 

Очікувані результати від 
реалізації завдання: 

Підвищення рівня безпеки на дорогах, зниження витрат на 
експлуатацію транспорту, збільшення комфорту водіння, 
зменшення часу проїзду 

- економічна та/або 
бюджетна ефективність 
реалізації проєкту 

- соціальний вплив 
- екологічний вплив 

Проведено заходи з капітального ремонту автошляхів, 
відновлено технічний стан автодоріг, відновлено інтенсивність 
руху, забезпечення безпеки руху понад 40,0 тис. жителів МТГ. 
Створення комфортних і безпечних умов для жителів шляхом 
капітального ремонту автобусних зупинок. 

Основні заходи завдання Проведення заходів з розробки ПКД, проведення капітального 
ремонту автодоріг, введення в експлуатацію; виготовлення 
проєкту капітального ремонту автобусних зупинок; капітальний 
ремонт автобусних зупинок. 

Період реалізації завдання  1-3 роки (2022-2024) 
Орієнтовний обсяг 
фінансування завдання, тис. 
грн 

1 рік 2 рік 3 рік Усього 

- державний бюджет 
- місцевий бюджет 
- інші джерела (кошти 

підприємств, 

0 
2600 

0 
 
 

0 
1100 

0 
 
 

0 
2600 

0 
 
 

0 
6300 

0 
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інвесторів, 
міжнар.тех.допомога і 
т.д.) 
Усього 

 
 
 

2600 

 
 
 

1100 

 
 
 

2600 

 
 
 

6300 

 
 
Стратегічна ціль 

Стратегії, якій відповідає 
завдання 

Стратегічна ціль 2 «Сучасна інфраструктура для 
проживання в громаді» 

Номер та назва завдання Завдання 2.1.4. Покращення МТБ комунальних підприємств 
Мета та завдання  Забезпечення надання якісних комунальних послуг і соціально-

економічного розвитку громади 
Територія, на яку завдання 
має вплив 

Волноваська МТГ 

Цільові групи завдання та 
кінцеві бенефіціари 

Волноваська міська ВЦА, підрядні організації, жителі громади, 
бізнес 

Очікувані результати від 
реалізації завдання  

 

- економічна та/або 
бюджетна ефективність 
реалізації проєкту 

- соціальний вплив 
- екологічний вплив 

Якісні комунальні послуги та соціально-економічний розвиток 
громади, вирішення певних проблем жителів щодо 
комфортного проживання на території громади 

Основні заходи завдання Реорганізація або утворення нових комунальних підприємств; 
інветаризація наявних матеріальних потужностей комунальних 
підприємств, прийняття у комунальну власність активів для КП; 
придбання спеціальних транспортних засобів для потреб КП; 
придбання спеціального обладнаня для потреб КП 

Період реалізації завдання  1-3 роки (2022-2024) 
Орієнтовний обсяг 
фінансування завдання, тис. 
грн 

1 рік 2 рік 3 рік Усього 

- державний бюджет 
- місцевий бюджет 
- інші джерела (кошти 

підприємств, 
інвесторів, 
міжнар.тех.допомога і 
т.д.) 
Усього 

10000 
7000 

20 
 
 
 
 

17020 

7000 
10000 

20 
 
 
 
 

17020 

10000 
7000 

0 
 
 
 
 

17000 

27000 
24000 

40 
 
 
 
 

51040 

 
 
Стратегічна ціль 

Стратегії, якій відповідає 
завдання 

Стратегічна ціль 2 «Сучасна інфраструктура для 
проживання в громаді» 

Номер та назва завдання Завдання 2.2.1. Удосконалення системи збирання та вивезення 
всіх видів відходів 
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Мета та завдання  Підвищення рівня екологічної безпеки громади, зменшення 
осередків стихійного забруднення 

Територія, на яку завдання 
має вплив 

Волноваська МТГ 

Цільові групи завдання та 
кінцеві бенефіціари 

Волноваська міська ВЦА, підрядні організації, жителі громади, 
бізнес, регіональний полігон 

Очікувані результати від 
реалізації завдання  

 

- економічна та/або 
бюджетна ефективність 
реалізації проєкту 

- соціальний вплив 
- екологічний вплив 

Підвищений рівень екологічної безпеки громади, зменшення 
осередків стихійного забруднення 

Основні заходи завдання Придбання сміттєвоза, контейнерів для роздільного збирання 
побутових відходів  

Період реалізації завдання  1-3 роки (2022-2024) 
Орієнтовний обсяг 
фінансування завдання, тис. 
грн 

1 рік 2 рік 3 рік Усього 

- державний бюджет 
- місцевий бюджет 
- інші джерела (кошти 

підприємств, 
інвесторів, 
міжнар.тех.допомога і 
т.д.) 
Усього 

0 
2500 

0 
 
 
 
 

2500 

0 
1500 

0 
 
 
 
 

1500 

0 
1000 

0 
 
 
 
 

1000 

0 
5000 

0 
 
 
 
 

5000 

 
 
Стратегічна ціль 

Стратегії, якій відповідає 
завдання 

Стратегічна ціль 2 «Сучасна інфраструктура для 
проживання в громаді» 

Номер та назва завдання Завдання 2.2.2. Удосконалення сортування та складування ТПВ 
Мета та завдання   Покращення якості навколишнього середовища у сфері 

поводження з ТПВ, вилучення із загальної кількості відходів 
корисних компонентів 

Територія, на яку завдання 
має вплив 

Волноваська МТГ 

Цільові групи завдання та 
кінцеві бенефіціари 

Волноваська міська ВЦА, підрядні організації, жителі громади, 
бізнес, регіональний полігон 

Очікувані результати від 
реалізації завдання  

 

- економічна та/або 
бюджетна ефективність 
реалізації проєкту 

- соціальний вплив 
- екологічний вплив 

Впровадження новітніх технологій і обладнання зі збирання, 
сортування, транспортування, переробки й утилізації ТПВ, 
включаючи специфічні та небезпечні відходи, що утворюються 
населенням, зокрема небезпечні хімічні речовини; формування 
інфраструктури з управління побутовими відходами, включаючи 
будівництво потужностей з сортування, переробки та утилізації 
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відходів (з розробкою системи тарифів на поводження з 
побутовими відходами); забезпечення технікою та обладнанням 
для збору побутових відходів; створення сприятливих умов для 
розвитку бізнесу у сфері поводження з побутовими відходами 
тощо 

Основні заходи завдання Придбання деревоподрібнюючої техніки, обладнання для 
пресування папіру та пластику; придбання сортувальну лінії 

Період реалізації завдання  1- роки (2022-2023) 
Орієнтовний обсяг 
фінансування завдання, тис. 
грн 

1 рік 2 рік 3 рік Усього 

- державний бюджет 
- місцевий бюджет 
- інші джерела (кошти 

підприємств, 
інвесторів, 
міжнар.тех.допомога 
і т.д.) 
Усього 

0 
3000 

0 
 
 
 
 

3000 

0 
5000 

0 
 
 
 
 

5000 

0 
0 
0 
 
 
 
 

0 

0 
8000 

0 
 
 
 
 

8000 

 
 
Стратегічна ціль 

Стратегії, якій відповідає 
завдання 

Стратегічна ціль 2 «Сучасна інфраструктура для 
проживання в громаді» 

Номер та назва завдання Завдання 2.2.3. Розширення функціональності полігону ТПВ 
Мета та завдання   Покращення якості навколишнього середовища у сфері 

поводження з ТПВ, розвиток альтернативних джерел енергії 
Територія, на яку завдання 
має вплив 

Волноваська МТГ 

Цільові групи завдання та 
кінцеві бенефіціари 

Волноваська міська ВЦА, підрядні організації, жителі громади, 
бізнес, регіональний полігон 

Очікувані результати від 
реалізації завдання  

 

- економічна та/або 
бюджетна ефективність 
реалізації проєкту 

- соціальний вплив 
- екологічний вплив 

Покращення якості навколишнього середовища у сфері 
поводження з ТПВ, розвиток альтернативних джерел енергії 

Основні заходи завдання Придбання подрібнювача для інших видів відходів; будівництво 
комплексної інженерної споруди для виробництва електричної 
енергії з системою збору й утилізації біогазу 

Період реалізації завдання  2-3 роки (2023-2024) 
Орієнтовний обсяг 
фінансування завдання, тис. 
грн 

1 рік 2 рік 3 рік Усього 

- державний бюджет 
- місцевий бюджет 
- інші джерела (кошти 

0 
0 
0 

0 
2500 

0 

0 
2000 

0 

0 
4500 

0 
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підприємств, 
інвесторів, 
міжнар.тех.допомога 
і т.д.) 
Усього 

 
 
 
 

0 

 
 
 
 

2500 

 
 
 
 

2000 

 
 
 
 

4500 

 
 
Стратегічна ціль 

Стратегії, якій відповідає 
завдання 

Стратегічна ціль 2 «Сучасна інфраструктура для 
проживання в громаді» 

Номер та назва завдання Завдання 2.2.4. Популяризація та заохочення екологічної 
поведінки мешканців 

Мета та завдання   Популяризація екологічного світогляду для збереження 
навколишнього природного середовища 

Територія, на яку завдання 
має вплив 

Волноваська МТГ 

Цільові групи завдання та 
кінцеві бенефіціари 

Волноваська міська ВЦА, жителі громади, бізнес 

Очікувані результати від 
реалізації завдання  

 

- економічна та/або 
бюджетна ефективність 
реалізації проєкту 

- соціальний вплив 
- екологічний вплив 

Видання поліграфічної продукції та участь у форумі з метою 
формування «зеленої» свідомості, обговорення засобів 
покращення екологічної ситуації 

Основні заходи завдання Проведення просвітницьких акцій з метою формування 
«зеленої» свідомості, у т.ч. дітей та молоді, культури 
енергозбереження, залучення громади до реалізації «зелених» 
проєктів. 

Період реалізації завдання  1-3 роки (2022-2024) 
Орієнтовний обсяг 
фінансування завдання, тис. 
грн 

1 рік 2 рік 3 рік Усього 

- державний бюджет 
- місцевий бюджет 
- інші джерела (кошти 

підприємств, 
інвесторів, 
міжнар.тех.допомога і 
т.д.) 

- Усього 

0 
0 

25 
 
 
 
 

25 

0 
0 

25 
 
 
 
 

25 

0 
0 

25 
 
 
 
 

25 

0 
0 

75 
 
 
 
 

75 

 
Стратегічна ціль Стратегії, 

якій відповідає завдання 
Стратегічна ціль 2 «Сучасна інфраструктура для проживання 

в громаді» 
Номер та назва завдання Завдання 2.3.1. Енергоефективне комунальне господарство та 

бюджетна сфера 
Мета та завдання   Впровадження енергозберігаючих технологій в сферах: 

житлове господарство, комунальне господарство та бюджетна 
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сфера, освітлення вулиць 
Територія, на яку завдання 
має вплив 

Волноваська МТГ 

Цільові групи завдання та 
кінцеві бенефіціари 

Волноваська міська ВЦА, підрядні організації, жителі громади, 
бізнес 

Очікувані результати від 
реалізації завдання  

 

- економічна та/або 
бюджетна ефективність 
реалізації проєкту 

- соціальний вплив 
- екологічний вплив 

Здійснення реконструкції та капітальних ремонтів житлових 
будинків, споруд комунального господарства та бюджетної 
сфери із застосуванням енергозберігаючих технологій та 
обладнання для 40 тисяч жителів МТГ. 

Основні заходи завдання Впровадження енергоефективних технологій та обладнання на 
об’єктах комунальної власності, забезпечення 
енергомодернізації об’єктів комунальної власності, бюджетних 
установ та організацій, енергоаудиту комунального сектору, 
оптимізація схеми теплопостачання, розробка Плану дій 
сталого енергетичного розвитку, енергомодернізація 
соціального житла та об’єктів комунальної власності, 
використання альтернативних джерел енергії, впровадження 
систем енергоменеджменту й енергомоніторингу, розробка та 
реалізація енергозберігаючих проєктів. 

Період реалізації завдання   1-3 роки (2022-2024) 
Орієнтовний обсяг 
фінансування завдання, тис. 
грн 

1 рік 2 рік 3 рік Усього 

- державний бюджет 
- місцевий бюджет 
- інші джерела (кошти 

підприємств, 
інвесторів, 
міжнар.тех.допомога і 
т.д.) 
Усього 

30000 
25200 

0 
 
 
 
 
 

55200 

100000 
20200 

0 
 
 
 
 
 

120200 

0 
24000 

300 
 
 
 
 
 

24300 

130000 
69400 

300 
 
 
 
 
 

199700 

 
 
Стратегічна ціль 

Стратегії, якій відповідає 
завдання 

Стратегічна ціль 2 «Сучасна інфраструктура для 
проживання в громаді» 

Номер та назва завдання Завдання 2.3.2. Популяризація та заохочення енергозберігаючої 
поведінки мешканців 

Мета та завдання  Проведення просвітницьких акцій з метою формування 
«зеленої» свідомості, у т.ч. дітей та молоді, культури 
енергозбереження, залучення громади до реалізації «зелених» 
проєктів 

Територія на яку завдання 
має вплив 

Волноваська МТГ 

Цільови групи завдання та Волноваська міська ВЦА, підрядні організації, жителі громади, 
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кінцеві бенефіціари бізнес 
Очікувані результати від 
реалізації завдання  

 

- економічна та/або 
бюджетна ефективність 
реалізації проєкту 

- соціальний вплив 
- екологічний вплив 

Популяризація екологічного світогляду для збереження 
навколишнього природного середовища; участь в екологічному 
форумі; пропаганда охорони навколишнього природного 
середовища 

Основні заходи завдання Проведення інформаційних кампаній, підвищення рівня 
поінформованості дітей, молоді та дорослих щодо значення, 
переваг та інструментів сталого споживання та виробництва, а 
також шляхів збереження та відновлення навколишнього 
природного середовища 

Період реалізації завдання  1-3 роки (2022-2024)  
Орієнтовний обсяг 
фінансування завдання, тис. 
грн 

1 рік 2 рік 3 рік Усього 

- державний бюджет 
- місцевий бюджет 
- інші джерела (кошти 

підприємств, 
інвесторів, 
міжнар.тех.допомога і 
т.д.) 
Усього 

0 
0 

60 
 
 
 
 
 

60 

0 
0 

60 
 
 
 
 
 

60 

0 
0 

60 
 
 
 
 
 

60 

0 
0 

180 
 
 
 
 
 

180 

 
 
Стратегічна ціль 

Стратегії, якій відповідає 
завдання 

Стратегічна ціль 2 «Сучасна інфраструктура для 
проживання в громаді» 

Номер та назва завдання Завдання 2.3.3. Сучасне освітлення населених пунктів 
Мета та завдання  Реконструкція вуличного освітлення з використанням 

інноваційних енергоефективних заходів з метою зменшення 
витрат електроенергії та покращення благоустрою та якості 
надання послуг. Підвищення рівня комфорту громадян, 
зниження рівня злочинності та ризику ДТП. 

Територія, на яку завдання 
має вплив 

Волноваська МТГ 

Цільові групи завдання та 
кінцеві бенефіціари 

Волноваська міська ВЦА, підрядні організації, жителі громади, 
бізнес 

Очікувані результати від 
реалізації завдання  

 

- економічна та/або 
бюджетна ефективність 
реалізації проєкту 

- соціальний вплив 
- екологічний вплив 

Скорочено енерговитрати. Покращено якість освітлення у місті. 
Покращено благоустрій. Економія бюджетних коштів; 
впровадження енергозберігаючих технологій в освітленні 
вулиць. 

Основні заходи завдання Виготовлення проєкту; реконструкція вуличного освітлення з 
використанням інноваційних енергоефективних заходів; 
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введення в експлуатацію. 
 

Період реалізації завдання   1-3 роки (2022-2024) 
Орієнтовний обсяг 
фінансування завдання, тис. 
грн 

1 рік 2 рік 3 рік Усього 

- державний бюджет 
- місцевий бюджет 
- інші джерела (кошти 

підприємств, 
інвесторів, 
міжнар.тех.допомога і 
т.д.) 
Усього 

0 
3450 

0 
 
 
 
 

3450 

0 
4600 

0 
 
 
 
 

4600 

0 
5000 

0 
 
 
 
 

5000 

0 
13050 

0 
 
 
 
 

13050 

 
 
Стратегічна ціль 

Стратегії, якій відповідає 
завдання 

Стратегічна ціль 3 «Громада доброго життя, що 
задовільняє освітні, медичні та культурні потреби 

мешканців» 
Номер та назва завдання Завдання 3.1.1. Підвищення якості та доступності дошкільної, 

базової та профільної освіти 
Мета та завдання   Покращення підвозу школярів, забезпечення у сільській 

місцевості регулярного безоплатного перевезення до місць 
навчання і додому учнів та педагогічних працівників. Створення 
рівних можливостей для всіх громадян, які проживають і 
постійно працюють у сільській місцевості, в задоволенні 
соціальних та культурно- освітніх потреб. Створення нових 
робочих місць. Формування належної соціальної 
інфраструктури села 

Територія, на яку завдання 
має вплив 

Волноваська МТГ 

Цільові групи завдання та 
кінцеві бенефіціари 

Волноваська міська ВЦА, підрядні організації, жителі громади, 
бізнес 

Очікувані результати від 
реалізації завдання  

 

- економічна та/або 
бюджетна ефективність 
реалізації проєкту 

- соціальний вплив 
- екологічний вплив 

Створення зручних умов для дітей шкільного віку для прибуття 
до закладів освіти та зворотно. Забезпечення реалізації прав 
громадян на доступність і безоплатність для здобуття якісної та 
безоплатної загальної середньої освіти. Забезпечення 
регулярного та безоплатного підвезення учнів і вчителів 
сільської місцевості до місць навчання (насамперед, до опорних 
шкіл), на роботу та в зворотному напрямку. Забезпечення 
екскурсійного обслуговування учнівської молоді, її участі в 
конкурсах, спортивних змаганнях, олімпіадах, фестивалях, 
заходах районного, обласного та всеукраїнського рівнів. 
Забезпечення підвозу учнів до закладів оздоровлення, 
відпочинку та в зворотному напрямку. Забезпечення участі 
учасників навчально-виховного процесу в нарадах, семінарах, 
інших заходах міського, обласного та всеукраїнського рівнів. 
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Оптимізація мережі загальноосвітніх навчальних закладів у 
сільській місцевості. 

Основні заходи завдання Виділення коштів, визначення потенційного постачальника, 
придбання автобусів, проходження технічних процедур та 
випуск на лінію автобусного маршруту 

Період реалізації завдання  1-3 роки (2022-2024) 
Орієнтовний обсяг 
фінансування завдання, тис. 
грн 

1 рік 2 рік 3 рік Усього 

- державний бюджет 
- місцевий бюджет 
- інші джерела (кошти 

підприємств, 
інвесторів, 
міжнар.тех.допомога і 
т.д.) 
Усього 

4000 
10590 

0 
 
 
 
 

14590 

4000 
8690 

0 
 
 
 
 

12690 

4000 
18390 

0 
 
 
 
 

22390 

12000 
37670 

0 
 
 
 
 

49670 

 
 
Стратегічна ціль 

Стратегії, якій відповідає 
завдання 

Стратегічна ціль 3 «Громада доброго життя, що 
задовільняє освітні, медичні та культурні потреби 

мешканців» 
Номер та назва завдання Завдання 3.1.2. Створення культурного та толерантного 

середовища 
Мета та завдання   Можливість реконструції, проведення, планування, культурних 

та освітніх заходів у громаді 
Територія, на яку завдання 
має вплив 

Волноваська МТГ 

Цільові групи завдання та 
кінцеві бенефіціари 

Волноваська міська ВЦА, підрядні організації, жителі громади, 
бізнес 

Очікувані результати від 
реалізації завдання  

 

- економічна та/або 
бюджетна ефективність 
реалізації проєкту 

- соціальний вплив 
- екологічний вплив 

Розширення культурних послуг з урахуванням потреб населення 
різного віку, статі, стану здоров’я, просування культурної 
спадщини громади, підтримка культурних заходів різних рівнів; 
підвищення компетенції персоналу в галузі культури, підтримка 
мистецьких проєктів, креативних індустрій, митців і колективів, 
які, зокрема, сприятимуть рівності, недискримінації, 
інклюзивності, міститимуть виклик ґендерним стереотипам, 
патріархальним поглядам 

Основні заходи завдання Визначення переліку культурно-духовних цінностей; 
визначення культурного та ресурсного потенціалу кожного 
населеного пункту громади; забезпечення заходів з охорони 
культурної спадщини; збереження та розвиток нематеріальної 
культурної спадщини; визначення форм подальшого 
функціонування закладів культури; бібліотека –  від 
«книгосховища» до «інформаційно-культурного центру» 

Період реалізації завдання  1-3 роки (2022-2024) 
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Орієнтовний обсяг 
фінансування завдання, тис. 
грн 

1 рік 2 рік 3 рік Усього 

- державний бюджет 
- місцевий бюджет 
- інші джерела (кошти 

підприємств, 
інвесторів, 
міжнар.тех.допомога і 
т.д.) 
Усього 

0 
1510 

0 
 
 
 
 

1510 

0 
1610 

0 
 
 
 
 

1610 

0 
1710 

0 
 
 
 
 

1710 

0 
4830 

0 
 
 
 
 

4830 

 
 
 
 
 
Стратегічна ціль 

Стратегії, якій відповідає 
завдання 

Стратегічна ціль 3 «Громада доброго життя, що 
задовільняє освітні, медичні та культурні потреби 

мешканців» 
Номер та назва завдання Завдання 3.1.3. Облаштування місць громадського відпочинку та 

дозвілля 
Мета та завдання   Зростання реакреаційних/відпочинкових можливостей жителів 

громади, покращення суспільної інтеграції мешканців 
Територія, на яку завдання 
має вплив 

Волноваська МТГ 

Цільові групи завдання та 
кінцеві бенефіціари 

Волноваська міська ВЦА, підрядні організації, жителі громади, 
бізнес 

Очікувані результати від 
реалізації завдання  

 

- економічна та/або 
бюджетна ефективність 
реалізації проєкту 

- соціальний вплив 
- екологічний вплив 

Створення умов для розвитку сфери охорони пам’яток історії та 
археології, забезпечення відповідного рівня збереження і 
раціонального використання об’єктів культурного надбання, які 
є привабливими туристичними об’єктами 

Основні заходи завдання Модернізація та розбудова інфраструктури дозвілля з 
урахуванням вимог інклюзивності; розширення послуг з 
проведення дозвілля, зокрема, з використанням 
інформаційних технологій; вживання стимулюючих заходів, 
спрямованих на розширення розважальних послуг з 
урахуванням потреб населення різного віку, статі, стану 
здоров’я, підтримку мистецьких проєктів, креативних індустрій, 
митців та колективів, які, зокрема, сприятимуть рівності, 
недискримінації, інклюзивності, міститимуть виклик ґендерним 
стереотипам, патріархальним поглядам тощо 

Період реалізації завдання  1-3 роки (2022-2024) 
Орієнтовний обсяг 
фінансування завдання, тис. 
грн 

1 рік 2 рік 3 рік Усього 

- державний бюджет 0 0 0 0 
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- місцевий бюджет 
- інші джерела (кошти 

підприємств, 
інвесторів, 
міжнар.тех.допомога і 
т.д.) 
Усього 

3600 
0 
 
 
 
 
 

3600 

3600 
0 
 
 
 
 
 

3600 

500 
0 
 
 
 
 
 

500 

7700 
0 
 
 
 
 
 

7700 

 
 
Стратегічна ціль 

Стратегії, якій відповідає 
завдання 

Стратегічна ціль 3 «Громада доброго життя, що 
задовільняє освітні, медичні та культурні потреби 

мешканців» 
Номер та назва завдання Завдання 3.2.1. Підвищення якості та загальної доступності 

медичних послуг 
Мета та завдання   Підвищення ефективності діяльності закладів охорони 

здоров’я, якісної медичної допомоги (профілактика та 
лікування) 

Територія, на яку завдання 
має вплив 

Волноваська МТГ 

Цільові групи завдання та 
кінцеві бенефіціари 

Волноваська міська ВЦА, підрядні організації, жителі громади, 
бізнес 

Очікувані результати від 
реалізації завдання  

Створено комплексну систему охорони культурної спадщини; 
знайомство жителів міста та гостей з культурним надбанням 
громади. 

- економічна та/або 
бюджетна ефективність 
реалізації проєкту 

- соціальний вплив 
- екологічний вплив 

Підтримка заходів щодо посилення кадрового забезпечення та 
компетенцій фахівців, зокрема, щодо ґендерно відповідального 
надання послуг; проведення широкої інформаційно-
роз’яснювальної роботи серед населення; сприяння ґендерній 
рівності; розвиток електронного урядування і розширення 
переліку послуг, які надаються в електронному вигляді; 
забезпечення зворотного зв’язку, контролю за якістю послуг 

Основні заходи завдання Проведення інвентаризації, паспортизації об’єктів культурної 
спадщини та формування пропозицій для включення цих 
об’єктів до Державного реєстру нерухомих пам’яток України, 
впровадження та налагодження системи обліку об’єктів 
культурної спадщини; увічнення визначених історичних подій, 
видатних постатей в історії МТГ; популяризація краєзнавчої 
діяльності; підвищення рівня відповідальності власників і 
користувачів об’єктів культурної спадщини за їх збереження та 
використання; проведення оцінки пам’яток культурної 
спадщини, визначення балансоутримувачів, визначення меж; 
залучення до роботи з охорони культурної спадщини жителів 
міста та підприємців через відродження традиції шефства над 
об’єктами історії; проведення обстежень стану пам’яток з 
метою визначення об’єктів, на яких необхідно першочергово 
провести дослідні, протиаварійні та консерваційні роботи і 
складення їх переліку. Створення умов для розвитку туристичної 
сфери на території МТГ з метою створення іміджу Донецької 
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області як культурного, мистецького та туристичного центру. 
Період реалізації завдання  1-3 роки (2022-2024) 
Орієнтовний обсяг 
фінансування завдання, тис. 
грн 

1 рік 2 рік 3 рік Усього 

- державний бюджет 
- місцевий бюджет 
- інші джерела (кошти 

підприємств, 
інвесторів, 
міжнар.тех.допомога і 
т.д.) 
Усього 

2000 
5100 

0 
 
 
 
 

7100 

1000 
4100 

0 
 
 
 
 

5100 

2000 
5100 

0 
 
 
 
 

7100 

5000 
14300 

0 
 
 
 
 

19300 

 
 
Стратегічна ціль 

Стратегії, якій відповідає 
завдання 

Стратегічна ціль 3 «Громада доброго життя, що 
задовільняє освітні, медичні та культурні потреби 

мешканців» 
Номер та назва завдання Завдання 3.2.2. Підвищення якості життя людей, що потребують 

особливої соціально-медичної, психологічної та реабілітаційної 
допомоги 

Мета та завдання   Створення умов та можливостей привабливого та безпечного 
проведення часу людей, що потребують особливої соціально-
медичної, психологічної та реабілітаційної допомоги 

Територія, на яку завдання 
має вплив 

Волноваська МТГ 

Цільові групи завдання та 
кінцеві бенефіціари 

Волноваська міська ВЦА, підрядні організації, жителі громади, 
бізнес 

Очікувані результати від 
реалізації завдання  

 

- економічна та/або 
бюджетна ефективність 
реалізації проєкту 

- соціальний вплив 
- екологічний вплив 

Формування оптимальної мережі соціальних (реабілітаційних) 
закладів відповідно до сучасних потреб населення та 
інклюзивності, зміцнення їх матеріальної бази, підтримки 
заходів щодо посилення кадрового забезпечення та 
компетенцій фахівців, впровадження сучасних форм і методів 
надання таких послуг. 

Основні заходи завдання Проведення заходів щодо підвищення якості життя людей, що 
потребують особливої соціально-медичної, психологічної та 
реабілітаційної допомоги. Створення стаціонарного відділення 
територіального центру, реконструкція будівлі для розміщення 
центру соціальної  підтримки дітей та сімей. 

Період реалізації завдання   1-3 роки (2022-2024) 
Орієнтовний обсяг 
фінансування завдання, 
тис.грн. 

1 рік 2 рік 3 рік Усього 

- державний бюджет 
- місцевий бюджет 
- інші джерела (кошти 

10000 
21070 

0 

10000 
10600 

0 

10000 
9322 

0 

30000 
40992 

0 
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підприємств, 
інвесторів, 
міжнар.тех.допомога і 
т.д.) 
Усього 

 
 
 
 

31070 

 
 
 
 

20600 

 
 
 
 

19322 

 
 
 
 

70992 

 
 
Стратегічна ціль 

Стратегії, якій відповідає 
завдання 

Стратегічна ціль 3 Громада доброго життя, що задовільняє 
освітні, медичні та культурні потреби мешканців 

Номер та назва завдання Завдання 3.2.3. Залучення громадян до фізичної активності 
Мета та завдання   Забезпечення проведення занять з фізичного виховання на 

відповідному рівні, суспільна інтеграція 
Територія, на яку завдання 
має вплив 

Волноваська МТГ 

Цільові групи завдання та 
кінцеві бенефіціари 

Волноваська міська ВЦА, підрядні організації, жителі громади, 
бізнес 

Очікувані результати від 
реалізації завдання  

 

- економічна та/або 
бюджетна ефективність 
реалізації проєкту 

- соціальний вплив 
- екологічний вплив 

Створення місць для активного відпочинку (зон для рухової 
активності та спорту на свіжому повітрі тощо), облаштування 
безпечних велосипедних і пішохідних доріжок; проведення 
заходів з підвищення оздоровчої рухової активності населення, у 
тому числі для осіб похилого віку, осіб з інвалідністю; 
підвищення рівня поінформованості й обізнаності різних груп 
населення щодо формування здорового способу життя і 
профілактики негативних явищ серед різних груп населення, 
особливо серед дітей та молодих дівчат і хлопців тощо 

Основні заходи завдання Заохочення до здорового способу життя осіб усіх вікових груп 
як умови здорового старіння та активного довголіття; 
формування інфраструктури сучасних і привабливих спортивних 
споруд за місцем проживання, у місцях масового відпочинку 
громадян; формування ціннісного ставлення юнацтва та молоді 
до власного здоров'я; покращення фізичного розвитку та 
фізичної підготовленості з урахуванням вимог майбутньої 
професійної діяльності; збільшення кількості 
загальнодоступних спортивних заходів; будівництво спортивно-
оздоровчого комплексу з басейном 

Період реалізації завдання  1-3 роки (2022-2024) 
Орієнтовний обсяг 
фінансування завдання, тис. 
грн 

1 рік 2 рік 3 рік Усього 

- державний бюджет 
- місцевий бюджет 
- інші джерела (кошти 

підприємств, 
інвесторів, 

0 
7000 

30 
 
 
 

20000 
8200 

43 
 
 
 

30000 
8600 
107 

 
 
 

50000 
23800 

180 
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міжнар.тех.допомога і 
т.д.) 
Усього 

 
 

7030 

 
 

28243 

 
 

38707 

 
 

73980 

 
 

Стратегічна ціль Стратегії, 
якій відповідає завдання 

Стратегічна ціль 3 «Громада доброго життя, що задовільняє 
освітні, медичні та культурні потреби мешканців» 

Номер та назва завдання  Завдання 3.3.1. Розвиток сільських територій з низькою щільністю 
населення 

Мета та завдання   Встановлення рівномірного розвитку сільських територій 
Територія, на яку завдання 
має вплив 

 Волноваська МТГ 

Цільові групи завдання та 
кінцеві бенефіціари 

Волноваська міська ВЦА, підрядні організації, жителі громади, 
бізнес 

Очікувані результати від 
реалізації завдання  

 

- економічна та/або 
бюджетна ефективність 
реалізації проєкту 

- соціальний вплив 
- екологічний вплив 

Стимулювання зайнятості населення та самозайнятості в 
сільській місцевості, зокрема через підтримку підприємництва, 
створення кооперативів; розвиток сільської соціальної та 
інженерної інфраструктури; наближення якісних послуг; 
впровадження програм місцевих стимулів для залучення 
молодих працівників до роботи в сільських населених пунктах 
тощо. 

Основні заходи завдання Визначення індикаторів (показників KPI) розвитку населених 
пунктів і відповідна ідентифікація «слабких» населених пунктів 
громади; складання першочергових дій щодо стабілізації 
належного стану життєдіяльності населених пунктів громади; 
пошук потенційних джерел для ліквідації наслідків «слабкого» 
розвитку населених пунктів 

Період реалізації завдання  2 рік (2023) 
Орієнтовний обсяг 
фінансування завдання, тис. 
грн 

1 рік 2 рік 3 рік Усього 

- державний бюджет 
- місцевий бюджет 
- інші джерела (кошти 

підприємств, 
інвесторів, 
міжнар.тех.допомога і 
т.д.) 
Усього 

0 
0 
0 
 
 
 
 

0 

0 
100 
30 

 
 
 
 

130 

0 
0 
0 
 
 
 
 

0 

0 
100 
30 

 
 
 
 

130 

 
 
Стратегічна ціль 

Стратегії, якій відповідає 
завдання 

Стратегічна ціль 3 «Громада доброго життя, що 
задовільняє освітні, медичні та культурні потреби 

мешканців» 
Номер та назва завдання Завдання 3.3.2. Підтримка «слабких» населених пунктів громади 
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Мета та завдання   Стабілізація належного стану життєдіяльності «слабких» 
населених пунктів громади 

Територія, на яку завдання 
має вплив 

Волноваська МТГ 

Цільові групи завдання та 
кінцеві бенефіціари 

Волноваська міська ВЦА, підрядні організації, жителі громади, 
бізнес 

Очікувані результати від 
реалізації завдання  

 

- економічна та/або 
бюджетна ефективність 
реалізації проєкту 

- соціальний вплив 
- екологічний вплив 

Сприяння перебудові структури місцевої економіки; 
стимулювання самозайнятості населення та підтримка розвитку 
підприємництва; формування можливостей для 
перекваліфікації, навчання та перенавчання працівників 
населених пунктів; відновлення міської інфраструктури тощо 

Основні заходи завдання Визначення індикаторів (показників KPI) розвитку населених 
пунктів і відповідна ідентифікація «слабких» населених пунктів 
громади; складання першочергових дій щодо стабілізації 
належного стану життєдіяльності «слабких» населених пунктів 
громади; пошук потенційних джерел для ліквідації наслідків 
«слабкого» розвитку 

Період реалізації завдання   1 рік (2022) 
Орієнтовний обсяг 
фінансування завдання, тис. 
грн 

1 рік 2 рік 3 рік Усього 

- державний бюджет 
- місцевий бюджет 
- інші джерела (кошти 

підприємств, 
інвесторів, 
міжнар.тех.допомога і 
т.д.) 
Усього 

0 
100 
30 

 
 
 
 

130 

0 
0 
0 
 
 
 
 

0 

0 
0 
0 
 
 
 
 

0 

0 
100 
30 

 
 
 
 

130 

 
 
Стратегічна ціль 

Стратегії, якій відповідає 
завдання 

Стратегічна ціль 3 «Громада доброго життя, що 
задовільняє освітні, медичні та культурні потреби 

мешканців» 
Номер та назва завдання Завдання 3.3.3. Усунення наслідків бойових дій у населених 

пунктах, які наближені до лінії розмежування 
Мета та завдання  Відновлення процесів життєдіяльності населених пунктів 

шляхом усунення наслідків бойових дій 
Територія, на яку завдання 
має вплив 

Волноваська МТГ 

Цільові групи завдання та 
кінцеві бенефіціари 

Волноваська міська ВЦА, підрядні організації, жителі громади, 
бізнес 

Очікувані результати від 
реалізації завдання  

 

- економічна та/або 
бюджетна ефективність 

Відбудова критичної інфраструктури та соціальних послуг: 
об’єктів енергетики, транспорту, водопостачання і 
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реалізації проєкту 
- соціальний вплив 
- екологічний вплив 

водовідведення, закладів системи освіти, охорони здоров’я і 
соціального забезпечення. Підтримка малого і середнього 
бізнесу. Розвиток громадянського суспільства в громаді, 
відновлення довіри й миру. 

Основні заходи завдання Інвентаризація наслідків бойових дій у населених пунктах 
громади; складання першочергових дій щодо відновлення 
належного стану життєдіяльності в населених пунктах громади; 
пошук потенційних джерел для ліквідації наслідків бойових дій 
у населених пунктах громади 

Період реалізації завдання  1 рік (2022) 
Орієнтовний обсяг 
фінансування завдання, тис. 
грн 

1 рік 2 рік 3 рік Усього 

- державний бюджет 
- місцевий бюджет 
- інші джерела (кошти 

підприємств, 
інвесторів, 
міжнар.тех.допомога і 
т.д.) 
Усього 

0 
200 
70 

 
 
 
 

270 

0 
0 
0 
 
 
 
 

0 

0 
0 
0 
 
 
 
 

0 

0 
200 
70 

 
 
 
 

270 
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                 Додаток 3 
СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ ТА ОЦІНКИ  

Індикатори 

Дезагрег
ація  Вихідні дані 

Цільові та фактичні значення 

Джерело 
інформації 

 
 

Відповідальні 
 

Комен
тарі 
та 

поясне
ння 

1 рік реалізації 
стратегії 

2  рік реалізації 
стратегії 

рік значення План Факт План Факт 

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 1 «ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ НА ПРИНЦИПАХ ЗРІВНОВАЖЕНОГО РОЗВИТКУ» 

Операційна ціль 1.1 Формування позитивного іміджу громади 

% людей, що не проживають 
в громаді, яким відомо про її 
туристичний потенціал 
  

 
Ч 
 

   Ж 

 
2021 

5%  
5 % 
 

    5 % 

5%  
5 % 
 

    5 % 

5%  
5 % 
 

    5 % 

30 % 
30 % 

 
    30 % 

 Дані опитування 
та анкетувань, 

дані про 
затвердження 
айдентики 

Відділ 
організаційної та 
кадрової роботи, 
Відділ економіки,  

торгівлі та 
інвестиційної 
діяльності 

Волноваської 
міської військово-

цивільної 
адміністрації 

 

Завдання 1.1.1 Розробка WEB-порталу громади 

  
Рівень охоплення населення 
інформаційним    ресурсом, % 

 
Ч 
 
Ж 

 
2021 

5%  
5 % 
 

    5 % 

5%  
5 % 
 

    5 % 

5%  
5 % 
 

    5 % 

25 % 
25 % 

 
  25 % 

 Звіти онлайн 
ресурса 

Відділ 
організаційної та 
кадрової роботи 
Волноваської 

міської 
військово-
цивільної 

адміністрації 
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Індикатори 

Дезагрег
ація  Вихідні дані 

Цільові та фактичні значення 

Джерело 
інформації 

 
 

Відповідальні 
 

Комен
тарі 
та 

поясне
ння 

1 рік реалізації 
стратегії 

2  рік реалізації 
стратегії 

рік значення План Факт План Факт 

Завдання 1.1.2 Маркетинг та брендинг територій 

Коефіцієнт співвідношення між 
кількістю випадків вибуття та 
прибуття населення, % 

 
Ч 
 
Ж 

 
 
2021 

4% 
5% 

 
3% 

4% 
5% 

 
3% 

4% 
5% 

 
3% 

2% 
2% 

 
2% 

 Звіт органів ДМС Відділ 
організаційної та 
кадрової роботи, 

Відділ 
економіки,  
торгівлі та 

інвестиційної 
діяльності 

Волноваської 
міської 

військово-
цивільної 

адміністрації 

 

Приріст питомої ваги (%) 
обсягу     інвестицій до 
попереднього року 

   
2021 

 
1% 

 
1% 

 
1% 

 
25% 

 Дані 
фінансового  

відділу 

Відділ 
економіки,  
торгівлі та 

інвестиційної 
діяльності 

Волноваської 
міської 

військово-
цивільної 

адміністрації 

 

Завдання 1.1.3 Промоція та імідж громади 

Сформована айдентика 
території (бренд, брендбук, 

 
 

2021 0 0 0 5  Дані про 
затвердження 

Відділ 
економіки,  
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Індикатори 

Дезагрег
ація  Вихідні дані 

Цільові та фактичні значення 

Джерело 
інформації 

 
 

Відповідальні 
 

Комен
тарі 
та 

поясне
ння 

1 рік реалізації 
стратегії 

2  рік реалізації 
стратегії 

рік значення План Факт План Факт 

слоган, фірмовий стиль, герб) 
шт. 

айдентики торгівлі та 
інвестиційної 
діяльності 

Волноваської 
міської 

військово-
цивільної 

адміністрації 

Операційна ціль 1.2 Розвиток малого та середнього підприємництва 

  
Збільшення % зареєстрованих 
СПД в громаді;  

 2021 1% 1% 1% 25%  Дані державного 
реєстратора, 
дані ДПС 

Відділ 
економіки,  
торгівлі та 

інвестиційної 
діяльності 

Волноваської 
міської 

військово-
цивільної 

адміністрації 

 

  
Збільшення % надходжень до 
місцевого бюджету 

 2021 5% 5% 5% 40%  Показники 
фінансового 
управління,  
дані ДПС 

Відділ 
економіки,  
торгівлі та 

інвестиційної 
діяльності 

Волноваської 
міської 

військово-
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Індикатори 

Дезагрег
ація  Вихідні дані 

Цільові та фактичні значення 

Джерело 
інформації 

 
 

Відповідальні 
 

Комен
тарі 
та 

поясне
ння 

1 рік реалізації 
стратегії 

2  рік реалізації 
стратегії 

рік значення План Факт План Факт 

цивільної 
адміністрації 

  
Збільшення % 
працевлаштованих осіб 

 2021 1% 1% 1% 5%  Показники 
місцевого 

відідлення ПФУ,  
дані ДПС 

Відділ 
економіки,  
торгівлі та 

інвестиційної 
діяльності 

Волноваської 
міської 

військово-
цивільної 

адміністрації 

 

Завдання 1.2.1 Розробка сучасної просторової документації 

  
Питома вага (%)  виданих 
містобудівних умов та 
обмежень  

 2021 5% 5% 5% 80%  Дані відділу 
архітектури, 

містобудування 
та 

землевпрорядк
ування 

Відділ 
архітектури, 

містобудування 
та 

землевпрорядку
вання 

Волноваської 
міської 

військово-
цивільної 

адміністрації 

 

  
Питома вага (%) оцифрованих 

 2021 2% 2% 2% 50%  Звіти з 
містобудівного 

Відділ 
архітектури, 
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Індикатори 

Дезагрег
ація  Вихідні дані 

Цільові та фактичні значення 

Джерело 
інформації 

 
 

Відповідальні 
 

Комен
тарі 
та 

поясне
ння 

1 рік реалізації 
стратегії 

2  рік реалізації 
стратегії 

рік значення План Факт План Факт 

просторових даних внесесних 
до містобудівного кадастру  
 

кадастру містобудування 
та 

землевпрорядку
вання 

Волноваської 
міської 

військово-
цивільної 

адміністрації 

Питома вага (%) збільшення 
нормативно-грошової оцінки 
за 1 га 
Питома вага (%) збільшення 
надходження до бюждету  

  
 
2021 

1% 
 
 

1% 

1% 
 
 

1% 

1% 
 
 

1% 

20% 
 
 

15% 

 Дані 
фінансового 

відділу , відділу 
архітектури, 

містобудування 
та 

землевпрорядк
ування 

Відділ 
архітектури, 

містобудування 
та 

землевпрорядку
вання 

Волноваської 
міської 

військово-
цивільної 

адміністрації 

 

  
Збільшено % надходжень до 
бюджету після впровадження 
просторової документації  

  
2021 

 
2% 

 
2% 

 
2% 

 
50% 

 Дані 
фінансового 
відділу , дані 

ДПС 

Відділ 
архітектури, 

містобудування 
та 

землевпрорядку
вання 

Волноваської 
міської 
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Індикатори 

Дезагрег
ація  Вихідні дані 

Цільові та фактичні значення 

Джерело 
інформації 

 
 

Відповідальні 
 

Комен
тарі 
та 

поясне
ння 

1 рік реалізації 
стратегії 

2  рік реалізації 
стратегії 

рік значення План Факт План Факт 

військово-
цивільної 

адміністрації 

Завдання 1.2.2 Створення інститутів підтримки бізнесу 

 Питома вага (%) нових 
наданих послуг до загальної 
кількості наданих послуг 

  2021  2%  2%  2% 50%  Дані ЦНАПу 
щодо наданих 

послуг 

Відділ ЦНАП 
Волноваської 

міської 
військово-
цивільної 

адміністрації 

 

  
Питома вага (%) наданих 
послуг завдяки пересувним 
ЦНАПам, мобільнам кейсам до 
загальної кількості наданих 
послуг 

  
2021 

 
10% 

 
10% 

 
10% 

 
25% 

 Дані ЦНАПу 
щодо наданих 

послуг 

Відділ ЦНАП 
Волноваської 

міської 
військово-
цивільної 

адміністрації 

 

Питома вага (%) утворених СПД 
завдяки заснуванню установи 
(офісу) підтримки бізнесу 

 2021 5% 5% 5% 25%  Дані 
фінансового 
відділу, дані 

ДПС 

Відділ 
економіки,  
торгівлі та 

інвестиційної 
діяльності, 
Відділ ЦНАП 
Волноваської 

міської 
військово-
цивільної 

адміністрації 
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Індикатори 

Дезагрег
ація  Вихідні дані 

Цільові та фактичні значення 

Джерело 
інформації 

 
 

Відповідальні 
 

Комен
тарі 
та 

поясне
ння 

1 рік реалізації 
стратегії 

2  рік реалізації 
стратегії 

рік значення План Факт План Факт 

Компенсовано вартості 
банківських відсотків, % 

  
 
  

2021 20% 20% 20% 80%  Дані 
фінансового 

відділу 

Відділ 
економіки,  
торгівлі та 

інвестиційної 
діяльності 

Волноваської 
міської 

військово-
цивільної 

адміністрації 

 

Видано грантових коштів 
програми у % до попереднього 
року  який передує року 
впровадження завдання  

 2021 20% 20% 20% 80%  Дані 
фінансового 

відділу 

Відділ 
економіки,  
торгівлі та 

інвестиційної 
діяльності 

Волноваської 
міської 

військово-
цивільної 

адміністрації 

 

 Питома вага (%) підприємців 
залучених до соціального 
підприємництва    

  2021 1% 1% 1% 25%  Дані 
анкетування , 
дані ДПС 

Відділ 
економіки,  
торгівлі та 

інвестиційної 
діяльності 

Волноваської 
міської 

військово-
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Індикатори 

Дезагрег
ація  Вихідні дані 

Цільові та фактичні значення 

Джерело 
інформації 

 
 

Відповідальні 
 

Комен
тарі 
та 

поясне
ння 

1 рік реалізації 
стратегії 

2  рік реалізації 
стратегії 

рік значення План Факт План Факт 

цивільної 
адміністрації 

Завдання 1.2.3 Створення та наповнення інформаційно-комунікаційних систем 

  
Питома вага (%) оновленого 
комп’ютерного та офісного 
обладнання 

 2021 1% 1% 1% 50%  Видаткові 
накладні, акти 
прийому-
передачі, 

результати звітів 
Prozorro 

Відділ 
організаційної та 
кадрової роботи 
Волноваської 

міської 
військово-
цивільної 

адміністрації 

 

Питома вага (%) процесів 
електронного  документообігу 
до загального обсягу 
документообороту  

 2021 5% 5% 5% 80%  Звіти відділу 
організаційної та 
кадрової роботи 

Відділ 
організаційної та 
кадрової роботи 
Волноваської 

міської 
військово-
цивільної 

адміністрації 

 

Питома вага (%) ефективного 
використання комунального 
майна (оренда, приватизація) 
до кількості таких операцій до 
впровадження реєстру 

   
2021 

 
10% 

 
10% 

 
10% 

 
50% 

 Результати звітів 
Prozorro.Sale 

Юридичний 
відділ 

Волноваської 
міської 

військово-
цивільної 

адміністрації 
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Індикатори 

Дезагрег
ація  Вихідні дані 

Цільові та фактичні значення 

Джерело 
інформації 

 
 

Відповідальні 
 

Комен
тарі 
та 

поясне
ння 

1 рік реалізації 
стратегії 

2  рік реалізації 
стратегії 

рік значення План Факт План Факт 

  
Питома вага (%) кількості 
звернень до контакт-центру до 
кількості звернень на 
бумажних носіях 

   
2021 

 
20% 

 
20% 

 
20% 

 
50% 

 Звіти контакт-
центру 

Відділ культури 
Волноваської 

міської 
військово-
цивільної 

адміністрації 

 

Питома вага (%) швидкості та 
прозорості прийнятті рішень 
ради до  рішень ради 
прийнятих до впровадження 
електроної системи  

  2021 10% 10% 10% 80%  Аналітичені звіти 
відділу по роботі 
з депутатами, 
відкриті дані 
щодо рішень 

ради 

Відділ 
організаційної та 
кадрової роботи 
Волноваської 

міської 
військово-
цивільної 

адміністрації 

 

Питома вага (%) грошових 
коштів розподілених через 
громадський бюджет 
Питома вага (%) реалізованих 
проєктів 

 2021 
 
 
 

2021 

1 % 
 
 
 

5% 

1% 
 
 
 

5% 

1% 
 
 
 

5% 

50%  
 
 
 

80% 

 Дані 
фінансового 

відділу, відділу 
економіки, 
торгівлі та 

інвестиційної 
діяльності 

Відділ 
економіки, 
торгівлі та 

інвестиційної 
діяльності 

Волноваської 
міської 

військово-
цивільної 

адміністрації 
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Індикатори 

Дезагрег
ація  Вихідні дані 

Цільові та фактичні значення 

Джерело 
інформації 

 
 

Відповідальні 
 

Комен
тарі 
та 

поясне
ння 

1 рік реалізації 
стратегії 

2  рік реалізації 
стратегії 

рік значення План Факт План Факт 

  
Питома вага (%) оформлених 
рекламних контструкцій  

   
2021 

 
1 % 

 
1% 

 
1% 

 
25% 

 Видаткові 
накладні, акти 
прийому-
передачі, 

результати звітів 
Prozorro 

Відділ 
економіки, 
торгівлі та 

інвестиційної 
діяльності 

Волноваської 
міської 

військово-
цивільної 

адміністрації 

 

  
Питома вага (%) збільшення 
користувачів додатку Smart-
громада 

  2021 0 0 0 25%  Видаткові 
накладні, акти 
прийому-
передачі, 

результати звітів 
Prozorro 

Відділ 
економіки, 
торгівлі та 

інвестиційної 
діяльності 

Волноваської 
міської 

військово-
цивільної 

адміністрації 

 

Операційна ціль 1.3 Диверсифікація місцевої економіки 

Реструктурування місцевої 
економіки, спрямоване на 
зростання % різноманітності 
галузей, продукції, послуг;  

 2021 20% 20% 20% 40%  Дані державного 
реєстратора, дані 
органів статистики, 
дані фінансового 

відділу 

Відділ економіки, 
торгівлі та 

інвестиційної 
діяльності 

Волноваської 
міської військово-

цивільної 
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Індикатори 

Дезагрег
ація  Вихідні дані 

Цільові та фактичні значення 

Джерело 
інформації 

 
 

Відповідальні 
 

Комен
тарі 
та 

поясне
ння 

1 рік реалізації 
стратегії 

2  рік реалізації 
стратегії 

рік значення План Факт План Факт 

адміністрації 

Зменшення % ризику 
залежності від 
моноекономічних напрямів 
громади 

 2021 40% 40% 40% 25%  Дані фінансового 
відділу, звітиДПС 

Відділ економіки, 
торгівлі та 

інвестиційної 
діяльності 

Волноваської 
міської військово-

цивільної 
адміністрації 

 

Завдання 1.3.1 Створення зон логістичних центрів (хабів) 

Приріст питомої ваги (%) 
перевезених вантажів 
автообільним транспортом 

  2021 20% 20% 20% 40%  Дані 
фінансового 
відділу, 
звітиДПС  

Відділ 
економіки, 
торгівлі та 

інвестиційної 
діяльності 

Волноваської 
міської 

військово-
цивільної 

адміністрації 

 

Приріст питомої ваги (%) 
перевезених вантажів 
залізничним транспортом 

 2021 20% 20% 20% 40%  Дані 
Регіональної 

філії АТ 
«Укрзалізниця» 

Відділ 
економіки, 
торгівлі та 

інвестиційної 
діяльності 

Волноваської 
міської 
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Індикатори 

Дезагрег
ація  Вихідні дані 

Цільові та фактичні значення 

Джерело 
інформації 

 
 

Відповідальні 
 

Комен
тарі 
та 

поясне
ння 

1 рік реалізації 
стратегії 

2  рік реалізації 
стратегії 

рік значення План Факт План Факт 

військово-
цивільної 

адміністрації 

Завдання 1.3.2 Створення зон для аграрних продажів 

Збільшення питомої  ваги 
оптових продажів 
сільськогосподарської 
продукції   

 2021 2% 2% 2% 40%  Дані державного 
реєстратора, 
дані органів 

статистики, дані 
фінансового 
управління 

Відділ 
економіки, 
торгівлі та 

інвестиційної 
діяльності 

Волноваської 
міської 

військово-
цивільної 

адміністрації 

 

Завдання 1.3.3 Розвиток рибного господарства 

Питома вага (%) виробництва 
рибних продуктів у загальному 
обсязі вироблених харчових 
продуктів, напоїв та тютюнових 
виробів. 

 2021 1% 1% 1% 6%  Звіти відділу 
статистики, 
звітність ДПС 

Відділ 
економіки, 
торгівлі та 

інвестиційної 
діяльності 

Волноваської 
міської 

військово-
цивільної 

адміністрації 

 

Завдання 1.3.4 Розвиток сучасної системи переробки сільськогосподарської продукції 
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Індикатори 

Дезагрег
ація  Вихідні дані 

Цільові та фактичні значення 

Джерело 
інформації 

 
 

Відповідальні 
 

Комен
тарі 
та 

поясне
ння 

1 рік реалізації 
стратегії 

2  рік реалізації 
стратегії 

рік значення План Факт План Факт 

Частка надходження зерна і 
зернобобових, олійних на 
підприємства, що займаються 
їхнім зберіганням і 
переробленням, у загальному 
обсязі виробництва зазначених 
культур, % 

 2021 20% 20% 20% 40%  Звіти відділу 
статистики, 
звітність ДПС 

Відділ 
економіки, 
торгівлі та 

інвестиційної 
діяльності 

Волноваської 
міської 

військово-
цивільної 

адміністрації 

 

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 2 «СУЧАСНА ІНФРАСТРУКТУРА ДЛЯ ПРОЖИВАННЯ В ГРОМАДІ» 

Операційна ціль 2.1. Інфраструктурно-комфортна громада 

Забезпечення покращення % 
якості надання 
інфраструктурних послуг у 
громаді;  

 2021 10% 10% 10% 25%  Акти виконаних 
робіт, звіти про 

публічні закупівлі, 
Дані контакт-ценру, 

звіти відділлу 
звернень громадян 

Відділ ЖКГ 
Волноваської 

міської військово-
цивільної 

адміністрації 

 

Підвищення % рівня 
комфортності проживання в 
громаді 

 2021 20 % 20 % 20 % 40%   

Завдання 2.1.1 Ремонт та будівництво доріг, велодоріжек та тротуарів громади 

Питома вага (%) оновленого 
дорожнього покриття, 
велодоріжек та тротуарів 
шляхом проведення поточного 
ремонту 

 2021 10% 10% 10% 25%  Акти виконаних 
робіт, звіти про 

публічні 
закупівлі 

Відділ ЖКГ 
Волноваської 

міської 
військово-
цивільної 
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Індикатори 

Дезагрег
ація  Вихідні дані 

Цільові та фактичні значення 

Джерело 
інформації 

 
 

Відповідальні 
 

Комен
тарі 
та 

поясне
ння 

1 рік реалізації 
стратегії 

2  рік реалізації 
стратегії 

рік значення План Факт План Факт 

адміністрації 

Питома вага (%) оновленого 
дорожнього покриття, 
велодоріжек та тротуарів 
шляхом проведення 
капітального ремонту 

 2021 8% 8% 8% 15%  Акти виконаних 
робіт, звіти про 

публічні 
закупівлі 

Відділ ЖКГ 
Волноваської 

міської 
військово-
цивільної 

адміністрації 

 

Питома вага (%) побудованих 
доріг, велодоріжек та 
тротуарів 

 2021 1% 1% 1% 8%  Акти виконаних 
робіт, звіти про 

публічні 
закупівлі 

Відділ ЖКГ 
Волноваської 

міської 
військово-
цивільної 

адміністрації 

 

Завдання 2.1.2. Забезпечення належного водопостачання та водовідведення 

Кількість скарг з питання якості 
послуг водопостачання та 
водовідведення, що надійшли 
від населення протягом року, 
% до попереднього періоду 

Ч 
 
Ж 

2021 100 % 100 % 100 % 50%  Звіти контакт-
центру, дані 
КП “Вода 
Донбасса” 

Відділ ЖКГ 
Волноваської 

міської 
військово-
цивільної 

адміністрації, 
Волноваське 

ПУВКХ КП “Вода 
Донбасу” 

 

Частка населення, яке 
забезпечено цілодобовим 
водопостачанням, % загальної 

  2021 35 % 35 % 35 % 80%  Дані КП “Вода 
Донбасу” 

Відділ ЖКГ 
Волноваської 

міської 
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Індикатори 

Дезагрег
ація  Вихідні дані 

Цільові та фактичні значення 

Джерело 
інформації 

 
 

Відповідальні 
 

Комен
тарі 
та 

поясне
ння 

1 рік реалізації 
стратегії 

2  рік реалізації 
стратегії 

рік значення План Факт План Факт 

чисельності населення військово-
цивільної 

адміністрації, 
Волноваське 

ПУВКХ КП “Вода 
Донбасу” 

Частка населення, яке 
охоплено послугами 
водовідведення, % загальної 
чисельності населення 

  2021 35 % 35 % 35 % 80%  Дані КП “Вода 
Донбасу” 

Відділ ЖКГ 
Волноваської 

міської 
військово-
цивільної 

адміністрації, 
Волноваське 

ПУВКХ КП “Вода 
Донбасу” 

 

Завдання 2.1.3. Покращення транспортної доступності між населеними пунктами 

Питома вага (%) оновленого 
дорожнього покриття 
населеними пунктами громади  

 2021 10% 10% 10% 25%  Акти виконаних 
робіт, звіти про 

публічні 
закупівлі 

Відділ ЖКГ 
Волноваської 

міської 
військово-
цивільної 

адміністрації 

 

Питома вага (%) скороченого 
часу перебування в путі між 
населеними пунктами громади 

 2021 8% 8% 8% 15%  Анкети 
опитування 

Відділ ЖКГ 
Волноваської 

міської 
військово-
цивільної 
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Індикатори 

Дезагрег
ація  Вихідні дані 

Цільові та фактичні значення 

Джерело 
інформації 

 
 

Відповідальні 
 

Комен
тарі 
та 

поясне
ння 

1 рік реалізації 
стратегії 

2  рік реалізації 
стратегії 

рік значення План Факт План Факт 

адміністрації   

Питома вага (%) економічності, 
комфортності у порівнянні з 
аналогічними показникми до 
початку впровадження 
задвання 

 2021 1% 1% 1% 8%  Анкети 
опитування 

Відділ ЖКГ 
Волноваської 

міської 
військово-
цивільної 

адміністрації  

 

Завдання 2.1.4. Покращення МТБ комунальних підприємств 

Питома вага (%) оновленої 
МТБ комунальних підприємств 

 2021 10% 10% 10% 10%  Акти 
приймання-

передачі, звіти 
публічних 
закупівель 

Відділ ЖКГ 
Волноваської 

міської 
військово-
цивільної 

адміністрації 

 

Питома вага (%) зменшення 
кількості скарг щодо якості 
надання омунальних послуг  

 
Ч 
 
Ж 

 
2021 
 
2021 

20 % 
20% 

 
20% 

20% 
20% 

 
20% 

20% 
20% 

 
20% 

35% 
50% 

 
20% 

 Дані контакт-
ценру, звіти 
відділлу 
звернень 
громадян 

Відділ ЖКГ 
Волноваської 

міської 
військово-
цивільної 

адміністрації 

 

Операційна ціль 2.2. Розвиток системи екологічного управління відходами 

Підвищення рівня (%) 
екологічної складової як 
запорука сталого розвитку 
громади 

 2021 50% 50% 50% 80%  Дані, звіти 
регіональнго 

полігону, анкети 
опитування, звіти 

Відділ цивільного 
захисту, 

мобілізаційної та 
оборонної роботи 

(екологія) 
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Індикатори 

Дезагрег
ація  Вихідні дані 

Цільові та фактичні значення 

Джерело 
інформації 

 
 

Відповідальні 
 

Комен
тарі 
та 

поясне
ння 

1 рік реалізації 
стратегії 

2  рік реалізації 
стратегії 

рік значення План Факт План Факт 

Волноваської 
міської військово-

цивільної 
адміністрації 

Завдання 2.2.1. Удосконалення системи збирання та вивезення всіх видів відходів 

Частка населених пунктів, в 
яких встановлені контейнери 
для роздільного збирання 
твердих побутових відходів, % 
чисельності населених пунктів  

 2021 60% 60% 60% 90%  Дані, звіти 
регіональнго 
полігону 

Відділ 
цивільного 
захисту, 

мобілізаційної та 
оборонної 
роботи 

(екологія) 
Волноваської 

міської 
військово-
цивільної 

адміністрації 

 

Кількість потужностей із 
сортування твердих побутових 
відходів, од. 

 2021 1 1 1 2  Дані, звіти 
регіональнго 
полігону 

Відділ 
цивільного 
захисту, 

мобілізаційної та 
оборонної 
роботи 

(екологія) 
Волноваської 

міської 
військово-
цивільної 
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Індикатори 

Дезагрег
ація  Вихідні дані 

Цільові та фактичні значення 

Джерело 
інформації 

 
 

Відповідальні 
 

Комен
тарі 
та 

поясне
ння 

1 рік реалізації 
стратегії 

2  рік реалізації 
стратегії 

рік значення План Факт План Факт 

адміністрації 

Завдання 2.2.2.Удосконалення сортування та складування ТПВ 

Частка відходів, що 
захоронюються у спеціально 
відведених місцях (всього, у 
тому числі І-ІІІ рівнів 
небезпеки), % утворених 
протягом року відходів 
відповідних категорій  

  2021 50% 50% 50% 80%  Дані, звіти 
регіональнго 
полігону 

Відділ 
цивільного 
захисту, 

мобілізаційної та 
оборонної 
роботи 

(екологія) 
Волноваської 

міської 
військово-
цивільної 

адміністрації 

 

Частка відходів, що 
переробляються та 
утилізуються (всього, у тому 
числі І-ІІІ рівнів небезпеки), % 
утворених протягом року 
відходів відповідних категорій 

 2021 50% 50% 50% 80%  Дані, звіти 
регіональнго 
полігону 

Відділ 
цивільного 
захисту, 

мобілізаційної та 
оборонної 
роботи 

(екологія) 
Волноваської 

міської 
військово-
цивільної 

адміністрації 

 

Завдання 2.2.3. Розширення функціональності полігону ТПВ 
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Індикатори 

Дезагрег
ація  Вихідні дані 

Цільові та фактичні значення 

Джерело 
інформації 

 
 

Відповідальні 
 

Комен
тарі 
та 

поясне
ння 

1 рік реалізації 
стратегії 

2  рік реалізації 
стратегії 

рік значення План Факт План Факт 

Частка перероблених та 
утилізованих відходів, % 
загального обсягу утворених 
протягом року відходів 

 2021 50% 50% 50% 80%  Дані, звіти 
регіональнго 
полігону 

Відділ 
цивільного 
захисту, 

мобілізаційної та 
оборонної 
роботи 

(екологія) 
Волноваської 

міської 
військово-
цивільної 

адміністрації 

 

Частка діючих полігонів 
твердих побутових відходів, які 
відповідають вимогам, % 
загальної кількості діючих 
полігонів твердих побутових 
відходів 

 2021 100% 100% 100% 100%  Дані, звіти 
регіональнго 
полігону 

Відділ 
цивільного 
захисту, 

мобілізаційної та 
оборонної 
роботи 

(екологія) 
Волноваської 

міської 
військово-
цивільної 

адміністрації 

 

Частка альтернативних та 
відновлювальних джерел 
енергії в загальному обсягу 
споживання енергії, % 

 2021 1% 1% 1% 25%  Дані, звіти 
регіональнго 
полігону 

Відділ 
цивільного 
захисту, 

мобілізаційної та 
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Індикатори 

Дезагрег
ація  Вихідні дані 

Цільові та фактичні значення 

Джерело 
інформації 

 
 

Відповідальні 
 

Комен
тарі 
та 

поясне
ння 

1 рік реалізації 
стратегії 

2  рік реалізації 
стратегії 

рік значення План Факт План Факт 

оборонної 
роботи 

(екологія) 
Волноваської 

міської 
військово-
цивільної 

адміністрації 

Завдання 2.2.4.   Популяризація та заохочення екологічної поведінки мешканців 

Частка населення, охопленого 
інформаційно-
роз’яснювальними заходами з 
питань ефективного 
управління твердими 
побутовими відходами, % 
чисельності населення 

 
Ч 
 
Ж 

 
 

2021 

12% 
25% 

 
10% 

12% 
25% 

 
10% 

12% 
25% 

 
10% 

33% 
35% 

 
30%  

 Акнети 
опитування, 

звіти 

Відділ ЖКГ, 
Відділ 

організаційної та 
кадрової роботи 
Волноваської 

міської 
військово-
цивільної 

адміністрації 
 

 

Операційна ціль 2.3. Підтримка енергоефективності та відновлювальних джерел енергії 

Підвищення % використання 
нетрадиційних джерел енергії 
як шлях до 
енергонезалежності й 
оптимізації бюджетних 
видатків 

  
2021 

 
15% 

 
15% 

 
15% 

 
50% 

 Кількість 
встановлених 
засобів для 
оператвиного 

енергомоніторингу, 
звіти публічних 
закупівель 

Відділ ЖКГ 
Волноваської 

міської військово-
цивільної 

адміністрації 
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Індикатори 

Дезагрег
ація  Вихідні дані 

Цільові та фактичні значення 

Джерело 
інформації 

 
 

Відповідальні 
 

Комен
тарі 
та 

поясне
ння 

1 рік реалізації 
стратегії 

2  рік реалізації 
стратегії 

рік значення План Факт План Факт 

Завдання 2.3.1. Енергоефективне комунальне господарство та бюджетна сфера 

Частка бюджетних установ, 
підключених до системи 
енергомоніторингу, % 
загальної кількості бюджетних 
установ громади 

 2021 15% 15% 15% 50%  Кількість 
встановлених 
засобів для 
оператвиного 
енергомонітори

нгу, звіти 
публічних 
закупівель 

Відділ ЖКГ 
Волноваської 

міської 
військово-
цивільної 

адміністрації 
 

 

Частка альтернативних та 
відновлювальних джерел 
енергії в загальному обсягу 
відпуску енергії, % 

 2021 1% 1% 1% 25%  Фактичні дані 
лічильників 

вироблення та 
споживання 

енергії 

Відділ ЖКГ 
Волноваської 

міської 
військово-
цивільної 

адміністрації 

 

Завдання 2.3.2.  Популяризація та заохочення  та енергозберігаючої поведінки мешканців 

Частка населення, охопленого 
заходами з популяризації 
енергоефективності та 
енергозбереження, % 
чисельності населення 
громади 

 
Ч 
 
Ж 

 
2021 

23% 
30% 

 
15% 

23% 
30% 

 
15% 

23% 
30% 

 
15% 

42% 

55% 

30% 

 Дані 
анкетування, в 
т.ч. електроного 

Відділ ЖКГ 
Волноваської 

міської 
військово-
цивільної 

адміністрації 

 

Завдання 2.3.3. Сучасне освітлення населених пунктів 

Питома вага (%) встановлених 
світильників на об’єктаїх 
громади до фактичної кількості 

  
2021 

 
12% 

 
12% 

 
12% 

 
50% 

 Акти виконаних 
робіт, звіту 
публічних 

 
Відділ ЖКГ 

Волноваської 
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Індикатори 

Дезагрег
ація  Вихідні дані 

Цільові та фактичні значення 

Джерело 
інформації 

 
 

Відповідальні 
 

Комен
тарі 
та 

поясне
ння 

1 рік реалізації 
стратегії 

2  рік реалізації 
стратегії 

рік значення План Факт План Факт 

таких світильників до початку 
реалізації завдання 

закупівель міської 
військово-
цивільної 

адміністрації 

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 3.  ГРОМАДА ДОБРОГО ЖИТТЯ, ЩО ЗАДОВІЛЬНЯЄ ОСВІТНІ, МЕДИЧНІ ТА КУЛЬТУРНІ ПОТРЕБИ МЕШКАНЦІВ 

Операційна ціль 3.1. Задоволення освітніх та культурних потреб мешканців 

Забезпечення більшого % 
мешканців доступом до 
освтініх і культурних послуг 
високого рівня, з врахуванням 
статі та віку 

 
Ч 
 
Ж 

 
2021 

45% 
40% 

 
50% 

45% 
40% 

 
50% 

45% 
40% 

 
50% 

60% 
60% 

 
60% 

  
Фактичні дані 
відділу освіти 

 
Відділ освіти 
Волноваської 

міської військово-
цивільної 

адміністрації 

 

Завдання 3.1.1. Підвищення якості та доступності дошкільної, базової та профільної освіти 

Рівень охоплення дітей 
старшого дошкільного віку (5 
років) закладами дошкільної 
освіти у сільській місцевості, % 
до кількості дітей відповідного 
віку у сільській місцевості 

 
Ч 
 
Ж 

 
2021 

45% 
40% 

 
50% 

45% 
40% 

 
50% 

45% 
40% 

 
50% 

50% 
50% 

 
50% 

  
Фактичні дані 
відділу освіти 

 
Відділ освіти 
Волноваської 

міської 
військово-
цивільної 

адміністрації 

 

Рівень охоплення дітей 
старшого дошкільного віку (5 
років) закладами дошкільної 
освіти у містах, відсотків до 
кількості дітей відповідного 
віку у містах 

 
Ч 
 
Ж 

 
2021 

50% 
45% 

 
55% 

50% 
45% 

 
55% 

50% 
45% 

 
55% 

50% 
45% 

 
55% 

 Фактичні дані 
відділу освіти 

Відділ освіти 
Волноваської 

міської 
військово-
цивільної 

адміністрації 
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Індикатори 

Дезагрег
ація  Вихідні дані 

Цільові та фактичні значення 

Джерело 
інформації 

 
 

Відповідальні 
 

Комен
тарі 
та 

поясне
ння 

1 рік реалізації 
стратегії 

2  рік реалізації 
стратегії 

рік значення План Факт План Факт 

Середня наповнюваність 
загальноосвітніх навчальних 
закладів у сільській місцевості 
до планової чисельності, осіб 
на 1 заклад 

 
Ч 
 
Ж 

 
2021 

50% 
45% 

 
55% 

50% 
45% 

 
55% 

50% 
45% 

 
55% 

50% 
45% 

 
55% 

 Фактичні дані 
відділу освіти 

Відділ освіти 
Волноваської 

міської 
військово-
цивільної 

адміністрації 

 

Частка випускників 
загальноосвітніх навчальних 
закладів у містах, які отримали 
за результатами зовнішнього 
незалежного оцінювання 160 
балів і вище, % до загальної 
кількості учнів 

 
Ч 
 
Ж 

 
2021 

50% 
45% 

 
55% 

50% 
45% 

 
55% 

50% 
45% 

 
55% 

50% 
45% 

 
55% 

 Дані ЗНО Відділ освіти 
Волноваської 

міської 
військово-
цивільної 

адміністрації 

 

Частка випускників 
загальноосвітніх навчальних 
закладів у сільській місцевості, 
які отримали за результатами 
зовнішнього незалежного 
оцінювання 160 балів і вище, % 
до загальної кількості учнів 

  2021 20% 20% 20% 30%  Дані ЗНО Відділ освіти 
Волноваської 

міської 
військово-
цивільної 

адміністрації 

 

Завдання 3.1.2. Створення культурного та толерантного середовища 

Рівень охоплення населення 
культурномасовими заходами, 
% чисельності населення  

 
Ч 
 
Ж 

 
2021 

 
2021 

50% 
50% 

 
50% 

50% 
50% 

 
50% 

50% 
50% 

 
50% 

80% 
80% 

 
80% 

 Звіти, фото, 
відео матераіли 

Відділ культури 
Волноваської 

міської 
військово-
цивільної 

адміністрації 
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Індикатори 

Дезагрег
ація  Вихідні дані 

Цільові та фактичні значення 

Джерело 
інформації 

 
 

Відповідальні 
 

Комен
тарі 
та 

поясне
ння 

1 рік реалізації 
стратегії 

2  рік реалізації 
стратегії 

рік значення План Факт План Факт 

Приріст кількості відвідувачів 
бібліотек протягом року, % до 
попереднього року 

 
Ч 
 
Ж 

 
2021 

 
2021 

30% 
30% 

 
30% 

30% 
30% 

 
30% 

30% 
30% 

 
30% 

30% 
30% 

 
30% 

 Звіти, фото, 
відео матераіли 

Відділ культури 
Волноваської 

міської 
військово-
цивільної 

адміністрації 

 

Завдання 3.1.3. Облаштування місць громадського відпочинку та дозвілля 

Питома вага (%) оновлених та 
створених місць громадського 
відпочинку та дозвілля до 
фактичної кількості таких місць 
на початок реалізації завдання 

 2021 10% 10% 10% 30%  Акти виконаних 
робіт, звіту 
публічних 
закупівель 

Відділ культури, 
відллі ЖКГ 

Волноваської 
міської 

військово-
цивільної 

адміністрації 

 

Операційна ціль 3.2. Задоволення потреб жителів у сфері медичних та соціальних послуг, охорони здоров’я ведення здорового 

Забезпечення більшого % 
мешканців доступом до 
охорони здоров’я високого 
рівня, з врахуванням статі і віку 

 
Ч 
 
ж 

 
2021 

 
2021 

58 % 
65% 

 
50% 

58% 
65% 

 
50% 

58% 
65% 

 
50% 

83% 
85% 

 
80% 

 Дані закладів 
охорони здоров'я, 

інформація 
провайдерів, звіти 

публчних 
закупівель 

КНП «Лікарня 
планового 
лікування 

Волноваської 
міської ВЦА» 

КНП «Волноваський 
РЦПМСД 

Волноваської 
райради» 

 

Завдання 3.2.1. Підвищення якості і загальної доступності медичних послуг 

Рівень смертності від серцево-   57,5 % 57,5 % 57,5 % 38%  Дані закладів КНП «Лікарня  
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Індикатори 

Дезагрег
ація  Вихідні дані 

Цільові та фактичні значення 

Джерело 
інформації 

 
 

Відповідальні 
 

Комен
тарі 
та 

поясне
ння 

1 рік реалізації 
стратегії 

2  рік реалізації 
стратегії 

рік значення План Факт План Факт 

судинних хвороб, %  Ч 
 
ж 

2021 
 

2021 

65% 
 

50% 

65% 
 

50% 

65% 
 

50% 

45% 
 

30% 

охорони 
здоров'я 

планового 
лікування 

Волноваської 
міської ВЦА» 

КНП 
«Волноваський 

РЦПМСД 
Волноваської 
райради» 

Рівень охоплення закладів 
охорони здоров’я первинної 
ланки мережею Інтернет у 
містах, % 

 2021 50% 50% 50% 80%  Дані закладів 
охорони 
здоров'я, 
інформація 
провайдерів, 
звіти публчних 
закупівель 

КНП 
«Волноваський 

РЦПМСД 
Волноваської 
райради» 

 

Рівень охоплення закладів 
охорони здоров’я первинної 
ланки мережею Інтернет у 
сільській місцевості, % 

  
2021 

 
 

 
25% 

 
25% 

 
25% 

 
50% 

 Дані закладів 
охорони 
здоров'я, 
інформація 
провайдерів, 
звіти публчних 
закупівель 

КНП 
«Волноваський 

РЦПМСД 
Волноваської 
райради» 

 

Рівень забезпечення лікарів, 
що надають первинну медичну 
допомогу у сільській місцевості 
автомобілями, % 

   
2021 

 
10% 

 
10% 

 
10% 

 
50% 

 Дані закладів 
охорони 

здоров'я,  звіти 
публчних 
закупівель 

КНП 
«Волноваський 

РЦПМСД 
Волноваської 
райради» 

 



Стратегія соціально-економічного розвитку Волноваської МТГ до 2027р. 

 171 

Індикатори 

Дезагрег
ація  Вихідні дані 

Цільові та фактичні значення 

Джерело 
інформації 

 
 

Відповідальні 
 

Комен
тарі 
та 

поясне
ння 

1 рік реалізації 
стратегії 

2  рік реалізації 
стратегії 

рік значення План Факт План Факт 

Завдання 3.2.2.  Підвищення якості життя людей, що потребують особливої соціально-медичної, психологічної та реабілітаційної допомоги 

Кількість хворих з 
встановленим діагнозом ВІЛ, 
на 1 тис. населення, випадків  

  2021 100 100 100 50  Дані закладів 
охорони 
здоров'я 

КНП 
«Волноваський 

РЦПМСД 
Волноваської 
райради» 

 

Кількість хворих з уперше в 
житті встановленим діагнозом 
активного туберкульозу, на 1 
тис. населення, випадків 

  2021 100 100 100 50  Дані закладів 
охорони 
здоров'я 

КНП 
«Волноваський 

РЦПМСД 
Волноваської 
райради» 

 

Завдання 3.2.3. Залучення громадян до фізичної активності 

Питома вага осіб, залучених до 
занять фізкультурно-
оздоровчою діяльністю, % 
чисельності населення  

 
Ч 
 
Ж 

 
2021 

 
 

6% 
7% 

 
5% 

6% 
7% 

 
5% 

6% 
7% 

 
5% 

10% 
10% 

 
10% 

 Дані 
анкетування 

Відділ у справах 
сім’, молоді  та 

спорту 
Волноваської 

міської 
військово-
цивільної 

адміністрації 

 

Кількість штатних працівників 
сфери фізичної культури та 
спорту, осіб на 1 тис населення 
(в тому числі жінок) 

  
Ч 
 
Ж 

 
2021 

 
2021 

12 
15 

 
10 

 

12 
15 

 
10 

 

12 
15 

 
10 

 

20 
20 

 
20 

 Штатний розпис 
працівників 

сфери фізичної 
культури та 

спорту 

Відділ у справах 
сім’, молоді  та 

спорту 
Волноваської 

міської 
військово-
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Індикатори 

Дезагрег
ація  Вихідні дані 

Цільові та фактичні значення 

Джерело 
інформації 

 
 

Відповідальні 
 

Комен
тарі 
та 

поясне
ння 

1 рік реалізації 
стратегії 

2  рік реалізації 
стратегії 

рік значення План Факт План Факт 

цивільної 
адміністрації 

Питома вага населення, що 
займається спортом, % 
чисельності населення 
громади 

 
Ч 
 
Ж 

 
2021 

8% 
10 % 

 
7% 

8% 
10 % 

 
7% 

8% 
10 % 

 
7% 

13% 
15% 

 
10% 

 Дані 
анкетування 

Відділ у справах 
сім’, молоді  та 

спорту 
Волноваської 

міської 
військово-
цивільної 

адміністрації 

 

Питома вага дітей та підлітків, 
залучених до систематичних 
занять у дитячо-юнацьких 
спортивних школах, % 
чисельності учнівської молоді у 
віці 6-18 років 

 
Ч 
 
Ж 

 
2021 

43% 
55 % 

 
30 % 

43%  
55 % 

 
30 % 

43% 
55 % 

 
30 % 

50% 
60 % 

 
40 % 

 Дані відділу 
освіти 

Відділ у справах 
сім’, молоді  та 

спорту 
Волноваської 

міської 
військово-
цивільної 

адміністрації 

 

Операційна ціль 3.3. Рівномірний розвиток територій 

Скорочення % дисбалансу 
розвитку між населеними 
пунктами громади, 
рівномірний % розвиток 
населених пунктв громади 

 
 

 
2021 

 
50 % 

 
50 % 

 
50 % 

 
30 % 

 Звіти відділу ЖКГ, 
програм МТД 

Відділ ЖКГ 
Волноваської 

міської військово-
цивільної 

адміністрації 

 

Завдання 3.3.1. Розвиток сільських територій з низькою щільністю населення 

Зростання % доходів   52% 52% 52% 37%  Дані Центру Відділ  
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Індикатори 

Дезагрег
ація  Вихідні дані 

Цільові та фактичні значення 

Джерело 
інформації 

 
 

Відповідальні 
 

Комен
тарі 
та 

поясне
ння 

1 рік реалізації 
стратегії 

2  рік реалізації 
стратегії 

рік значення План Факт План Факт 

населення  в сільській 
місцевості   

Ч 
 
Ж 

2021 51% 
 

52% 

51% 
 

52% 

51% 
 

52% 

40 % 
 

35 % 

зайнятості, ПФУ, 
органів 

статистики 

економіки,  
торгівлі та 

інвестиційної 
діяльності 

Волноваської 
міської 

військово-
цивільної 

адміністрації 

Завдання 3.3.2. Підтримка  «слабких» населених пунктів громади 

Частка інфраструктурних 
проєктів, реалізованих у 
«слабких» населених пунктах, 
% від загальної кількості 
інфраструктурних проєктів, що 
реалізуються за рахунок коштів 
ДФРР, обласного місцевого 
бюджетів та у відповідному 
році 

   
2021 

 
10 % 

 
10% 

 
1% 

 
20% 

 Звіти відділу 
ЖКГ, програм 

МТД 

Відділ ЖКГ 
Волноваської 

міської 
військово-
цивільної 

адміністрації 

 

Завдання 3.3.3. Усунення наслідків бойових дій у населених пунктах, які наближені до лінії розмежування 

Питома вага відновлених 
об’єктів інфраструктури, які 
були зруйновані внаслідок 
бойових дій, % від загальної 
кількості зруйнованих 
(пошкоджених) об’єктів 
інфраструктури 

   
2021 

 
10 % 

 
10 % 

 
5% 

 
25% 

  
Звіти, відділу 
ЖКГ, програм 

МТД 

Відділ ЖКГ 
Волноваської 

міської 
військово-
цивільної 

адміністрації 
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Індикатори 

Дезагрег
ація  Вихідні дані 

Цільові та фактичні значення 

Джерело 
інформації 

 
 

Відповідальні 
 

Комен
тарі 
та 

поясне
ння 

1 рік реалізації 
стратегії 

2  рік реалізації 
стратегії 

рік значення План Факт План Факт 

Площа підтверджено 
забрудненої 
вибухонебезпечними 
предметами території, % 
території громади 

 
 

2021 10% 10% 1% 15%  Звіти відділу 
цивільного 
захисту, 

мобілізаційної 
та оборонної 
діяльності, 
органів МНС 

Відділ 
цивільного 
захисту, 

мобілізаційної та 
оборонної 
діяльності 

Волноваської 
міської 

військово-
цивільної 

адміністрації 

 

Частка населення, охопленого 
централізованою системою 
оповіщення, % чисельності 
населення громади 

 
 

2021 10% 10% 1% 20%  Звіти відділу 
цивільного 
захисту, 

мобілізаційної 
та оборонної 
діяльності, 
органів МНС 

Відділ 
цивільного 
захисту, 

мобілізаційної та 
оборонної 
діяльності 

Волноваської 
міської 

військово-
цивільної 

адміністрації 
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Додаток 4 
Аналіз відповідності положень стратегії Волноваської МТГ Глобальним Цілям сталого розвитку до 2030 року 

Відповідність положень Стратегії Волноваської МТГ Глобальним Цілям сталого розвитку до 2030 року 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Глобальні цілі 

сталого 
розвитку до 

2030 року 

Операційні цілі Стратегії розвитку Волноваської МТГ до 2027 року 
 

Оп
ер
ац

ій
на

 ц
іл
ь 

1.
1.

 
 Ф
ор
м
ув
ан
ня

 п
оз
ит
ив
но

го
 ім

ід
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у 

гр
ом

ад
и 

Оп
ер
ац

ій
на

 ц
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ь 

1.
2.

 
 Р
оз
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то
к 
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ог
о 
та

 се
ре
дн

ьо
го

 
пі
дп

ри
єм

ни
цт
ва

 

Оп
ер
ац
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на

 ц
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ь 

1.
3.

 
 Д
ив
ер
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ка
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я 
м
ісц
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 е
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м
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+ + +      
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