
1. АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 
ГРОМАДИ ЗА ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРІОД 

 
 

1.1. Тенденції економічного і соціального розвитку громади 
 

Волноваську міську територіальну громаду сформовано згідно 
розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.06.2020 № 710-р «Про 
визначення адміністративних центрів та затвердження територій 
територіальних громад Донецької області», до складу якої увійшли – 
Волноваська міська, Бугаська, Валер’янівська, Дмитрівська, Іванівська, 
Новоандріївська, Прохорівська, Рибинська, Свободненська сільські та Донська 
селищна ради, з визначенням адміністративним центром  місто Волноваха. 
 

Волноваська міська територіальна громада — найбільша 
сільськогосподарська громада Волноваського району із мультинаціональною 
спадщиною й амбітними викликами на майбутнє. Мета діяльності – створення 
та розвиток: 
- громади з розвиненим громадянським суспільством на принципах рівності та 
поваги до різних думок; 
- інфраструктурно-комфортної громади, з якісними медичними та доступними 
освітніми послугами на основі сучасних цінностей і стандартів; 
- соціально орієнтованої громади, яка створює середовище соціального 
благополуччя для своїх жителів завдяки дієвому й ефективному управлінню 
місцевими ресурсами, де влада є партнером у задоволенні потреб мешканців 
щодо надання адміністративних послуг; 
- екологічно-чистого середовища та безпечного життя  жителів, що сприяє 
досягненню європейських стандартів життя й економічному процвітанню. 
 

Протягом 2021 року діяльність Волноваської міської військово-цивільної 
адміністрації, її відділів і структурних підрозділів була спрямована на 
посилення позитивних тенденцій у всіх сферах економіки, здійснення 
оновлення інфраструктури та запровадження комплексу заходів щодо 
вирішення проблемних питань у всіх галузях господарського комплексу 
громади. 

Особливістю 2020 - 2021 років є те, що пандемія COVID-19 вплинула на 
всі без винятку галузі економіки як країни в цілому, так і громади. Протягом 
року підприємства громади були зосереджені на тому, як адаптувати свою 
діяльність до карантинних заходів, зберегти робочі місця і мінімізувати свої 
втрати внаслідок  уповільнення економічних процесів.  

 
Промисловість  
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»).  

За розрахунковими даними промислових підприємств очікується, що обсяг 
реалізованої продукції промисловості в цілому по громаді в 2021 році складе 
479,5 млн.грн, що становить 102,4 відсотків від даних 2020 року. В 2022 році 
планується зростання обсягу реалізованої продукції промисловості на 11,3%,  
цей показник становитиме  533,7 млн.грн. 

 
Розвиток земельних відносин  
Волноваська територіальна громада утворена шляхом об’єднання 10 

колишніх сільських рад, у тому числі однієї селищної ради.  
Площа територіальної громади: 538,4 км 2 
Чисельність населення громади: 36134 

За даними головного управління Держгеокадастру в Донецькій області, 
загальна площа земель Волноваської міської ТГ становить 53 804 га, з яких 
землі сільськогосподарського призначення складають 47 981 га, або 89,1%, 
забудовані землі — 2771 га, або 5,15%, ліси та інші лісовкриті площі — 1 942 
га, або 3,6%. Таким чином, найбільшим надбанням громади є землі 
сільськогосподарського призначення з можливим розвитком усіх напрямів 
сільськогосподарської діяльності. 

Землі Волноваської МТГ 

 
 
Найбільшими земельними банками володіють такі населені пункти: місто 

Волноваха — 8 087 га або 15% від загального обсягу земель громади,                       
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с. Рибинське — 8220 га або 15,3% від загального обсягу земель громади та с. 
Новоандріївка  — 8 119 га або 15% від загального обсягу земель громади. Тобто 
три колишні ради з Волноваської міської ТГ володіють майже 50% земельного 
банку громади та можуть позитивно впливати на динаміку податкових 
надходжень. 

До вищезазначених населених пунктів відноситься найбільша кількість 
земель сільськогосподарського призначення.  

Так, місто Волноваха має 6 092,4 га або 12,7% від загального обсягу 
сільськогосподарських земель громади, с. Рибинське — 7 680,3 га або 16% від 
загального обсягу сільськогосподарських земель громади та                                
с. Новоандріївка — 7 566 га або 15,7% від загального обсягу сільськогосподар-
ських земель громади. 

Враховуючи, що центром громади визначено місто Волноваха, 
центральна садиба має розвинену систему житлової забудови та, відповідно, 
найбільш забудовану категорію земель — 1 287 га або 46,4% від загального 
обсягу земель забудови громади. 

 
Агропромисловий комплекс   
Земельний фонд Волноваської міської територіальної громади 47981,57 га. 

Структура земельного фонду: 46920,66га (97,7 %) складають  
сільськогосподарські угіддя, з них: 

-   рілля - 42276  га  ( 88,1 %); 
-   багаторічні насадження  - 745 га  ( 1,5 %); 
-   пасовища і сінокоси – 3899 га  (8,1 %) 
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Сільськогосподарські підприємства займають площу 16053,7 га, що складає 
33,4 % від загальної площі громади, з них рілля – 15796,8 га. 

Підприємства, установи, організації – 255 га (0,5%); 
Промислові і інші підприємства – 410,5 га (0,8%); 
Підприємства і організації транспорту, зв'язки –  1280 га (2,7%); 
Лісогосподарські підприємства – 101 га   (0,2%); 
У власності громадян знаходиться – 24791,14 га  сільськогосподарських угідь 

(51,6 %), з них рілля – 23152,3 га (48,25 %);  
Присадибні земельні ділянки – 1420 га (2,9 %). 
 На території  громади 74 діючих сільгосппідприємств  (1 ПрАТ, 1 СТОВ, 6 

ТОВ, 4 великих  та 62 дрібних фермерських господарств).  
За розрахунковими даними сільськогосподарських підприємств очікується, 

що продукція сільського господарства по всіх категоріях господарств в 
постійних цінах 2016 року в цілому по громаді в 2021 році складе 922,1 
млн.грн, що становить 103,8 відсотків від даних 2020 року. В 2022 році 
планується зростання даного показника на 4,4%,  що становитиме  962,9 
млн.грн. Очікується, що в 2021 році в загальній сумі продукції сільського 
господарства рослинництво складе 85,1%, або  784,9 млн.грн та тваринництво - 
14,9%, або 137,2 млн.грн. На деяких підприємствах-сільгоспвиробниках 
громади спостерігається зменшення чисельності поголів’я худоби. Деякі 
сільськогосподарські підприємства здійснюють свою діяльність не тільки на 
території Волноваської міської територіальної громади (дані для розрахунку 
основних показників громади надали взагалі по підприємству).  

ТОВ «АП Придніпровське» та Структурний підрозділ ДП "Ілліч-Агро Донбас" 
ПАТ "ММК ім.. Ілліча" Агроцех  №37 зареєстровані в інших громадах та частково 
здійснюють свою діяльність на землях Волноваської міської територіальної 
громади (дані для розрахунку основних показників громади не надали). 

По площі ріллі кількість сільгосппідприємств відповідно розподіляється:  
- до 500 га -1господарство; 
- від 500га  до 1000га  - 4 господарства;  
- від 1000га  до 1500га – 3господарства; 
- від 1500га  до 3000га  - 2 господарства; 
- більш  як  3000га  - 1господарство. 

Серед  великих  господарств,  землі  яких  розташовані  та обробляються   на 
території  Волноваської міської територіальної громади:  ПрАТ «Екопрод» - 
площадь ріллі - 5252,3га,  СТОВ «Валер’янівське» - 2910,1га,  АФ «Відродження» 
у формі ТОВ – 2715,6 га, СФГ «Мечта» - 2080га.  

Розвиток зерновиробництва 
Найпотужнішою складовою галузі рослинництва було і залишається 

зернове господарство. Основним напрямком рослинництва в 
сільськогосподарських  підприємствах громади  є виробництво зерна озимих та 
ярих культур 

В 2022 році валовий збір зернових культур всього очікується на рівні 36,1 
тис.тонн.  

 Зернова група в 2022 році очікується на рівні 25,3 тис. га  . 



Валовий збір ранніх зернових культур в 2022 році  планується отримати в 
обсязі 25,3 тис. тонн в вазі після доробки. Озимої пшениці отримати 38,2 тис. 
тонн (66 % до рівня 2021 року), ярого ячменю – 1,3 тис.тонн (83 % до рівня 
2021 року). 

 Під урожай 2022  року  сільгосппідприємствами    заплановано посіяти 
10026,96  га озимих на зерно, озимої пшениці - 9554 га, та озимого ячменю 472 
га.    Площа ярих зернових в структурі зернової групи складає 8 %.  Ячмінь в 
2022 році заплановано розмістити на площі 510 га (8 % від площі зернової  
групи. В 2022 році очікується отримати валовий збір ярого ячменю у вазі після 
доробки в обсязі 1,3 тис.тонн  

Насіння  ярого ячменю під урожай 2022 року засипано в повних об’ємах в 
усіх сільськогосподарських підприємствах як основний фонд так і страховий. 
Все насіння  ярого ячменю засипано по сортам, занесеним до Державного 
реєстру, високими репродукціями. Зараз ведеться доведення його до посівних 
кондицій.     

  Виробництво технічних культур 
Виробництво технічних культур представлено в громаді соняшником   та 

ріпаком озимим. 
В 2022 році заплановано посіяти соняшнику на площі 8751  тис. га.   

Валовий збір в 2022 році очікується в обсязі 18,8 тис.тонн. Площа соняшнику 
складає 53% від площі ріллі. 

Під урожай 2022 року  планується  посіяти 2725 га  озимого ріпаку. 
Валовий збір озимого ріпаку очікується в обсязі 4087 тонн.   
          Захист рослин 

Захист рослин - важлива складова технології вирощування 
сільськогосподарських культур. Отримання високих урожаїв зерна високої 
якості неможливе без своєчасного  проведення захисту рослин. 

В 2021 році хімічним методом було виконано робіт по боротьбі з 
шкідниками на площі 16,3 тис. га, хворобами 16,3 тис.га, бур`янами 24,0 тис.га 

 При посіві соняшнику внесено ґрунтових гербіцидів на площі 7,9 тис.га. 
Страховими гербіцидами у 2021 році оброблено: озимої пшениці - 14,0 

тис. га, озимого ячменю – 0,8 тис. га,  ярого ячменю – 0,7 тис. га,    соняшнику – 
9,9 тис. га. 

 Насіння сільськогосподарських культур, яке було висіяно під урожай 2021 
року  протруєно на 100 %. 

Все застосування хімічних засобів захисту рослин сільгосппідприємствами  
району було виконано з дотриманням регламентів та норм  застосування. 
Техніка безпеки при проведенні ціх робіт була дотримана. 

В Волноваській міській територіальній громаді  розроблені заходи з 
локалізації та ліквідації амброзії полинолистої. 
          Заходами програми на 2021 рік було передбачено висів багаторічних трав 
на площі 213 га, фактично висіяне 213 га. Багаторазове низьке скошування 
амброзії полинолистої на площі 25 га, фактично виконана робота на площі 25,7 га. 
Застосування гербіцидів планувалось на площі 1230 га, ця робота проведена на 
площі 1238 га. Знищення амброзії полинолистої шляхом дискування полів після 



збирання озимих та ярих зернових колосових культур на площі 16120 га, що 
виконано в повному обсязі.   Всі роботи по знищенню амброзії полинолистої 
проводились за кошти сільськогосподарських підприємств.  
         Крім того постійно проводиться знищення амброзії механічним шляхом у 
полях сівозмін,   невгідь, а також по  узбіччям доріг. 
  Охорона родючості  ґрунтів та здійснення природоохоронних заходів 
        Сільськогосподарські підприємства  та фермерські господарства на 
території  громади  мають 24,9 тис. га, з них сільськогосподарські угіддя  24,4 
тис. га, з них землі орної  22,1 га, що складає 99,3 % від сільськогосподарських 
угідь.  

З метою зменшення водної та вітрової ерозії земель проведена обробка 
ґрунту без оберту пласта.  

Обробка  ґрунту  без оберту пласта здійснена в 2021 році на площі 7,6 тис. 
га. На 2022 рік планується обробити по цій технології 8,2 тис.га  

З метою зменшення водної та вітрової ерозії ґрунту, обробіток ґрунту 
поперек схилів та по горизонталям в 2021 році здійснено на площі 4,1 тис.га.  В 
2022 році обробіток ґрунту буде впроваджений на площі 4,3 тис. га. 

 Заборонено випалювання сухої трав'яної рослинності та пожнивних 
залишків. 

Для забезпечення одержання стабільних урожаїв високої якості, 
передбачається впровадження інтегрованої, екологічно безпечної технології 
захисту рослин зернових культур, яка базується на раціональному 
використання організаційно-господарських, агротехнічних, хімічних та 
біологічних заходів, що дасть змогу зменшити використання хімічних засобів i 
забезпечити більш ефективне їх використання. Ширше застосовуються крайові 
i локальні обробки посівів з ефективно низькими нормами витрат, а також 
використовуються бакові суміші гербіцидів з фунгіцидами i інсектицидами, що 
мають перевагу перед однокомпонентними. 

З метою зменшення дефіциту мінеральних речовин в ґрунті у 2021 році 
було підживлено мінеральними добривами 12,0 тис. га озимої пшениці , 0,7 тис. 
га ячменю, 7,9 тис. га соняшника. 

На 2022 рік мінеральними добривами планується підживити не менш як 
93% озимих культур. Також у 2022 році планується підживлення мінеральними 
добривами посівів ярого ячменю, та посів соняшнику з внесенням мінеральних 
добрив . На ці цілі планується придбати 2,4 тис. тонн мінеральних добрив у д.р.  

Матеріальне – технічне забезпечення 
Переоснащення парку сільськогосподарської техніки  в 

сільгосппідприємствах  громади, необхідно здійснювати за рахунок придбання 
нової техніки вітчизняного та іноземного виробництва в тому числі 
широкозахватними агрегатами та технікою, що працює за технології Mini та 
No-till. 

Придбання основної кількості техніки здійснюється 
сільгосптоваровиробниками за рахунок власних коштів і коштів інвесторів. 

Всього в 2022 році передбачається придбати сільськогосподарської 
техніки на суму близько 17000 тис. грн. Це така техніка: зернозбиральні 



комбайни – 1 од. на суму 5500,0 тис. грн., та інша сільськогосподарська техніка 
на суму 11500,0 тис. грн. ( 20 од.). 

В сільськогосподарських підприємствах впроваджуються енергозберігаючі 
технології. На сьогоднішній час в господарствах налічується 10 зернових 
сівалок, працюючих по технології Mini та No-till.  

Харчова промисловість 

Структура харчової промисловості громади 
 

 
 
 
 
 
 
 
На території громади  працює три  борошномельних цеха: ТОВ 

«Афродита»,  де потужність  складає 16 тонн на добу, ПрАТ «Екопрод»-  
потужність до 5,0 тонн борошна та СФГ «Юг» - 4,5тонн.  

Виробництвом   м’ясної продукції  займається ковбасний цех ТОВ 
«Волноваські ковбаси» та  ФОП «Осип». У 2022 році планують збільшити 
виробництво ковбасних  виробів. 

 Два цеха рослинної олії ТОВ АФ «Зерноград» та АФ «Відродження» у 
формі ТОВ працюють на давальницькій сировині. 

Цех очистки води  ПрАТ «Екопрод» працює та користується  великим 
попитом,   як на території громади так і за її межами. 

Цех по вирощуванню грибів ТОВ «Волноваський кукурудзяний завод», де 
працює  152 робітника,  виробляє майже 1100 тонн грибів протягом року. 

 
Метою діяльності усіх підприємств житлово-комунального 

господарства громади є заходи щодо розвитку галузі, їхнє переоснащення, 
оновлення і модернізація діючих потужностей, проведення енергозберігаючої 
політики. До складу Волноваської міської територіальної громади входить 23 
населених пунктів, а саме: м. Волноваха, смт Донське та села: Новогригорівка, 
Новопалівка, Трудове, Іванівка, Новотатарівка, Валер’янівка, Благовіщенка, 
Зелений Гай, Новоандріївка, Кирилівка, Бугас, Рибінське, Ближнє, Василівка, 
Трудівське, Дмитрівка, Свободне, Прохорівка, Малогнатівка, Тарасівка, 
Новоапостолівка. 

Житлове господарство Волноваської міської територіальної громади 
складається з 214 багатоквартирних будинків, різних форм власності: 1 ЖБК, 
19 ОСББ, 194 колективної власності. 

Житлово-комунальні послуги населенню, підприємствам та організаціям  
на території Волноваської міської територіальної громади надають такі 
підприємства:  

Борошно
мельні 
цехи  

Виробницт
во м’ясної 
продукції   

Виробниц
тво 

рослинної 
олії  

Очистка 
води  

Вирощуван
ня грибів  

3 СГ 2 СГ 2 СГ 1 1 



- Волноваське виробниче управління водопровідно-каналізаційного 
господарства комунального підприємства «Компанія «Вода Донбасу»»;                 
ВП «Маріупольського територіального управління» регіональної філії «Центр 
будівельно-монтажних робіт і експлуатації будівель та споруд                                   
АТ "Укрзалізниця», КП «Донкомунгосп» - надають послуги з водопостачання 
та водовідведення; 

- ВО «Волновахатепломережа» ОКП «Донецьктеплокомуненерго»,                    
ВП «Маріупольського територіального управління» регіональної філії «Центр 
будівельно-монтажних робіт і експлуатації будівель та споруд                                  
АТ "Укрзалізниця» - послуги теплопостачання; 

- ТОВ «КСП Наш дім Волноваха», ПП «Будинкоуправління № 2  
м. Волноваха», МКП «Будинкоуправління № 2» м. Волноваха,                                  
ПП «Будинкоуправління смт. Донське» -  послуги з управління 
багатоквартирними будинками; 

- МКП «Міськкомунгосп» та КП «Будинкоуправління Донської селищної 
ради» – надають послуги зі збирання та транспортування твердих побутових 
відходів. В управлінні МКП «Міськкомунгосп» є полігон ТПВ. 

Станом на 01.09.2021 року рівень оплати населення за житлово-
комунальні послуги складає 88,3 %. 

Проводиться робота з населенням по підвищенню рівня оплати, 
укладаються договори реструктуризації та розстрочки платежів, ведеться 
претензійно-позовна робота. 

 
Рівень оплати населення за житлово-комунальні послуги 

 
% 

 
Загальна кількість водопровідних мереж в громаді складає 115,7 км, 

каналізаційних мереж – 61,8 км. Фізичний знос водопровідних мереж складає 
80%,  каналізаційних – 42%. 

Важливою проблемою 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. У 2022 році передбачено виділення коштів у 
розмірі 300,00 тис.грн. на розробку ПКД на прокладання трубопроводу в                  
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с. Новоандріївка по вул. Степна, Колгоспна, Набережна, Гагаріна, та                     
400,0 тис.грн. на виготовлення проєкту оптимізації системи водопостачання. 

Також гостро стоїть питання застарілості та зношеності  житлового 
фонду. Необхідно проведення експертизи сертифікованими спеціалізованими 
організаціями щодо визнання житлових будівель аварійними, розробка 
проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт будівель. 
Проведення капітального ремонту будівель. 

Основним завданням на 2022 рік галузі залишається забезпечення 
якісного утримання житлового фонду та поліпшення умов проживання  
мешканців. З метою виконання цього завдання заплановано виконання заходу -
з капітального ремонту багатоквартирного житлового фонду (сприяння 
співвласникам багатоквартирних будинків м. Волноваха), 1500 тис.грн. з 
місцевого бюджету. 

Неможливо розглядати комфорт у громаді 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. З метою утримання територій громади в належному 
санітарному стані планується виділення у 2022 році 3634,50 тис.грн. з 
місцевого бюджету. 

З початку 2021 року кошти місцевого бюджету витрачено на: послуги з 
утримання зелених насаджень 80,47 тис. грн; озеленення територій – 15,1 тис. 
грн (230 од.); послуги зі збирання, видалення та перевезення сміття – 964, 4 тис. 
грн; поточний ремонт 2 пам’ятників – 46,5 тис. грн.  

На утримання об’єктів зеленого господарства заплановано  виділення  у 
2022 році 1503,0 тис. грн.  з місцевого бюджету. 

На утримання та ремонт зовнішнього освітлення населених пунктів 
громади з початку  2021 року  витрачено 210,4 тис. грн. 

Станом на 01.09.2021 року виконано 96% від запланованого обсягу робіт 
щодо капітального ремонту елементів благоустрою та озеленення скверу по 
вул. Центральна, 94-а в м. Волноваха, на що виділено  8730 тис. грн. 

У громаді мережа автомобільних доріг загального користування місцевого 
значення складає 236,1 км. З початку 2021 року ведеться поточний ремонт 
автодоріг з врахуванням потреб маломобільних груп населення та безпеки.  
Відремонтовано 0,90 тис.кв.м, витрачено 709,4 тис. грн. Проведено роботи з 
поточного  ремонту  доріг  по 12 вулицях. 

В 2022 році на утримання та ремонт дорожньо-мостового господарства 
(комунального значення) планується 25375,50 тис.грн.   

 
Протягом року в громаді  реалізовувалась низка інвестиційних проєктів. 

Кошти на їх реалізацію залучалися з Державного фонду регіонального 
розвитку, обласного, державного і місцевих бюджетів. В громаді будується 
підземний пішохідних перехід до залізничного вокзалу, спортивні  поля, 



здійснюються капітальні ремонти об’єктів охорони здоров’я, культури та 
освіти. 

 
Розвиток підприємницького середовища 
Мале та середнє підприємництво займає вагоме місце в економіці і 

відіграє значну роль у збалансуванні інтересів учасників ринку, стримуванні 
зростання цін, забезпечує насичення усіх сегментів ринку товарами та 
послугами, сприяє економічним та соціальним тенденціям розвитку громади. 

Кількість малих та середніх підприємств у громаді станом на 01.09.2021 
року складає 351 одиниця. 

Кількість зареєстрованих фізичних осіб-підприємців, які сплачують 
податки, на 01.09.2021 року склала  1177 осіб.  

Структура сфери діяльності малого бізнесу значних змін не зазнає. Як і 
раніше, діяльність малого бізнесу громади, головним чином, орієнтована на 
посередницько-торговельну сферу і діяльність у сфері послуг –  близько 30,0%. 

Чисельність працюючих у суб’єктів малого та середнього підприємництва 
становить 2957 осіб, в т.ч. у суб’єктів малого підприємництва – 1706 найманих 
працівників, у суб’єктів середнього підприємництва – 1251 наймана особа. 

 
Показники діяльності суб’єктів підприємницької діяльності 

 
 
Розпорядженням голови Волноваської міської військово-цивільної 

адміністрації від 22.04.2021р. №17 «Про утворення Відділу «Центр надання 
адміністративних послуг» Волноваської міської військово-цивільної 
адміністрації Волноваського району Донецької області» створено юридичну 
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особу публічного права, на правах самостійного структурного Волноваської 
міської військово-цивільної адміністрації – Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» Волноваської міської військово-цивільної 
адміністрації Волноваського району Донецької області. З метою спрощення 
процедури отримання адміністративних послуг, надання необхідних 
громадянам адміністративних послуг у найкоротший строк, з урахуванням 
потреб суб’єктів звернень та кількості населення розпорядженням голови 
Волноваської міської військово-цивільної адміністрації від 08.07.2021р. № 227 
«Про утворення віддалених робочих місць адміністраторів Відділу «Центр 
надання адміністративних послуг» Волноваської міської військово-цивільної 
адміністрації Волноваського району Донецької області» створено 5 віддалених 
робочих місць адміністраторів Відділу «Центр надання адміністративних 
послуг» Волноваської міської військово-цивільної адміністрації Волноваського 
району Донецької області на території населених пунктів - смт. Донське,       
с. Прохорівка, с. Валер янівка, с. Новоандріївка, с.Іванівка. 

В структуру відділу входять сектор адміністративних послуг та сектор 
державної реєстрації.  

Згідно штатного розпису кількість посад складає 23 одиниці, з них 
фактично працюють у секторі адміністративних послуг 9 працівників, у секторі 
державної реєстрації 2 працівника.  

На теперішній час через сектор адміністративних послуг надаються 202 
адміністративні послуги.  

Суб’єктами надання яких є: 
- управління соціального захисту населення райдержадміністрації; 
- головне управління юстиції у Донецькій області; 
- відділ сім’ї, молоді та спорту Волноваської міської ВЦА; 
- служба у справах дітей Волноваської міської ВЦА; 
-  відділ у Волноваському районі ГУ Держгеокадастру у Донецькій 
області; 

- головне управління Держпродспоживслужби у Донецькій області; 
- 11 Державний пожежно-рятувальний загін управління ДСНС України у 
Донецькій області; 

- Департамент Державної архітектурно будівельної інспекції України у 
Донецькій області; 

- Державна міграційна служба України у Донецькій області. 
Відділ надає послуги з оформлення паспорту громадянина України з 

безконтактним електронним носієм та паспорту громадянина України для 
виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм. У зв’язку з нехваткою 
кадрів працюють лише дві станції для оформлення паспортів з п’яти наявних. 

Станом на 06.09.2021р. до відділу звернулося 4194 осіб за отриманням 
адміністративних послуг, до кінця 2021 року очікується 5600 звернень. В 2022 
році  очікується -17000 осіб. Кількість виданих результатів адміністративних 
послуг підприємцям громади в 2021 році  очікується  на рівні 500,  плануєма 
кількість на 2022 рік – 1200. 

Сектор державної реєстрації надає послуги з державної реєстрації 



юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та речових прав на нерухоме 
майно, суб’єктами надання яких є державні реєстратори. 

За період функціонування відділу з 13.05.2021 року по 06.09.2021рік 
кількість зареєстрованих заяв у сфері державної реєстрації речових прав на 
нерухоме майно складає 456, прийнято рішень про державну реєстрацію прав 
та їх обтяжень 359, прийнято рішень про відмову у державній реєстрації прав та 
їх обтяжень 6, кількість задоволених заяв складає 422. До кінця 2021 року 
очікується 600 звернень. 

У ЦНАП діє принцип екстериторіальності, що говорить про те, що до 
реєстраторів сектору можуть звертатися громадяни в межах області. 
         Пропускна здатність відділу  за один робочий день в середньому складає 
від 150 до 200 відвідувачів. 

За рахунок коштів обласного бюджету в 2021 році було придбано 
автомобіль, сервер, меблі та комп’ютерну техніку для облаштування робочих 
місць ЦНАП на КПВВ «Новотроїцьке»  (1380,0 тис. грн).  
 

Ринок праці. Зайнятість населення. 
Ситуація на ринку праці району залежить від демографічної ситуації, 

міграційних процесів, економічного стану підприємств, рівня пропонованої 
заробітної плати. 

Чисельність безробітних (мешканців громади), яка звернулась за 
послугами до Волноваського районного центру    зайнятості   протягом  8 
місяців 2021 року склала - 526 осіб.  Очікувана кількість звернень у 2021 році   - 
830 осіб. 

Фіксований ринок  праці ВМТГ за поточний період (це особи які мали 
статус безробітного протягом звітного періоду) становить -  850 осіб.  В 2021 
році фіксований ринок праці очікується на рівні близько - 1110 осіб. 

Станом на 01.09.2021 року чисельність безробітних зареєстрованих у 
районному центрі зайнятості становить - 300 осіб (з них внутрішньо 
переміщених осіб -  17 осіб).  

Кількість роботодавців громади, які поінформували районний центр 
зайнятості  становить  за 8 місяців 2021 року - 68, очікувана кількість у 2021 
році - 102. 

Кількість зареєстрованих у Волноваському районному центрі зайнятості 
вільних робочих місць  по громаді, протягом за 8 місяців 2021 року – 448 
одиниць. 

Станом на 01.09.2021 року кількість вільних робочих місць по громаді, 
зареєстрованих у районному центрі зайнятості, становить - 43 одиниці, середня 
заробітна плата по вакансіям станом на 01.09.2021 - 6 933 грн. 

Кількість претендентів на 1 вакансію станом на 01.09.2021 склала близько 
- 7 осіб. 

За  8 місяців 2021 року за допомогою районного центру зайнятості на 
вільні та новостворені робочі  місця  працевлаштовані  всього  - 298 осіб. З них  
- 208 безробітних, що становить  24,5% від  осіб, які мали статус безробітного 



протягом звітного період (850 осіб) та 90 осіб,  які перебували на обліку. 
Очікуване працевлаштування за 2021 рік - 522 осіб, з них безробітних - 330 
осіб.  
 Для розширення можливостей щодо забезпечення тимчасової зайнятості 
громадян, виконавчими органами місцевої влади за участю районного центру 
зайнятості, проводиться організація та проведення громадських та тимчасових 
робіт.  
 За 8 місяців 2021 року взяли участь у тимчасових роботах  -  53 особи, що 
складає  6,2 % до осіб, які мали статус безробітного протягом звітного періоду.  

За 8 місяців 2021 року кількість безробітних, мешканців громади  які 
проходили навчання, перенавчання, підвищення кваліфікації  склала - 61 
безробітний мешканець громади  (7,2% до осіб, які мали статус безробітного  
протягом звітного періоду). Очікувана кількість у 2021 році - 90 осіб, 8,1% до 
осіб, які матимуть статус безробітного протягом звітного періоду (1110 осіб). 
 Укладено 1 договір про компенсацію витрат роботодавця на оплату праці 
працевлаштованої особи із числа внутрішньо переміщених осіб. 

Активними  заходами  сприяння  зайнятості  населення  за  8 місяців 2021  
року  було охоплено - 322 безробітних (850 безробітних ринок праці), що 
становить 38% від фіксованого ринку праці. 

З загальної кількості проживаючих в Волноваській міській територіальній 
громаді працездатне населення у працездатному віці складає 68,7% та 
становить 24,8 тис. чол. 

В усіх сферах діяльності Волноваської міської територіальної громади 
зайнято 11,6 тис. чол., із них у галузях економіки – 10,4 тис. чол., у інших 
сферах – 1,2 тис. чол. Незайняте населення складає  12,7тис.чол. 

В громаді зберігається стійка тенденція зростання середньомісячної 
заробітної плати на одного працівника. Так, за підсумками І кварталу 2021 року 
середньомісячна заробітна плата по громаді становила 9320 грн, прогнозне 
очікування цього показника на кінець року – 10050,75 грн.  (в т.ч. по 
промисловим підприємствам – 10155,53 грн, по сільськогосподарським 
підприємствам – 9431,11 грн). 

Очікуваний фонд оплати праці суб’єктів господарювання громади на 2021 
рік становитиме близько 800 млн.грн (розраховано за даними 
бюджетоутворюючих підприємств громади (які становлять 77,2%) та на 
співставних умовах з урахуванням відсотку зростання мінімальної заробітної 
плати по іншим СГ (22,8%)).  

Постійно проводиться робота зі збирання та моніторингу інформації за 
своєчасністю і повнотою виплати заробітної плати, сплати єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування та вживання оперативних 
заходів. 

Згідно наявної статистичної інформації Головного управління статистики 
у Донецькій області (за даними державного статистичного спостереження 
«Стан виплати заробітної плати») заборгованість із виплати заробітної плати 
станом на 01 липня 2021 року має одне комунальне підприємство 
«Донкомунгосп» на суму 878,8 тис. грн.  



Розпорядженням керівника Волноваської міської військово-цивільної 
адміністрації створена «Тимчасова комісія з питань погашення заборгованості 
із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших 
соціальних виплат». Проведено засідання тимчасової комісії, на порядок 
денного якого було винесено питання щодо погашення заборгованості із 
заробітної плати на КП «Донгкомунгосп». Визначена посадова особа, на яку 
покладається персональна відповідальність за стан погашення заборгованості з 
виплати заробітної плати, розглянуто та запроваджено механізм організації 
роботи з погашення заборгованості по заробітній платі.  
 В зв’язку з неможливістю самостійного погашення заборгованості, 
розпорядженням керівника Волноваської міської ВЦА для  скорочення 
заборгованості із заробітної плати на КП «Донкомунгосп» виділено 500,0 тис. 
грн.     

В Волноваській міській територіальній громаді проводиться певна робота 
по забезпеченню додержання законодавства про працю та соціально-трудові 
відносини. 

 
Динаміка надходження доходів за 2020-2021 роки 
Дохідна частина бюджету Волноваської міської територіальної громади 

на 2021 рік сформована з урахуванням вимог Бюджетного та Податкового 
кодексів України (із змінами), що розширило наявну дохідну базу бюджету 
громади.  Внесені зміни дали змогу здійснювати повноваження, покладені на 
органи місцевого самоврядування, зміцнили їх матеріальну та фінансову 
основи, надали місцевим бюджетам бюджетної та фінансової самостійності. 

За 2020 рік, який приведено у співставні умови з 2021 роком,  з 
урахуванням очікуваних надходжень за 2021 рік до загального і спеціального 
фондів бюджету Волноваської міської громади, надходження складуть: 

- за 2020 рік - з урахуванням трансфертів 295178,0 тис.грн., без 
урахування трансфертів – 238852,8 тис.грн. 

- за 2021 рік очікувані надходження з урахуванням трансфертів – 
509504,2 тис.грн., без урахування трансфертів – 282154,6 тис.грн. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Динаміка надходження доходів до бюджету Волноваської міської 
територіальної громади за 2020-2022 роки 

 
 
 

Прогнозні надходження доходів на 2022 рік 
Показники дохідної частини бюджету Волноваської міської громади 2022 

рік розроблені відповідно до вимог статті 75¹ Бюджетного кодексу України, 
Податкового кодексу України, Бюджетної декларації, макропоказники 
економічного і соціального розвитку України на 2022 - 2024 роки, схвалені 
постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 № 548 «Про схвалення 
Бюджетної декларації на 2022 - 2024 роки».  

При прогнозуванні дохідної частини місцевих бюджетів на 2022 рік 
враховано  фактичні надходження за 2020 рік, які приведені у співставні умови 
з 2021 роком, фактичне виконання дохідної частини бюджету за результатами  
6 місяців 2021 року, а також очікуване виконання за 2021 рік.  

Прогнозний обсяг доходів загального і спеціального фондів з 
урахуванням трансфертів на 2022 рік очікується у сумі 467986,1 тис.грн., який 
складається з: 
- доходів (без трансфертів) – 256195,2 тис.грн., 
-  базової дотації з державного бюджету – 83394,3 тис.грн.;  
-  освітньої субвенції з державного бюджету – 117219,3  тис.грн.; 
- інших субвенцій з місцевого бюджету  - 11177,3 тис.грн. 
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Прогноз доходів до бюджету Волноваської міської територіальної громади на 
2022 рік у порівнянні з очікуваними надходженнями 2021 року   

 
 
Обсяг доходів загального фонду з урахуванням трансфертів на 2022 рік 

склали 466316,8 тис.грн. До очікуваних показників 2021 року надходження 
збільшаться на 4607,1 тис.грн. або на 1,0%.  

На 2022 рік надходження доходів загального фонду без урахування 
трансфертів прогнозується в обсязі 254525,9 тис.грн., що на 12745,0 тис.грн. 
або на 5,3% більше очікуваних надходжень 2021 року. 

Найбільшу частку в надходженнях загального фонду займають податок 
на доходи фізичних осіб (66,0%), плата за землю (14,8%), єдиний податок 
(11,0%), акцизний податок (5,4%). 
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Структура доходів загального фонду бюджету Волноваської міської 
територіальної громади на 2022 рік 

 
          Основним джерелом наповнення бюджету громади є податок на доходи 
фізичних осіб, прогнозні надходження якого складуть 168000,0 тис.грн., до 
очікуваних надходжень 2021 року збільшення очікується у сумі 12000,0 
тис.грн. або на 7,7%. У розрахунках враховано заплановане підвищення розміру 
мінімальної заробітної плати та посадового окладу (тарифної ставки) 
працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки, а також заробітної 
плати на бюджетоутворюючих підприємствах району. 
          Другим джерелом наповнення є плата за землю, прогнозні показники 
якого складуть 37600,0 тис.грн., до очікуваних надходжень 2021 року 
очікується зменшення  у сумі 383,3 тис.грн. або на 1,1 %.  
           Третім джерелом наповнення є єдиний податок, надходження якого 
прогнозується 28020,0 тис.грн., до очікуваних надходжень 2021 зростання на 
5,1% або на 1347,3 тис.грн. 
          Обсяг доходів спеціального фонду без урахування міжбюджетних 
трансфертів на 2022 рік прогнозується у сумі 1669,3 тис.грн., що на 38704,4 
тис.грн. або у 24,2 рази менше очікуваних надходжень 2021 року. 
          Основним джерелом прогнозних надходжень спеціального фонду є власні 
надходження бюджетних установ, очікуваний обсяг яких в 2022 році складе 
1291,8 тис.грн.  Зменшення прогнозного обсягу надходжень доходів 
спеціального фонду у порівнянні з очікуваним виконанням 2021 року на 
38687,2 тис.грн. або в 30,9 рази пояснюється не плануванням доходів по іншим 
джерелам власних надходжень бюджетних установ (код доходів 25020000), так 
як згідно із статтею 13 Бюджетного кодексу України  вони не мають постійного 
характеру, тому при формуванні бюджету не плануються, а будуть 
уточнюватися за фактом надходження. 
          Надходження екологічного податку у 2022 році складуть 377,5 тис.грн., 
що на 1,7 тис.грн. або на 0,5% більше очікуваних надходжень у 2021 році. 

Податок на доходи 
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Видатки 

Очікуване виконання видаткової частини бюджету Волноваської міської 
територіальної громади (з урахуванням трансфертів) визначено з урахуванням 
внесених змін до бюджету за рахунок спрямування вільних залишків 
бюджетних коштів станом на 01.01.2021 року, субвенцій з державного бюджету 
та інших місцевих бюджетів і становить 519 805,5 тис.грн., в тому числі: 

- загальний фонд – 379 832,1 тис.грн.  
- спеціальний фонд – 139 973,4 тис.грн. (з урахуванням власних 

надходжень). 
 

Прогнозні показники на 2022 рік 
Прогнозні показники видатків місцевого бюджету на 2022 рік розроблено 

на основі показників дохідної частини бюджету територіальної громади. В 
першу чергу в них враховані вимоги статті 77 Бюджетного кодексу України 
щодо забезпечення в першочерговому порядку потреби в коштах на оплату 
праці працівників бюджетних установ, на проведення розрахунків за 
електричну енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та 
послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами. 

 
Обсяги видаткової частини загального фонду місцевого бюджету 

 

 
Першочергово також враховані обсяги видатків, необхідні для 

забезпечення стабільної роботи установ та закладів соціально – культурної 
сфери з урахуванням гендерного аналізу за окремими бюджетними 
програмами, надання встановлених власних соціальних гарантій для 
малозахищених категорій громадян, підтримку в належному стані об’єктів 
житлово – комунального господарства, інших об’єктів інфраструктури громади,  
впровадження заходів з енергозбереження, а також виконання в межах 
фінансових можливостей місцевих програм.  
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Основною метою розподілу коштів бюджету є забезпечення надання 
якісних публічних послуг та підвищення життєвого рівня населення громади. 
Для її досягнення передбачено виконання завдань у кожній сфері.  

Розподіл за програмною класифікацією видатків та кредитування 
місцевого бюджету 

 
За прогнозом на утримання Освіти у 2022 році направляється 274 040 

тис.грн., що складає 67,4 % від загальної суми, на Державне управління - 
46 002,6 тис.грн. (11,3%), Культура i мистецтво  – 25 749,3 тис.грн. (6,3%), 
Охорона здоров`я - 18 330,2 тис.грн. (4,5%), Соціальний захист та соціальне 
забезпечення - 16 714,0 тис.грн. (4,1%), Житлово-комунальне господарство – 
15 776,5 тис.грн. (3,8%), Фiзична культура i спорт - 6 312 тис.грн. (1,6%), 
Міжбюджетні трансферти - 2363,5 тис.грн. (0,6%), Економічна діяльність - 
800,0 тис.грн. (0,2%), Інша діяльність - 750,0 тис.грн. (0,2%)  

 
Освіта 

             Освіта Волноваської міської територіальної громади  є складовою 
загальнодержавної освітньої системи. Вона охоплює існуючих 14 дошкільних 
(в тому числі 3 дошкільних підрозділи у складі загальної середньої освіти), 19 
загальноосвітніх, 3 позашкільних навчальних заклади і «Інклюзивно-ресурсний 
центр», які розташовані в межах громади. Модернізація системи освіти громади 
спрямована на  підвищення якості надання освітніх послуг та формування 
єдиного соціокультурного простору. 

Всебічний розвиток дітей дошкільного віку забезпечують 14 закладів 
дошкільної освіти, в тому числі 3 дошкільних підрозділи у складі  закладів 
загальної середньої освіти; заклад дошкільної освіти №63 с. Прохорівка працює 
у сезонному режимі. 
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управління - 11,3%

Освіта - 67,4%

Охорона здоров'я -
4,5%

Соц.захист - 4,1%
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Міжбюджетні 
трансферти - 0,6%



Аналізуючи стан  демографічної ситуації в громаді, можна зробити 
висновок, що існуюча мережа закладів дошкільної освіти не цілком 
задовольняє запити населення з надання освітніх послуг у сфері дошкільної 
освіти, тому потребує розширення. Для вирішення даної проблеми в 
територіальній громаді   ведеться постійна робота.  02 січня 2019 року на базі 
Свободненського та Іванівського ЗЗСО було відкрито дошкільні підрозділи на 
35 та 20 місць відповідно. Заклад дошкільної освіти № 8 «Теремок» м. 
Волноваха  після капітального ремонту відновив свою роботу з 21жовтня 2019 
року, де відкрилися 12 груп на 230 місць. Також ведуться роботи щодо 
відкриття дошкільного підрозділу на базі Валер’янівського ЗЗСО (виготовлено 
ПКД, заміна віконних блоків -12шт.).  

Станом на 01.09.2021 року потужність дошкільних закладів складає – 
1262 місць, у них дітей – 979. Працює 60 груп, із них: груп від 1до 3 років – 16, 
у них дітей - 234; груп від 3 до 6 років: 44, у них дітей - 745.  Із загальної 
кількості 3 заклади дошкільної освіти (№ 8 м. Волноваха, № 47     м. Волноваха 
та № 72 смт. Донське) мають по 2 групи спеціального призначення для дітей з 
порушенням розвитку мовлення, в яких виховується 86 дітей. 4 заклади 
дошкільної освіти (№ 8 м. Волноваха, №7  м. Волноваха, № 2 м.Волноваха, 
№54 с.Рибинське) мають інклюзивні групи, в яких виховуються 11 дітей з 
особливими освітніми потребами.  

На виконання Закону України «Про дошкільну освіту» в громаді 
проводиться робота щодо охоплення дітей дошкільною освітою. Заклади 
дошкільної освіти в громаді відвідують 979 дітей  дошкільного віку. У кожному 
населеному пункті визначено форму здобуття дошкільної освіти. На сьогодні 
відсоток охоплення дітей 5-6 (7) річного віку дошкільною освітою становить 
100%.   

Мережа закладів загальної середньої освіти міської  територіальної 
громади за останні 3 роки  зазнала змін у зв’язку з призупиненням діяльності 
освітніх закладів.   

В мережі закладів загальної середньої освіти громади  у 2019 році відкрито 
опорний заклад та його філія. Це відбулося  відповідно до рішення 
Волноваської районної ради від 16.12.2019 року №7/30-978:  шляхом ліквідації 
1 закладу загальної середньої освіти, створено нову юридичну особу 
Волноваський опорний заклад загальної середньої  освіти І-ІІІ ступенів 
Волноваської районної ради Донецької області та утворено Ближненську філію 
І-ІІ ступенів 

У 2020-2021 навчальному році  працювали 19 існуючих закладів загальної 
середньої освіти. 



Мережа закладів загальної середньої освіти Волноваської міської 
територіальної громади                                                             

 

За період з 2019 року по 2021 рік помітна тенденція до зменшення 
кількості учнів (здобувачів освіти очної форми навчання) закладів загальної 
середньої освіти міської територіальної громади, яка пов’язана з погіршенням 
демографічної ситуації, але водночас кількість здобувачів освіти (дистанційної 
форми навчання) збільшується завдяки організації екстернатної та дистанційної 
форм навчання дітей з непідконтрольних територій Донецької та Луганської 
областей. Середня наповнюваність шкіл  по громаді складає 32% від проєктної 
потужності закладів. Середня наповнюваність класів по громаді 17 учнів.  
 У 2020-2021 навчальному році здобували освіту усього 4128 осіб (з яких 
за очною формою – 3695, за дистанційною формою – 433). 
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Мережа здобувачів освіти 

 
 
На території Волноваської міської територіальної громади функціонують   

сільські  заклади загальної середньої освіти (далі ЗЗСО), в яких навчаються 
менше 50 учнів:  

- 2018-2019 навчальний рік – 4, 
-   2019-2020 навчальний рік –  4, 
-   2020-2021 навчальний рік – 3.  
Завдяки  заходам приведення фактичної наповнюваності класів до 

нормативної, що враховується у формульному розрахунку обсягу освітньої 
субвенції (у тому числі на виконання Прикінцевих та Перехідних положень п.3 
абзацу 18 Закону України «Про освіту») у 2020-2021 навчальному році  
зменшено кількість класів на 5 у 3 закладах. 

Другий рік поспіль з 01.09.2019 року не відкриваються  класи старшої 
ланки, де наповнюваність менше 5 дітей.  

З 2018 року в закладах загальної середньої освіти почали відкриватися 
інклюзивні класи:  

- 2018-2019 навчальний рік – 3 класи / 3 заклади загальної середньої освіти; 
- 2019-2020 навчальний рік – 5 класів / 3 заклади загальної середньої 
освіти; 

- 2020-2021 навчальний рік – 10 класів / 5 закладів загальної середньої 
освіти. 
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 Інклюзивні класи та заклади 

 

З 1 січня 2019 року працює  установа «Інклюзивно-ресурсний центр» 
який проводить комплексну психолого педагогічну оцінку розвитку особи. 
          З 2019-2020 навчального  року на базі Волноваської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
№5 (на теперішній час Волноваський опорний заклад загальної середньої освіти    
І-ІІІ ступенів) було організовано дистанційну форму навчання в тому числі для 
учнів  з тимчасово непідконтрольної території.  Заклади загальної середньої 
освіти Волноваської територіальної громади  впроваджують індивідуальну 
форму навчання (педагогічний патронаж, сімейну, екстернатну форми). 

Система вступу до вищих навчальних закладів, складання зовнішнього 
незалежного оцінювання кожного року стають  більш вимогливими до якості 
освітнього процессу, в старшій школі зокрема. Старша школа є профільною. За 
період з 2019 по 2020 роки в закладах освіти громади щорічно  охоплюється  
профільним навчанням від 92% до 99% учнів 10-11 класів. Найчастіше заклади 
обирають як профільний предмет  українську мову та літературу (60%), 
математику  (14%), біологію  (8%), право  (6%), історію (6%), інформатику – 
(4%), географію (2%). 

На даний час комп’ютерами забезпечено 100% ЗЗСО. З метою 
впровадження сучасних програм  комп’ютерна техніка потребує оновлення. До  
мережі Інтернет  підключено усі 19 закладів загальної середньої освіти (100 % 
). 

19 закладів загальної середньої освіти громади мають власні шкільні 
сайти,  електронні адреси для швидкого обміну інформацією; 18 закладів 
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загальної середньої освіти оснащені мультимедійними проекторами та 
мультимедійними дошками.  

В громаді є діти,  які  потребують  особливої  уваги, зокрема  діти-сироти  
та  діти,  позбавлені  батьківського  піклування,  діти-інваліди, діти із 
багатодітних, малозабезпечених сімей, з них:  
-  дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування – 57;  
-  дітей-інвалідів – 71;  
-  дітей, які постраждали від наслідків ЧАЕС – 6;  
-  дітей, батьки яких постраждали в наслідок  бойових дій  – 86; 
-  дітей із малозабезпечених сімей –14; 
- дітей із інклюзивним потребленням -11; 
- дітей учасників АТО та бойових дій – 167; 
- дітей внутрішньо переміщених осіб – 219. 

У  2020-2021  навчальному  році  в  громаді  збільшилася  кількість учнів  
1-11  класів,  які  охоплені усіма видами харчування (у тому числі буфетна 
продукція). Гарячим харчуванням (сніданки-обіди) охоплено 3695 (82%) учнів, 
із них учнів 1-4 класів - 1523 (100%) та учнів пільгової категорії – 568. Учнів 5-
9 класів – 1723 (71,9 %), учнів 10-11 класів – 591 (72,5 %).  

Необхідною умовою для якісної освіти є забезпечення  організованого 
підвезення дітей до закладів загальної середньої освіти. На балансі у Відділі 
освіти  перебуває 6 транспортних засобів, у серпні 2020 року було придбано за 
рахунок коштів державного бюджету 1 шкільний автобус для  Волноваського 
опорного закладу загальної середньої освіти; І-ІІІ ступенів. 

У  Волноваській міській територіальній громаді збережена мережа 
позашкільних навчальних закладів: Волноваський будинок дитячої та юнацької  
творчості, Волноваська станція юних техніків, Донський еколого-
натуралістичний центр, в яких навчається та виховується 1925 дітей, що 
складає 46,1% від загальної кількості дітей. Також діти відвідують гуртки та 
секції, що відкриті на базі закладів загальної середньої освіти.  

З кожним роком проблемні питання, пов’язані з пожежною безпекою 
об’єктів освіти району стають усе гострішими. Особливу стурбованість викликає 
стан протипожежного захисту об'єктів з масовим перебуванням людей.   

З метою недопущення закриття  закладів загальної середньої та 
позашкільної освіти через позивні вимоги Головного управління ДСНС у 
Донецькій області  на виконання заходів протипожежної безпеки у 2020 році 
виконані за рахунок фінансування з місцевого бюджету наступні заходи: 

- вогнезахисна обробка дерев’яних конструкцій  для 1 закладу загальної 
середньої освіти;  

- монтаж блискавкозахисту для 1 закладу; 
- виготовлення проєктно-кошторисної документації на обробку дерев’яних 

конструкцій горищних покриттів для 10 закладів; 
- вимір опору заземлення у 3 закладах; 
- обслуговування системи пожежної автоматики у 7 закладах; 
- поточний ремонт системи опалення у 2 закладах; 



- установка протипожежних дверей в електрощитових та котельнях у 12 
закладах;             

- придбання первинних засобів пожежогасіння (вогнегасники, кошми) для  18 
закладів ; 

- придбання міжсходових дверей для 3 закладів;  
- ремонт електропроводки для 15 закладів; 

        - виготовлення ПКД, установка протипожежної системи для 4 закладів; 
        - ремонт електромережі (евакуаційне освітлення) для 14 закладів.        

Протягом звітного періоду директорами та представниками УОСМС 
проведено значний об’єм роботи щодо виконання  приписів ДСНС, усунуто 386 
недоліків, залишаються не виконаними 212 недоліків.  

Станом на 2021 рік було виконано такі заходи як: 
-  установка протипожежної сигналізації – 3 заклади (Волноваський ЗЗСО 

№4, Новоандріївський ЗЗСО, Валер’янівський ЗЗСО)  у суммі – 551 587,31 грн.;  
- Розробка проєктно - кошторисної документації на виготовлення проекту з 

протипожежної сигналізації – 175 000 грн.; 
- проведено навчання- усі заклади – 32 076 грн.; 
-  перезарядка вогнегасників – усі заклади; 
Також планується придбання вогнегасників та придбання протипожежних 

дверей. 
Існують види робіт, які є дуже витратними (у 2021 році  їх не можливо 

виконати через обмежене фінансування): 
- вогнезахисна обробка дерев’яних конструкцій  
- приведення пожежних водойм до норм устаткування  
- приведення електричної мережі до відповідних норм (заміна 

електропроводки)  
-установка меж-сходових дверей. 
Тож, існує нагальна потреба у фінансуванні освітньої галузі у 2022 році за 

напрямком «Охорона праці. Заходи пожежної безпеки». 
 
Підтримка сім’ї, дітей та молоді 
За останні три роки державне регулювання в сфері молодіжної, сімейної 

та гендерної політики зазнало значних змін. Значна увага приділяється 
підвищенню національно-патріотичної свідомості молоді, створенню умов для 
її розвитку та самореалізації, подоланню гендерної нерівності,  підтримці 
інституту сім’ї, запобіганню домашньому насильству та протидії торгівлі 
людьми. 

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 01.01.2021 року чисельність молоді Волноваської міської 
територіальної громади становить 14 092 особи, що складає 39 % від загальної 
кількості населення громади. 

 
 

 
На території Волноваської міської територіальної громади функціонує 18 

закладів загальної середньої освіти, в яких навчається 3725 дітей, з них 1385 – 
учнівська молодь віком з 14 до 18 років. У громаді діє одне професійно-
технічне училище, в якому станом на 01.01.2021 року навчається 189 осіб. 

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. 

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.  

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. 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. 

39%
Молодь

61%
Інші вікові 
категорії 
населення

Чисельність молоді у Волноваській міській територіальній 
громаді 



За 9 місяців 2021 року до Волноваського районного відділу ГУ 
Національної поліції України в Донецькій області надійшло 157 звернень з 
приводу вчинення домашнього насильства у Волноваській міській 
територіальній громаді.  З них 145 – 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 осіб 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. 
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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. 

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.  

 
Охорона здоров’я 
В громаді діють і обслуговують населення такі  лікувально-профілактичні 

заклади: КНП «Волноваський районний центр первинної медико-санітарної 
допомоги Волноваської районної ради», КНП «Лікарня планового лікування 
Волноваської міської територіальної громади», КНП «Волноваська центральна 
районна лікарня», КНП «Волноваська стоматологічна поліклініка». 

Комунальне некомерційне підприємство «Волноваський районний центр 
первинної медико-санітарної допомоги Волноваської районної ради» має такі 
структурні  підрозділи: 8 амбулаторій,  6 ФАПів і 20ФП: 
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Фактична забезпеченість населення сільськими лікарськими 
амбулаторіями на 10 тис. населення - 3 при нормативі - 3, міськими  – 1,3 при 
нормативі-1,75. 

Лікарські амбулаторії центру обслуговують населення: 
Населення, 
осіб  

2021 сільське 2022 сільське 

всього 28189 6571 30000 6800 

дорослі 22271 5478 24000 5500 

діти 5918 1093 6000 1300 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

2021 2022

28189 30000

22271 24000
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всього дорослі діти



Укомплектованість амбулаторій медичними кадрами 

 

Забезпеченість населення громади лікарями загальної практики - 
сімейними лікарями на 1000 осіб наявного населення на кінець року планується 
на рівні 0,42. 

Основними складовими успішної роботи галузі охорони здоров’я в громаді 
є підвищення якості надання медичної допомоги на всіх рівнях (матеріально-
технічна база установ, оновлення інфраструктури, наявність кваліфікованих 
кадрів і фінансова стабільність). Особлива  увага приділяється  підвищенню 
кваліфікації як  лікарів  так і середнього медичного персоналу: 
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Кваліфікаційна категорія (вища) 

 

Однією з найважливіших проблем у медичній галузі є зростання рівня 
хронічних захворювань, а саме: зростає кількість захворювань системи 
кровообігу, кістково-м’язової системи, органів травлення, ендокринної 
системи, новоутворень. 

У зв’язку з введенням на території України карантину з приводу пандемії, 
спричиненої COVID-19, з впровадженням карантинних заходів на території 
громади, медичними закладами проводяться всі необхідні заходи з метою 
забезпечення і дотримання умов задля запобігання виникнення і поширення 
короновірусної інфекції в громаді.  

З початку 2021 року для повного функціонування закладів кошти 
направлялись на придбання товарів та матеріалів медичного призначення. 
Здійснюються центральні заходи з лікування хворих на цукровий та 
нецукровий діабет. Станом на 01.09.2021 безкоштовні ліки отримали 232 особи, 
які цього потребують. 

Основною метою  Програми економічного і соціального розвитку 
охорони здоров´я громади  є забезпечення належної якості та доступності 
первинної медичної допомоги і збереження   здоров´я населення. Реалізація 
програми протягом 2021 року проводиться за основними стратегічними 
напрямками. 

Приділялась увага стаціонарозамінним формам надання медичної 
допомоги населенню в денних стаціонарах та  в  стаціонарах вдома. В 
амбулаторіях центру працює  102 ліжка  денних стаціонарів, в т.ч. міських – 76,  
сільських - 26. В 2021 році очікується забезпеченість ліжками  (10000) – 15,8% 
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та пролікувати хворих в кількості 4809 осіб. На 2022 рік планується 
забезпеченість ліжками (10000) – 16,3%, пролікувати  хворих – 4700 осіб. 

З метою профілактики захворювання Міністерством охорони здоров’я 
України затверджено Наказ №3018 від 24.12.2020р. «Про затвердження 
Дорожньої карти з впровадження вакцини від гострої респіраторної хвороби 
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, і проведення масової 
вакцинації у відповідь на пандемію COVID-19 в Україні у 2021–2022 роках». 

На території Волноваської міської територіальної громади відкрито 7 
пунктів щеплення, наявна мобільна бригада для здійснення заходів з вакцинації 
населення. Щеплення проводяться з квітня 2021 року вакцинами виробника 
Sinovac CoronaVac виробництва КНР, AstraZeneka виробництва Нідерланди, 
вакциною Комірнаті, виробництва Бельгія. Станом на вересень 2021 року 
зроблено 4174 перших щеплення. Повний курс отримали 3159 осіб. Згідно 
вимог чинного законодавства щеплення проводиться всім бажаючим, за 
відсутності протипоказань. 

Головна мета на 2022 рік -  підвищення якості надання первинної 
медичної допомоги мешканцям Волноваської міської територіальної громади. 

КНП «Лікарня планового лікування Волноваської міської територіальної 
громади» обслуговує населення не тільки громади а і Волноваського району, 
знаходиться у південній частині м. Волноваха, має задовільні під’їзні 
автодороги, по яким є регулярні автобусні маршрути, що зв’язують лікарню з 
усіма районами м. Волноваха та населеними пунктами Волноваської громади та 
району. На відстані 1 км від лікарні знаходиться Волноваський залізничний 
вокзал та в 500м Волноваський міський автовокзал, що дає можливість 
пацієнтам безперешкодно добиратися до лікарні.  

Лікарня збудована у 1968 році, деякі корпуса у 1978 році, знаходиться у 
задовільному технічному стані. Територія лікарні огороджена кам’яним 
парканом та цілодобово охороняється охоронним постом, який оснащено 
автоматичним шлагбаумом. 

Лікарня у своєму складі має необхідний перелік приміщень, 2 джерела 
водопостачання (централізоване та свердловина з питною водою), 
централізоване електропостачання з двох джерел (для аварійного забезпечення 
– бензиновий генератор), централізоване теплопостачання, централізована 
каналізаційна мережа, централізована подача кисню, гаражі з ремонтною 
базою, центральне стерилізаційне відділення, харчоблок, пральню. 

У лікарні більше 350 одиниць медичного обладнання, у т.ч. 
високовартісного. 

 
Фізичне виховання та спорт 
За останні 3 роки кількість дітей, які займаються в ДЮСШ залишається 

стабільною. В 2019 році кількість вихованців складала 1236 осіб, в 2021 році – 
складає 1228 осіб, що складає 32,8% від загальної кількості учнів ЗЗСО 
Волноваської міської територіальної громади.  

За останні 3 роки відбулось покращення  спортивної інфраструктури 
Волноваської міської територіальної громади. В 2019 році відкрито зал греко-



римської боротьби на базі Волноваського ЗЗСО № 3, зал важкої атлетики за 
адресою: вул. Центральна, 11. В 2020 році побудовані спортивні майданчики зі 
штучним покриттям в с. Рибинське та футбольний стадіон в м. Волноваха.  

Це дало можливість покращити спортивні результати нашим вихованцям, 
а саме: в 2019 році 9 чоловік отримували стипендію за високі спортивні 
досягнення на всеукраїнських змаганнях, в 2020 році – 12 спортсменів, в 2021 
році – 16 спортсменів.  

Команди Волноваської громади постійно беруть участь в чемпіонатах       
та кубках області з різних видів спорту. Спортсмени громади у складі збірних 
Донецької область беруть участь у всеукраїнських змагання та у складі збірної 
команди України – у міжнародних змаганнях.   

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

 
Культура 
В громаді створено необхідні умови для задоволення потреб та реалізації 

творчих здібностей різних верств населення, направлення їх на духовний 
розвиток та самовдосконалення. Аналіз соціально-культурної ситуації в громаді 
свідчить, що,  не зважаючи на складні економічні умови, вдалося зберегти 
мережу закладів культури, кадровий потенціал галузі, забезпечити підтримку 
аматорського мистецтва, художньої творчості. Важливе значення має 
збереження оптимально розвинутої мережі культурно-освітніх закладів 
громади, до якої входять: 

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. 

            Впродовж останніх років робота закладів культури громади 
спрямовувалась на адаптацію сфери культури до нових соціально-економічних 
умов. Зусиллями органів місцевого самоврядування вдалося зберегти мережу 
закладів культури і бібліотек, забезпечити підтримку діяльності аматорських 
колективів Волноваської міської територіальної громади.  
          На належному рівні проводиться робота різноманітних гуртків 
(вокальних, хореографічних, театральних, вокально-інструментального жанру, 
фольклорного жанру тощо), робота любительських аматорських об’єднань, 
клуби за інтересами.  



На території  Волноваської міської територіальної громади діє 
Комунальний заклад «Краєзнавчий музей Волноваської міської територіальної 
громади» (далі – музей), в склад якого входить відділ - музей історії села 
Валер’янівка.    Фонди музеїв налічують 9827 одиниць (11972 тис. одиниць – в 
стадії передачі на постійне зберігання музеям, що відійшли в інші громади). 
Щорічно  музеї відвідують біля 8 тисяч осіб, в т.ч. дві третини з яких – учні та 
студенти.      

 Спостерігається зменшення кількості проведених заходів в порівнянні з 
попередніми роками. Зменшення показника діяльності закладів культури 
громади відбулось через оголошення карантину з поширенням в Україні гострої 
респіраторної хвороби (COVID-19).  

Проте галузь культури є водночас субстанцією глибоких традицій і 
творення нових стандартів, які останнім часом розвиваються надзвичайно 
динамічно. Основне завдання культурної спільноти – зберегти і продовжити 
надбані віками культурні, моральні і духовні цінності та адаптувати їх 
тривалість в нових умовах, а також створювати сприятливі умови для розвитку 
нових видів, жанрів, способів і засобів творення культурного продукту, без 
яких суспільство, нація, кожна окрема людина не можуть мати перспективи. 

 
Соціальний захист населення 
З метою реалізації державної соціальної політики в сфері соціального 

захисту населення в громаді виконуються всі державні програми в частині 
надання усіх видів соціальних послуг. Спрощена процедура отримання 
державної допомоги населенню дозволила підвищити ефективність роботи, 
організувати постійний прийом громадян з питань надання соціальної 
допомоги. Забезпечено безперебійний прийом населення з питань оформлення 
документів для призначення усіх видів соціальних послуг, компенсацій, пільг, 
житлових субсидій. Прийом громадян здійснюється відділом «Центр надання 
адміністративних послуг» Волноваської міської військово-цивільної 
адміністрації, в тому числі на віддалених робочих місцях в старостинських 
округах. Заяви громадян з необхідними документами у паперовому вигляді 
передаються до управління соціального захисту населення.  

Відділом соціального захисту населення Волноваської міської ВЦА 
приймаються заяви на призначення і виплату за рахунок коштів бюджету 
Волноваської міської територіальної громади допомоги і компенсацій: 

- громадянам, які опинились в складних життєвих обставинах 
(онкохворим, на оперативне лікування тощо);  

- для вирішення соціально-побутових питань, пов’язаних з надзвичайною 
ситуацію (стихійне лихо, пожежа); 

- учасникам бойових дій, в тому числі учасникам антитерористичної  
операції, операції Об’єднаних сил та членам сімей загиблих на лікування згідно 
відповідних медичних документів; 

- на поховання осіб, які не досягли пенсійного віку та на момент смерті не 
працювали, не були зареєстровані в центрі зайнятості як безробітні (шляхом 



надання допомоги на поховання особі, яка здійснила поховання 
незастрахованої особи);  

- додаткова соціальна допомога з бюджету Волноваської міської 
територіальної громади сім’ям з дітьми при народженні дитини. 

Всього в Волноваській міській територіальній громаді проживає 36134 
осіб, з них 14,7 тис. чол. – пенсіонери. 

Одержувачів різних видів соціальної допомоги та житлових субсидій 
рахується понад 10,5 тис. осіб, серед них: 

2,1 тис. осіб з інвалідністю, в т.ч. діти з інвалідністю – 135 осіб,  
ветеранів війни – 962 особи, дітей війни – 2244 осіб, учасників АТО – 487 осіб, 
ветеранів праці – 2342 особи, 325 багатодітних сімей, в якій виховуються 1083 
дітей, 103 дитини сироти та дітей позбавлених батьківського піклування,  

103 сімей – одержувачів допомоги згідно Закону України «Про державну 
соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям»; 

3,2 тис. сімей отримувачів субсидій та 4,9 тис. отримувачів пільг; 
239 осіб – одержувачів різних видів компенсаційних виплат, постраждалих 

внаслідок Чорнобильської катастрофи; 
962 ветеранів війни та осіб, які користуються пільгами встановленими 

Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантіях їх соціального 
захисту»; 

2244 Дітей війни, які користуються правом на пільги, встановлені Законом 
України «Про соціальний захист дітей війни»; 

80 осіб – пільговики силових структур, які мають право на пільги, згідно 
Законів України «Про статусу ветеранів військової служби, ветеранів органів 
внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх 
соціальний захист», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та 
членів їх сімей», «Про Службу безпеки України», Кодексу цивільного захисту 
України; 

2,3 тис. сімей – одержувачів допомоги згідно Закону України «Про 
державну допомогу сім’ям з дітьми»; 

2,3 тис. ветеранів праці, які користуються правом на пільги, встановлені 
Законом України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці, 
інших громадян похилого віку в Україні»; 

230 громадян, які мають право на пільги згідно Закону України «Про 
статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок аварії на 
ЧАЕС»; 

1779 громадян, яким встановлені пільги згідно Закону України «Про 
основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»; 

1411 пільговиків які мають пільги відповідно до ЗУ «Про охорону 
дитинства», з них: 

325 – багатодітні сім’ї, 
1083 – дитини з багатодітних сімей, 
2 – прийомні сім’ї,  
71 – дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням, 
1 – будинок сімейного типу. 



Загальний контингент внутрішньо переміщених осіб станом на 
30.06.2021 року складає 37251 особу, в тому числі осіб з інвалідністю – 1118, 
осіб похилого віку - 24213. Планується, що контингент внутрішньо 
переміщених осіб на кінець 2021 року становитиме 36222 особи. 

Облік ВПО здійснюється спеціалістами управління соціального захисту 
населення райдержадміністрації відповідно до Порядку оформлення і видачі 
довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 №509. Прийом громадян 
для взяття на облік здійснюється щоденно за окремою чергою. Облік 
здійснюється за допомогою Єдиної Web-орієнтованої інформаційної технології 
формування сегменту «Облік ВПО».  

Відповідно до Програми оздоровлення та відпочинку дітей Волноваської 
міської територіальної громади на 2021 рік 5 дітей направлені на оздоровлення 
за рахунок коштів місцевого бюджету на загальну суму 60,0 тис. грн.  

Відповідно до Порядку надання одноразової матеріальної допомоги 
особам, які опинились в складних життєвих обставинах 3 осіб з числа ВПО 
отримали допомогу на лікування тяжких захворювань (онкологічних, 
оперативних втручань тощо) на загальну суму 15,0 тис. грн.  

В 2022 році заплановано проведення виплати матеріальної допомоги 
важкохворим внутрішньо переміщеним особам на лікування, протезування, 
придбання імплантатів, проведення оперативних втручань в рамках виконання 
Програми соціальної підтримки внутрішньо переміщеним особам у 2022 році 
загальним обсягом фінансування 80,0 тис. грн. 

Одним із основних напрямків діяльності відділу соціального захисту 
населення Волноваської міської військово-цивільної адміністрації є 
оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки 
та дітей, які виховуються в сім’ях з дітьми.  

Загальна чисельність дітей (від 7 до 18 років), які мають право на 
оздоровлення та відпочинок у Волноваській міській територіальній громаді 
складає 4228 дітей, в тому числі 2578 дітей, які потребують особливої 
соціальної уваги та підтримки. 

Розпорядженням керівника Волноваської міської військово-цивільної 
адміністрації від 18.06.2021 № 55 «Про затвердження Програми оздоровлення 
та відпочинку дітей Волноваської міської територіальної громади на 2021 рік», 
затверджено Положення про комісію з підготовки та проведення заходів з 
оздоровлення та відпочинку дітей Волноваської міської територіальної громади 
на 2021 рік.  

Програмою передбачено виділення коштів на відшкодування вартості 
путівок для оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та 
підтримки та дітей, які виховуються в сім’ях з дітьми у 2021 році у сумі 
466тис.грн.  

Загальний обсяг видатків субвенції з обласного бюджету на зазначену мету 
у 2021 році складає 319,8 тис. грн. До кінця 2021 року планується використати 
зазначену субвенцію в повному обсязі. 



Станом на 31.08.2021 у дитячих оздоровчих закладах отримали послуги 58 
дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки та дітей які 
виховуються в сім’ях з дітьми. 

Питання соціального захисту осіб з інвалідністю завжди були та 
залишаються пріоритетними. Багато уваги приділяється поліпшенню ситуації в 
сфері соціальної матеріальної підтримки.  

Станом на 01.09.2021 року матеріальну допомогу за рахунок коштів 
бюджету Волноваської міської територіальної громади надано 27 осіб з 
інвалідністю та 14 дітей з інвалідністю на загальну суму 205,0 тис. грн. 

В умовах проведення на території області Операції об’єднаних сил 
України, особливої підтримки потребують учасники антитерористичної 
операції/операції об’єднаних сил України (далі – АТО/ООС) та їх сім’ї.  

На обліку перебуває 487 учасники АТО/ООС.   
Відповідно до Програми оздоровлення та відпочинку дітей Волноваської 

міської територіальної громади на 2021 рік 19 дітей учасників АТО/ООС 
направлені на оздоровлення до обласних та державних оздоровчих закладів за 
рахунок коштів державного, обласного та місцевого бюджетів.  

Відповідно до Порядку надання одноразової матеріальної допомоги 
особам, які опинились в складних життєвих обставинах 1 учасник АТО отримав 
допомогу на лікування на загальну суму 5,0 тис. грн. 

На виконання Програми «Щорічна матеріальна допомога учасникам 
АТО/ООС до Дня Захисників та захисниць України у жовтні поточного року 
планується надання учасникам АТО, які зазнали поранення, контузії чи іншого 
ушкодження здоров'я під час участі у антитерористичній операції грошової 
допомоги на загальну суму 80,0 тис. грн. У 2021 році очікується надання 
щорічної матеріальної допомоги до Дня Захисника України учасникам АТО та 
членам сімей загиблих на суму 100, 00 тис. грн. 

Відділом соціального захисту населення проводиться інформаційна 
робота серед учасників АТО/ООС, про пільги, порядок їх отримання, 
санаторно-курортне оздоровлення, психологічну реабілітацію, професійну 
адаптацію, тощо. 

В громаді наявний Територіальний центр соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг), створений для надання соціальних послуг, 
спрямованих на задоволення потреб осіб, які перебувають в складних життєвих 
обставинах і потребують сторонньої допомоги за місцем проживання, в умовах 
тимчасового або денного перебування. 

З початку 2021 року послуги, що надаються Терцентром, отримали 760 
осіб. З числа отримувачів соціальних послуг: 
- 741 особа – громадяни похилого віку, 
- 103 – особи з інвалідністю, 
- 8 – внутрішньо переміщені особи ( далі - ВПО). 
 



 
Центр соціальних служб Волноваської міської територіальної громади 

проводить соціальну роботу із сім’ями, дітьми та молоддю, які належать до 
вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих 
обставинах, і надає їм соціальні послуги. 

За І півріччя 2021 року отримали соціальні послуги:  
 соціальної профілактики – 608 осіб; 
 соціального інформування – 161 особа; 
 соціального консультування – 130 осіб; 
 соціальної адаптації – 16 осіб; 
 соціального супроводу – 93 особи;  
Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю Волноваської 

міської територіальної громади - реабілітаційна установа, цільовим 
призначенням якої є здійснення комплексу реабілітаційних заходів, 
спрямованих на створення умов для всебічного розвитку дітей з інвалідністю, 
та дітей віком до трьох років (включно), які належать до групи ризику щодо 
отримання інвалідності. 

У 2020 році було проведено 40 реабілітаційних курсів. За 6 місяців 2021 
року – 25. 

Розподіл отримувачів послуги з реабілітації (абілітації) за віковими 
групами в розрізі гендерних показників такий: 
- від 3-х до 7-ми років (дошкільний вік): дівчата – 2; хлопці – 2; 
- від 7-ми до 14-ти років (шкільний вік): дівчата – 5; хлопці – 13; 
- від 14-ти до 18-ти років (підлітковий вік): дівчата – 0 ; хлопці – 1 .  

Соціальні послуги з догляду надаються також фізичними особами на 
непрофесійній основі без провадження підприємницької діяльності за 
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рахунок коштів бюджету Волноваської міської територіальної громади 
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 № 859 
«Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які 
надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі». Такі послуги 
фізичні особи можуть надавати особам із числа членів своєї сім’ї, які спільно 
з ними проживають та є: 
- особами з інвалідністю I групи; 
- дітьми з інвалідністю; 
- громадянами похилого віку з когнітивними порушеннями; 
- невиліковно хворими, які через порушення функцій організму не 
можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися; 
- дітьми, яким не встановлено інвалідність, але які є хворими на тяжкі 
перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, 
рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні 
захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, 
цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні 
захворювання нирок IV ступеня; 
- дітьми, які отримали тяжку травму, потребують трансплантації органа, 
потребують паліативної допомоги. 

В межах програми соціального захисту на 2021 рік передбачено 
забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні 
послуги на загальну суму 285,4 тис. грн. За 8 місяців 2021 року – 15 осіб на 
загальну суму 215,5 тис. грн.  

Одним із основних завдань соціально-економічної політики держави є 
забезпечення ефективного функціонування системи пенсійного забезпечення. 

Станом на 01.09.2021 загальна кількість пенсіонерів, які отримують пенсію 
в громаді, складає 27,9 тис.осіб, в т.ч. 17,6 тис. внутрішньо-переміщених осіб. 
Середньомісячний розмір пенсії становить 4797,92 грн. Очікуваний розмір 
пенсії в 2021 році – 4521,68 грн, очікуване зростання проти 2020 року 
становитиме – 111,3%. 

Демографічна ситуація в Україні характеризується досить різким рівнем 
народжуваності і високими показниками старіння населення, що призводить до 
зміщення в співвідношенні осіб працездатного віку і пенсіонерів на користь 
останніх, тобто збільшується навантаження осіб пенсійного віку на потенційних 
платників внесків.  

На сьогодні в системі Пенсійного фонду працює система, яка надає змогу 
обслуговувати громадян незалежно від місця проживання і реєстрації особи. 
Працює особистий кабінет користувача веб-порталу. Управлінням розпочато 
впровадження нової системи «Автоматичне призначення пенсій», постійно 
проводиться реєстрація користувачів на веб-порталі. 

 
Захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування 
На території Волноваської міської територіальної громади активізована 

робота, направлена на практичну реалізацію основних напрямків покращення 



положення дітей на території громади, забезпечення додержання вимог 
законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх 
усиновлення, влаштування в прийомні сім’ї, виявлення та викорінення такого 
негативного явища, як дитяча бездоглядність, вчинення дітьми правопорушень, 
попередження насильства в сім’ї. 

 
Захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування 

 
 

          На території Волноваської міської територіальної громади на первинному 
обліку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування перебуває 
101 дитина-сирота та дитина, позбавлена батьківського піклування. Станом на 
01.09.2021 року на території Волноваської міської територіальної громади 
функціонує 2 прийомні сім’ї, в яких виховується 1 особа з числа дітей, 
позбавлених батьківського піклування та 1 дитина, позбавлена батьківського 
піклування; 1 дитячий будинок сімейного типу, в якому виховується 8 дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Сім’ї функціонують на 
території Волноваської міської територіальної громади з 12.08.2021  року. 
Станом на 01.09.2021 року 2 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування,  передано під опіку. 

На території Волноваської міської територіальної громади регулярно 
здійснюються рейди "Сім’я" з метою виявлення дітей, які опинилися у 
складних життєвих обставинах та надання їм своєчасної допомоги. Очікується 
перевірити умови проживання всіх дітей, які проживають в сім′ях, що 
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опинились у складних життєвих обставинах, прийомні сім′ї, дитячі будинки 
сімейного типу, сім’ї опікуни, піклувальників.  
           Відповідно Програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на території 
Волноваської міської територіальної громади у 2022 році планується придбання 
4 благоустроєні квартири для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 
піклування, та осіб з їх числа на умовах співфінансування (50/50) з місцевого та 
обласного бюджетів на суму 500,0 тис.грн. 

 
 
Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій 
На території громади існує ймовірність виникнення широкого спектру 

надзвичайних ситуацій природного, техногенного і соціального характеру. Крім 
того, внаслідок продовження бойових дій на території області, в громаді 
зберігається загроза виникнення надзвичайних ситуацій військового характеру. 

Волноваська міська територіальна громада має інфраструктуру аграрно-
промислового виробництва, на території громади функціонує 8 об’єктів 
підвищеної небезпеки (з них – 7 працюючих, 1 - не добудована) та 53 
потенційно небезпечних об’єктів. Захист населення і територій громади від 
надзвичайних ситуацій характеризується наявністю розгалуженої системи 
автомобільного та залізничного сполучення. Також на стан впливає наявність і 
робота гірничо-видобувальних підприємств, а також Велико-Анадольської 
фільтрувальної станції. 

З 2014 року відбуваються значні зміни в галузі безпеки населення та 
територій. На значних територіях залишились не вилученими та не 
розмінованими боєприпаси та вибухонебезпечні матеріали. Значно погіршений 
стан із централізованим водопостачанням населення, стан автомобільних доріг, 
особливо поблизу лінії розмежування. 

Для своєчасного реагування, попередження, запобігання та ліквідації 
наслідків надзвичайних ситуацій було виділено 200 тис. грн на придбання 
паливо-мастильних матеріалів 11 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Донецькій області.  

В даній обстановці першочерговим завданням є підвищення стану 
готовності Волноваської міської військово-цивільної адміністрації до 
недопущення або усунення наслідків надзвичайних ситуацій. Основні зусилля 
військово-цивільної адміністрації, підрозділів ДСНС зосереджені на 
комплексному підході до захисту населення і територій від надзвичайних 
ситуацій.  

Проводиться робота по координації обстеження та розмінування 
територій, ремонт пошкоджених будівель, автодоріг. У випадках аварійних 
ситуацій в системі централізованого водопостачання організовано підвіз 
технічної та питної води до населення і об’єктів соціальної сфери. 

Також, одне із актуальних завдань – укриття населення в спорудах 
цивільного захисту. Для цього проведено їх інвентаризацію та обстеження на 
предмет готовності за призначенням.  



У зв’язку з необхідністю ліквідації надзвичайної ситуації, пов’язаної з 
поширенням коронавірусної інфекції, на території громади проведені заходи 
щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби  в системі охорони 
здоров’я, у сфері транспортних перевезень, заходи щодо попередження 
скупчення людей. Водночас, залишаються проблемні питання як у 
вищезазначених сферах, так і в інших сферах життєдіяльності територіальної 
громади.  Поряд із охороною здоров’я населення постають питання щодо 
підтримки закладів охорони здоров’я, освіти та соціального захисту вразливих 
верств населення. 

Для профілактики та запобігання захворюваності на COVID-19 серед 
населення міською військово-цивільною адміністрацією за вісім місяців 2021 
року направлено 216,9 тис. грн на придбання медичних засобів захисту 
(дезінфікуючих засобів, медичних масок, захисних костюмів, тест-систем, 
експрес-тестів тощо), інформаційної продукції (плакати, листівки, банери), 
тощо. 

Для забезпечення правопорядку на території Волноваської міської 
територіальної громади Волноваським районним відділом поліції ГУНП в 
Донецькій області з початку поточного року було придбано п’ять 
відеореєстраторів 70Маі А 800 4К Dash Cam+ камера заднього виду 70 Маі 
Nsght Vision (Mіdriver RC06), загальною вартістю 21,5 тис. грн.  

 
В громаді активно діють громадські організації, які різняться за 

напрямками діяльності, серед них: профспілкові організації, молодіжні 
організації, дитячі, жіночі, об’єднання ветеранів та інвалідів, оздоровчі та 
фізкультурно-спортивні об’єднання, волонтерські та інші організації. 

З питань надання соціальної підтримки населенню Волноваська міська 
територіальна громада та надавачі соціальних послуг активно співпрацюють з 
недержавними організаціями. 

Основні форми співробітництва місцевих громадських організацій – 
проведення  спільних заходів з відзначення визначних дат, надання натуральної 
допомоги вразливим мешканцям громади (продуктові набори, ліки, засоби 
гігієни), реалізація спільних проектів із залученням позабюджетного 
фінансування для надання соціальної підтримки.  

Більшість місцевих організацій досвідчені, активно залучають донорське 
фінансування для розвитку соціальних послуг у громаді. 

Разом з тим, координація спільних зусиль у цьому напрямку та співпраця 
з органами влади потребує удосконалення. 

 
Захист прав і свобод громадян 
Захист  прав і свобод громадян, забезпечення публічної безпеки та 

правопорядку на території Волноваської міської територіальної громади 
забезпечується керівництвом та особовим складом Волноваського відділу 
поліції ГУНП в Донецькій області. 

Керівництвом Волноваського відділу поліції ГУНП в Донецькій області 
проаналізовано результати роботи за основними напрямками службової 



діяльності, в тому числі: забезпечення прав, свобод, законних інтересів 
громадян, захисту життя, майна від злочинних посягань, забезпечення 
громадського порядку, та вжито заходи профілактичного характеру, метою 
яких є попередження злочинності та злочинів проти особи. 

Національна поліції України, як і суспільство країни в цілому, також 
проходить етапи реформування, основною метою якої є надання європейських 
поліцейських послуг у сферах: 

- забезпечення публічної безпеки і порядку; 
- охорони прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і 
держави; 

- протидії злочинності; 
- надання в межах, визначених законом, послуг з допомоги особам, які з 
особистих, економічних, соціальних причин або внаслідок 
надзвичайних ситуацій потребують такої допомоги. 

Завдяки прийнятим заходам збільшилась довіра населення до національної 
поліції України. Люди стали частіше звертатись до поліції та повідомляти про 
свою біду. 

Протягом 2021 року співробітники Волноваського районного відділу 
поліції нарощували зусилля щодо попередження та  розкриття скоєних 
злочинів, виявлення та вилучення з незаконного обігу наркотиків та 
вогнепальної зброї, боєприпасів, вибухових речовин, а також незаконних 
збройних формувань та осіб, схильних до сепаратизму. Щоб досягти якісних 
результатів в цій роботі активно використовувалися методи оперативно-
розшукової діяльності, інтенсивно відпрацьовувалися місця проведення 
дозвілля громадян, проводилися відпрацювання та патрулювання території 
обслуговування. 

Робота, що проводиться в даному напрямку, продиктована станом 
криміногенної ситуації як в громаді, так і державі в цілому, вимагаючи 
максимального наближення правоохоронних органів до населення. Саме тому 
сьогодні так гостро стає проблема співпраці органів поліції з органами 
місцевого самоврядування.  

Основні зусилля Волноваського районного відділу поліції ГУНП в 
Донецькій області в 2021 році спрямовані на попередження скоєння 
кримінальних правопорушень, зменшення  рівня злочинності на території 
обслуговування та послідовне нарощування зусиль на пріоритетних напрямках 
діяльності сприяло розвитку деяких позитивних тенденцій в оперативній 
обстановці, покращанню їх результатів, але в діяльності районного відділу 
поліції  існують проблемні питання, такі як недостатній рівень забезпечення 
особового складу оргтехнікою, службовим автотранспортом та паливно-
мастильними матеріалами. 

На теперішній час на території Волноваської міської територіальної 
громади створені 3 поліцейських станції в м. Волноваха, де поліцейські 
здійснюють прийом громадян, взаємодіють з населенням та виконують інші 
завдання пов’язані з виконанням службових обов’язків.  



Зареєстровано громадське формування «Волноваська Варта» » з числа 
працівників ВОХР «Укрзалізниці», яке створено відповідно до вимог Закону 
України «Про участь громадян в охороні громадського порядку та державного 
кордону».  

Особовим складом Волноваської поліції забезпечується охорона 
публічного порядку під час проведення масових заходів, як на території 
м. Волноваха так і на території громади. З початку року під час проведення 
масових заходів жодного порушення публічного порядку не допущено. 
 Співробітниками Волноваського районного відділу поліції спільно з 
Державною прикордонною службою України, Державною фіскальною 
службою України та СБУ організовано несення служби на блок-постах. 
Основна увага приділяється недопущенню перевезення наркотичних засобів, 
зброї, вибухівки. 

 
Охорона навколишнього природного середовища. 
На території Волноваської міської територіальної громади знаходяться 

підприємства по переробці сільськогосподарської сировини та виробництва 
будівельних матеріалів, підприємства автомобільного та залізничного 
транспорту. Забруднення атмосферного повітря, водних ресурсів та збільшення 
площі земель з високою концентрацією відходів виробництва настільки зросло, 
що потребує корінних змін у ставленні до екологічних проблем. 

Важливою проблемою на території громади, яка потребує негайного 
вирішення, залишається поводження з твердими побутовими відходами. 
Хаотичне складування ТПВ без розділення за класами небезпеки створює 
додаткове навантаження на довкілля. Крім того, нерозвинутість напрямків 
підприємницької діяльності з отримання корисних компонентів після 
переробки та утилізації відходів значно гальмує процес втілення роздільного 
складування ТПВ на території району. 

З метою впровадження раціонального використання і зберігання відходів 
виробництва і побутових відходів на території громади до розділу «Охорона 
навколишнього природного середовища» Програми економічного і соціального 
розвитку Волноваської міської територіальної громади на 2022 рік включено 
захід з придбання обладнання для збору, транспортування та складування 
твердих побутових відходів, а саме контейнерів, з передбаченим фінансуванням 
у сумі 353,0 тис.грн. за рахунок коштів місцевого фонду охорони 
навколишнього природного середовища. 

Станом на 01.09.2021 було проведено реалізацію по наступним 
природоохоронним проєктам та заходам: 

- будівництво регіонального полігону твердих побутових відходів 
площею 10га у південно-східній частині м. Волноваха Донецької 
області (пункт 70 постанови КМУ №1147 від 17.09.1996). 
Кошторисна вартість проекту склала 55510,21тис.грн. Проект 
розпочато у 2018 році. 15.01.2019 було проведено процедуру 
закупівлі. Укладено договір з ТОВ «Хозхімсервіс» (24157485) на 
суму 51636,705тис.грн. Роботи розпочаті у 2018 році (касові видатки 



склали 46549,251тис.грн). Фінансування відбувалось за рахунок 
коштів обласного фонду охорони навколишнього природного 
середовища. Всього з початку реалізації проекту витрачено 
49244,693тис.грн, в тому числі у 2019 році - 2695,442тис.грн. Полігон 
планувалось ввести в дію до кінця 2020 року; 

- реконструкція окислювального блоку №2 каналізаційних очисних 
споруд м. Волноваха (коригування) (пункт 1 постанови КМУ №1147 
від 17.09.1996). У 2017 році укладено договір з ТОВ "Волна" 
(35292895) від 15.08.2017 №15-17-50Т на суму 1632,875тис.грн.                            
У 2017-2018 роках виконано робіт на 50% (касові видатки             
515,866тис.грн.). Проведено коригування ПКД. Фінансування 
реалізації проекту відсутнє. 

 
Аналіз основних показників та тенденцій соціально-економічного розвитку 

громади є основою для визначення пріоритетів, цілей, проєктів і заходів, які 
будуть спрямовані на вирішення проблемних питань у 2022 році. 

 
 


