
 
 

 
 

 
 

 
 

 



ПАСПОРТ 

міської програми 

 

1. Назва 

Програма економічного і соціального розвитку міста Костянтинівки на 2020 рік. 

 

Підстава для розроблення 

Розпорядження голови Донецької облдержадміністрації, керівника обласної 

військово-цивільної адміністрації від 13.08.2019 № 853/5-19 «Про розробку проекту 

Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2020 рік», 

розпорядження міського голови від 23.08.2019 № 235-р «Про розробку проекту Програми 

економічного і соціального розвитку міста Костянтинівки на 2020 рік». 

Законодавчою основою для розроблення Програми є: Закон України від 23.03.2000 

№1602-ІІІ «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного та 

соціального розвитку України», постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 

№621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального 

розвитку та складання проекту державного бюджету», Закон України від 21.05.1997          

№ 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні». 

 

2. Міський замовник або координатор 

Костянтинівська міська рада. 
 

3. Міські замовники-співвиконавці 

Управління і відділи міської ради, підприємства  та організації міста. 
 

4. Мета:  

Реалізація заходів, спрямованих на забезпечення захисту життя, прав та добробуту 

населення, підтримка ініціативи малого та середнього бізнесу, зменшення негативних 

наслідків в економіці міста . 
 

5. Термін реалізації Програми 

2020 рік. 
 

6. Етапи виконання 

- 
 

7. Загальні обсяги фінансування  
 

Всього, 

тис.грн. 

в тому числі: 

державний 

бюджет 

обласний 

бюджет 

міський 

бюджет 

кошти 

підприємств 

інші джерела 

578077,8 286853,2 5144,2 200260,1 30048,9 55776,4 

 

8. Кількісні та якісні критерії ефективності 
 

Забезпечення зростання до попереднього року загального обсягу реалізації продукції в 

діючих цінах – на 2,1%, середньомісячної заробітної плати одного штатного працівника – 

на 18,3%, пенсії – на 18,0%, погашення заборгованості з виплати заробітної плати в 

повному обсязі, виконання заходів щодо соціального захисту населення. 

Програмою передбачається створення 3 об’єднань співвласників багатоквартирних 

будинків, придбання 5 квартир для дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського  

піклування та 1 квартиру учасникам АТО, а також покращення матеріально-технічної бази 

закладів освіти, охорони здоров’я, культури. 

 

9. Контроль за виконанням 
 

Виконавчий комітет Костянтинівської міської ради, відділ економіки і торгівлі, відділи 

і управління Костянтинівської міської ради. 
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Вступ 

 

Програма економічного і соціального розвитку міста Костянтинівки на 2020 рік 

розроблена за участю управлінь, відділів Костянтинівської міської ради, підприємств, 

організацій та установ міста на виконання розпорядження голови Донецької 

облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 13.08.2019 

№ 853/5-19 «Про розробку проекту Програми економічного і соціального розвитку 

Донецької області на 2020 рік», розпорядження міського голови від 23.08.2019 № 235-р 

«Про розробку проекту Програми економічного і соціального розвитку міста 

Костянтинівки на 2020 рік». 

Законодавчою основою для розроблення Програми є: Закон України від 23.03.2000 

№1602-ІІІ «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного та 

соціального розвитку України», постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 

№621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального 

розвитку та складання проекту державного бюджету», Закон України від 21.05.1997          

№ 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні». 

Програмою визначені актуальні проблеми, мета, завдання, та пріоритетні напрями 

економічного і соціального розвитку м. Костянтинівки на 2019 рік. 

Фінансування заходів, передбачених в Програмі, буде здійснюватися за рахунок 

коштів державного та місцевого бюджетів, власних коштів підприємств і організацій. 

 



1. АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ                             

ЗА ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРІОД 
 

1.1.Тенденції економічного і соціального розвитку м. Костянтинівки 

за 5 років 

 
Промислова політика 

Обсяг реалізованої промислової продукції у відпускних цінах підприємств у 2019 році 

очікується 5595,9 млн.грн., виконання Програми – 98,0 %.  
 

 
 

Основу економіки міста Костянтинівки складають підприємства металургійного 

виробництва, машинобудування, виробництва неметалевої мінеральної продукції та харчової 

промисловості. 

 

Металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів 

 

Дану галузь промисловості представляють підприємства ТОВ «Мегатекс»,                 

ТОВ «Спеціалізоване підприємство «Свинець» та ПрАТ «Цинк». 

ТОВ «Мегатекс» єдине в Україні підприємство з комплексної безвідходної переробці 

брухту акумуляторних батарей, що містить свинець. 

 

В 2020 році на підприємстві передбачається виробити 430,0 тис. акумуляторних 

батарей, що рівні очікуваного виконання у 2019 році. 

ТОВ «СП «Свинець» планує збільшити виробництво свинцю і довести його обсяг до 

12,3 тис. тонн, що на 0,8% більше ніж очікуване виконання у 2019 році. 

 



Підприємство ПрАТ «Цинк» виробляє цинковий купорос. У 2020 році планується 

збільшити виробництво даної продукції до 830,0 т , що на 3,8% більше очікуваного 

випуску 2019 року. 

Обсяг реалізованої продукції на підприємствах металургійного виробництва                   

у 2020 році прогнозується на суму 1528,0 млн.грн., що складе 26,8% від загального об’єму 

відвантаженої продукції на промислових підприємствах міста. 

Продукція на ТОВ СП «Свинець» та ТОВ «Мегатекс» сертифікована відповідно 

міжнародних стандартів ISO. 

 

Машинобудування, ремонт та монтаж машин та устаткувань 

В 2020 році ТОВ «Костянтинівський завод металургійного обладнання» планує 

виробити катодів мідних в обсязі 11,0 тис.т (збільшення на 1,1 % від очікуваного виконання 

2019 року) та фурм для металургійної промисловості на суму 51,0 млн.грн., що на 2,0% 

більше ніж очікуване виконання програми 2019 року. На підприємстві прогнозується 

реалізувати продукції на 1800,0 млн.грн. 

Костянтинівське державне науково-виробниче підприємство «Кварсит» планує 

реалізувати у наступному році продукцію, вироблену в минулих роках на суму 12,0 млн. грн. 

На даний момент підприємство знаходиться у скрутному фінансовому стані, має 

заборгованість із заробітної плати і по платежах до бюджету. 

Продукція на підприємствах ТОВ «Костянтинівський завод металургійного 

обладнання» і КДНВП «Кварсит» сертифікована відповідно до міжнародних стандартів ISO. 

 

Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції 

 

Дану галузь промисловості представляють підприємства: ТОВ «Гласкомерц»,           

ПАТ «Завод обважнювачів», ПАТ «Спецтехскло А». 

В 2020 році підприємство ТОВ «Гласкомерц» планує продовження заходів щодо 

розширення цеху промислової переробки скла. Для цього на підприємстві планується 

придбання обладнання, що дозволить збільшити продуктивність та розширити асортимент 

продукції на загальну суму 10,7 млн. грн.., а саме: 

- лінії з свердлення отворів та фрезерування скла; 

- модернізацію лінії зважування сировини; 

- лінії з розбраковки скла; 

- лінії знімання скла. 

 Обсяг реалізованої продукції на ТОВ «Гласкомерц» у 2020 році планується                              

на суму 340,0 млн.грн. 

 На ПрАТ «Завод обважнювачів» обсяг реалізованої продукції у 2020 році прогнозується 

на суму 195,0 млн.грн. Підприємство планує в наступному році виробити     86,0 тис. тонн 

глинопорошків і 8,5 тис. тонн спеццементів, що на 1,7% і 6,3% більше ніж у поточному році 

відповідно.  

На підприємстві впроваджена система управління якістю продукції відповідно до вимог 

міжнародного стандарту ISO 9001-2008.  

 Головною метою ТОВ «Спецтехскло А» є постійне підвищення якості продукції.                        

На підприємстві впроваджена і функціонує система управління якістю продукції відповідно 

до вимог міжнародного стандарту ISO 9001-2008, а також авіаційним правилам АП-21 и 

АПУ-21. 



 У наступному році підприємством планується випуск і реалізація продукції на рівні 

поточного року, а саме: склопакетів - 0,6 тис. м кв., скла безпечного – 0,6 тис. м кв., скла 

листового тягнутого – 0,1 тис. м кв. 

Підприємствами неметалевих мінеральних виробів прогнозується відвантажити готової 

продукції на суму 560,0 млн. грн. 

 

Легка промисловість 

 

 Підприємство легкої промисловості ТОВ «Шкіркон» виробляє продукцію зі шкіри. У 

2020 році ТОВ «Шкіркон» прогнозує виробити взуття шкіряного 0,5 тис. пар, юхтових 

шкіряних виробів – 320,0 тис.дм.кв. Обсяг реалізованої продукції складе 1,4 млн.грн., що на 

7,7% вище очікуваного виконання у 2019 році. Збільшення випуску товарів народного 

споживання  планується за рахунок збільшення асортименту відповідно до попиту покупців. 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів 

 

У місті Костянтинівці продовольчі товари виробляють 3 підприємства харчової 

промисловості: ТОВ «НАК», ТОВ «Еталон-Плюс» і Костянтинівська кондитерська фабрика 

АТ ВО «КОНТІ». 

У 2019 році харчовими промисловими підприємствами міста очікується реалізувати 

продукції на 985,2 млн.грн., виконання програми складе 96,1 %. 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «НАК» спеціалізується на виробництві 

жирного сиру - бринзи «Болгарська».  

У 2019 році очікується виробити 635,0 т сиру жирного (виконання Програми 99,2%).  

Реалізація продукції у 2019 році очікується на суму 50,2 млн.грн. Виконання Програми 

– 100,3 %. 

У 2020 році планується виробити сиру 640,0 т, що на рівні 2019 року. 

Обсяг реалізованої продукції у 2020 році очікується 50,5 млн.грн. 

Основною діяльністю товариства з обмеженою відповідальністю «Еталон - Плюс» є 

виробництво кисломолочної продукції, масла вершкового, маргарину, олії соняшникової, 

сиру (сичужного та свіжого неферментованого), молока рідкого обробленого.  

У 2019 році підприємство очікує виробити масла вершкового – 45,0 т, виконання 

Програми складе 84,9%; маргарину 18,0 т (28,6%); кисломолочної продукції – 525,0 т 

(101,0%), олії соняшникової – 50,0 т (у 12,5 р. більше), сиру свіжого неферментованого -110,0 

т (71,0%), сиру сичужного – 13,0 т (103,8 %), молока рідкого обробленого - 920,0 т (102,2%). 

Дане підприємство постійно шукає шляхи збільшення виробництва та обсягів реалізації 

продукції. Тому в поточному році у порівнянні з значно зросло виробництво сонячної олії (у 

12,5 разів). Продукція фасується в пляшки ємністю 1,0 л і 5,0 л (0,92 кг і 4,6 кг відповідно) і 

виробляється як рафінована, так і нерафінована олія. 

 Причина зменшення виробництва маргарину та вершкового масла – недостатня 

кількість замовлень, постійно зростаюча ринкова конкуренція. 

Реалізувати продукції у 2019 році очікується на суму 35,0 млн.грн. Виконання 

Програми – 100,0 %. 

 

У 2020 році планується виробити 46,0 т масла вершкового, що на 2,2% більше ніж 

очікуване виконання 2019 року, 52,0 т олії соняшникової (на 4,0% більше), маргарину – 19,0 т 

(на 5,6% більше), 113,0 т сиру свіжого неферментованого (на 2,7% більше), 13,5 т сиру 



сичужного (на 3,7% більше), кисломолочної продукції – 540,0 т (на 2,9% більше) та молока 

рідкого обробленого 945,0 т (на 2,7% більше). 

Обсяг реалізованої продукції у 2020 році складе 36,0 млн.грн. 

Костянтинівська кондитерська фабрика АТ ВО «КОНТІ» спеціалізується на 

виробництві кондитерських виробів, а саме: печива солодкого, вафель, цукерок шоколадних 

та карамелі. 

У 2019 році очікується виробити 17800,0 т печива солодкого та вафель (виконання 

Програми 100,6%), цукерок шоколадних - 5500,0 т (94,8%), карамелі – 3200,0 т (96,4%) 

Реалізація продукції у 2019 році очікується на суму 900,0 млн.грн. Виконання Програми 

– 95,7 %. 

Підприємство АТ ВО «КОНТІ» в 2020 році планує впровадити в виробництво 

автоматизовану лінію з виробництва сандвіч - печива за власні кошти на суму 12,0 млн. грн. 

У 2020 році планується виробити печива солодкого та вафель  18000,0 т, що на   1,1% 

більше ніж у 2019 році, цукерок шоколадних - 5800,0 т (на 5,5% більше) та карамелі – 3300,0 

т (на 3,1% більше). 

Обсяг реалізованої продукції у 2020 році планується  на суму 910,0 млн.грн. 

На усіх трьох підприємствах харчової промисловості впроваджені системи контролю 

безпечності харчових продуктів (НАССР). 

Для поліпшення інвестиційного клімату та залучення прямих інвестицій у 

виробництво у місті планується створення індустріального парку.  

Рішенням Костянтинівської міської ради від 21.12.2017 №6/81-1481 затверджена 

Концепція індустріального парку «Техносіті», а 25.01.2018 прийнято рішення № 6/82-1511 

«Про створення індустріального парку «Техносіті» строком на 49 років. 

Враховуючи можливість забезпечення ІП енергетичними ресурсами та спираючись на 

дослідження Національного інституту стратегічних досліджень, Міністерства економічного 

розвитку і торгівлі України, а також на існуючий науковий та виробничий потенціал міста, 

його структуру, функціональне призначення ІП, визначене в рамках Концепції, становлять 

наступні пріоритетні напрямки діяльності підприємств резидентів парку: 

-  машинобудування в галузі альтернативної енергетики та енергозбереження; 

-  виробництво запчастин та комплектуючих для техніки та обладнання; 

-  легка промисловість (швейне виробництво та ін.); 

-  збірка і наладка побутових електроприладів та побутової техніки; 

-  комплексна утилізація комп’ютерної електронної техніки. 

Індустріальний парк «Техносіті» включено до Реєстру індустріальних парків (витяг 

№29 від 22.02.2018). 

На даний час ведеться робота щодо розроблення проектно-кошторисної документації 

щодо підготовки та благоустрою території під будівництво ІП, укладається договір на 

проведення топографічної зйомки земельної ділянки індустріального парку.  

До кінця поточного року заплановано проведення конкурсу на вибір керуючої 

компанії. Переможцю конкурсу буде надано в оренду земельну ділянку індустріального 

парку. 

 

Сфера послуг 

Обсяг реалізованих послуг за 2019 рік складе 130,9 млн. грн., що до факту                   

2018 року складе 132,1%.  

Заплановано відкриття 3 підприємств роздрібної торгівлі та ресторанного 

господарства на 15 робочих місць. Очікуваний додатковий товарообіг складе 709,0 млн. грн. 



З метою соціального захисту окремих категорій населення на підприємствах 

побутового обслуговування здійснено пільгове обслуговування ветеранів війни та інших 

пільгових категорій населення. 

 
 

 

Транспорт 

На території міста Костянтинівка діє 17 міських маршрутів, на яких працює 

53 автобуси. Послуги перевезення пасажирів автобусами міського сполучення надають 

11 суб’єктів підприємницької діяльності та 1 перевізник – міське комунальне підприємство 

«Комунтранс». 



 
Податкова діяльність 

З метою забезпечення виконання індикативних показників по надходженню коштів до 

Зведеного бюджету України  та доходно-видаткової частини зведеного бюджету м. 

Костянтинівки передбачається: 

-  забезпечення своєчасних та збалансованих надходжень податків до бюджетів усіх рівнів; 

- здійснення контролю за дотриманням повноти нарахування та сплати платежів платниками 

податків; 

- руйнування діючих схем ухилення від сплати податків та постійне вдосконалення 

механізмів їх руйнування; 

- забезпечення проведення заходів щодо легалізації доходів; 

- удосконалення системи подання та обробки податкової звітності; 

- вжиття дієвих заходів щодо недопущення зростання поточної та погашення існуючої 

заборгованості з платежів до бюджету. 



 
Очікуване виконання Програми соціально-економічного розвитку за 2019р. по 

надходженню податків та зборів до бюджетів усіх рівнів від суб’єктів підприємницької 

діяльності міста складає 433402,2 тис.грн. або 118,0 %. від передбаченої по програмі суми 

(367425,1 тис.грн.). В порівнянні з показниками 2018р. очікується збільшення податкових 

надходжень на 65144,7 тис.грн. або на 18,0 %.  

 

Сума очікуваного податкового боргу на кінець року складатиме 16900,0 тис.грн., що 

на 3602,5 тис.грн. або на 27,1 %. більше, ніж заплановано Програмою, у тому числі: 

- до Державного бюджету – 11075,0 тис.грн. 

- до місцевого бюджету (в контингенті) – 5825,0 тис.грн. 

 

Бюджетна  діяльність 

 Власні доходи міського бюджету  без урахування трансфертів за 2019 рік очікуються у 

сумі 266109,6 тис.грн., що складає  102,6% до показників річної Програми. 

 Надходження коштів до загального фонду очікуються у сумі 242660,2 тис.грн., 

виконання до річної Програми – 102,0% . 

  



 

 Станом на 01.09.2019 недоїмка до міського бюджету склала 4798,9 тис.грн.                    

У загальній сумі недоїмки плата за землю займає 67,9% і складає 3260,0 тис.грн. у тому числі:  

КДНВП «Кварсит» - 2010,4 тис.грн., Донецька залізниця – 400,1 тис.грн.,  ПАТ КЗ «Втормет» 

- 215,4 тис.грн., фізичні особи – 309,5 тис.грн., та інші платники. 

 Надходження трансфертів з державного бюджету очікуються у сумі                       

418602,8 тис.грн.,  що складає  100,0%  до показників річної Програми. 

 Очікуване виконання видаткової частини бюджету (з трансфертами з державного 

бюджету) складає 745682,2 тис.грн., що на 3,5 % менш показника передбаченого Програмою на 

2019 рік. 



 

 

Розвиток підприємницького середовища 

 В місті діє 490 малих підприємств, що складає 70 одиниць на 10 тисяч осіб наявного 

населення, на яких працює 1567 чол.  

 

 Кількість підприємців-фізичних осіб складає 2287чол. 

 

 



 
У 2019 році очікується отримати доходів до міського бюджету від діяльності суб’єктів 

малого підприємництва у розмірі 100,0 млн.грн.  

 

Розвиток земельних відносин 

Протягом року у ході проведення земельної реформи на території міста Костянтинівка 

проведено робіт із землеустрою на площі 13,8367 га шляхом передачі у власність та 

користування земельних ділянок громадянам, підприємствам, закладам, установам, 

організаціям та проведення інвентаризації земель. Роботи проводилися за рахунок коштів 

міського бюджету та землекористувачів. Загальна сума фінансування склала 74,0 тис. грн.  

Передано у власність громадянам 38 земельних ділянок загальною площею 2,0579га. 

 

Демографічна ситуація 

Чисельність наявного населення м. Костянтинівки станом на 1 липня  2019р. склала 

70365 осіб. За січень – серпень 2019 р. вона зменшилась на 476 осіб. 

 



 
 

У січні – серпні 2019 р. у місті померло 715 осіб, що на 6,3% менше в порівнянні з 

січнем – серпнем 2018р., і у 2,9 рази більше, ніж народилось. Кількість народжених 

зменшилась на 8,7% в порівнянні з січнем – серпнем 2018р. і становила 209 немовлят. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Зайнятість населення та ринок праці 

На протязі 2019 року очікувана кількість безробітних, які шукатимуть роботу                        

- 2050 осіб. За сприянням служби зайнятості будуть працевлаштовані - 1730 безробітних. 

 
 

 
 У міському центрі занятості на обліку перебуватимуть 102 безробітних з числа 

внутрішньо переміщених осіб, 40 з яких працевлаштовані за сприянням служби зайнятості. 



 
 

 В поточному році пройдуть професійне навчання – 535 осіб, візьмуть участь в 

оплачуваних громадських та тимчасових роботах – 1173 особи.  

 Рівень охоплення активними заходами сприяння зайнятості складе 104%. Кількість 

зареєстрованих безробітних станом на 01.09.2019 складає 574 особи. 

На протязі 2019 року шляхом виплати компенсації роботодавцю у розмірі єдиного 

соціального внеску будуть працевлаштовані - 100 осіб. Очікуване працевлаштування на 

умовах строкових трудових договорів з компенсацією роботодавцю витрат на оплату праці - 

26 осіб.  

 Бажаючим підвищити рівень своєї конкурентоспроможності, було видано ваучери               

8 особам для перепідготовки за спеціальностями «Швачка». 

Важливим завданням на сьогодні залишається сприяння ефективній зайнятості 

населення шляхом стимулювання роботодавців до створення нових робочих місць, розвитку 

підприємницької ініціативи населення, посилення конкурентоспроможності громадян на 

ринку праці, недопущення зростання безробіття 

 

 

Доходи населення та заробітна плата 

Середньооблікова чисельність штатних працівників у 2019 році складе 11200 чол., що 

на 10,0 % менше у порівнянні з 2018 роком. Середньомісячна заробітна плата одного 

штатного працівника зросте у порівнянні з 2018 роком на 11,0% та складе 8155,0 грн. 



� 

 
 

Очікується заборгованість із заробітної плати на кінець 2019 року в цілому по місту у 

сумі 21069,5 тис. грн.. та належатиме економічно активному Костянтинівському державному 

науково-виробничому підприємству «Кварсит» (17199,0 тис.грн.) та банкрутам: 

Костянтинівському державному хімічному заводу (3226,5 тис.грн.), ВАТ «Укрцинк»                            

(644,0 тис.грн.). 

 
 

 

 



Пенсійне забезпечення 

 В 2019 році в місті одержували різні види пенсій 43,1 тис. чол., що на 46,1% більше у 

порівнянні з 2018 роком. Середньомісячний розмір виплати на одного пенсіонера очікується 

у розмірі 3967,8 грн., що на 30,6% більше у порівнянні з 2018 роком.  

 
 

 

Соціальний захист населення. Заходи, пов’язані з наслідками проведення  ООС, 

АТО на території області. Підтримка внутрішньо переміщених осіб. 

 

 



 
 Протягом 2019 року проводиться робота щодо взяття на облік внутрішньо 

переміщених осіб, за 2019 рік  планується внести  до Єдиної інформаційної бази даних про 

внутрішньо переміщених осіб інформацію про  23454 внутрішньо переміщених осіб. 

Забезпечено виплату щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам, 

для покриття витрат на проживання, в т.ч. на оплату житлово – комунальних послуг                    

(далі - щомісячної адресної допомоги) 1328 сім’ям (2499 членам сім’ї) у сумі 15901,4 тис. грн.             

За 2019 рік очікується виплата  щомісячної адресної допомоги 1330 сім’ям (2500 членам 

сім’ї) у сумі 23847,4 тис. грн.   

З початку 2019 року виплачена матеріальна адресна грошова допомога з міського 

бюджету особам з інвалідністю з числа  учасників АТО та членам сімей загиблих учасників 

АТО 2 учасникам АТО на суму 7,0 тис.грн. У 2019 році буде виплачена матеріальна адресна 

грошова допомога 7  особам на суму 20,0 тис.грн. 

 У 2019 році забезпечено санаторно – курортним лікуванням 1 постраждалий  учасник 

АТО на суму 7,3 тис. грн. До кінця 2019 року буде забезпечено санаторно – курортним 

лікуванням 3 постраждалих учасників АТО на суму 24,8 тис. грн. 

У 2019 році направлено на професійну адаптацію 8 учасників АТО  та постраждалих 

учасників Революції Гідності  на суму 41,1 тис. грн. У 2019 році буде направлено на 

професійну адаптацію 9 учасників АТО  та постраждалих учасників Революції Гідності на 

суму 46,4 тис. грн. 

У 2019 році направлено на проходження психологічної реабілітації 3 учасника АТО  та 

постраждалих учасників Революції Гідності  на суму 33,0 тис. грн. У 2019 році буде 

направлено на проходження психологічної реабілітації 3 учасника АТО  та постраждалих 

учасників Революції Гідності на суму 33,0 тис. грн. 

У 2019 році прийнято до  відшкодування витрати підприємств та організацій за надані 

пільги  4 родинам загиблих військовослужбовців з міського бюджету на суму 21,6 тис. грн.             

У 2019 році планується забезпечити відшкодування витрат підприємствам і організаціям за 

надані пільги  4 родинам загиблих військовослужбовців з міського бюджету                                        

на суму 38,5 тис. грн. 

 



Освіта 

У галузі освіти функціонує 13 денних закладів загальної середньої освіти , із них                  

12 закладів І – ІІІ ступенів, 1 заклад І – ІІ ступенів №8 з інтернатом при школі.  

Систему позашкільної освіти представляють 3 заклади (дитячо-юнацька спортивна 

школа, центр дитячої та юнацької творчості, станція юних техніків). У гуртках і секціях 

позашкільних навчальних закладів системи освіти свої навички та вміння розвивають майже  

2450 школярів міста ( 40% % від загальної кількості дітей шкільного віку). На базі міста 

працює міжшкільний навчально-виробничий комбінат. 

Всього відвідують загальноосвітні навчальні заклади міста 6131 дитина. 

У 17 дошкільних навчальних закладах  міста виховується  2444 вихованців,                                      

що становить 74% від загальної кількості дитячого  населення. Усі діти п’ятирічного віку 

охоплені різними формами здобуття дошкільної освіти. 

У 2019 році на 100 місцях виховується 103 дитини. Черга до дошкільних навчальних 

закладів відсутня. 

 

 

Охорона здоров’я населення 

В місті Костянтинівка функціонує заклад первинної ланки  охорони здоров’я  

Комунальне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги Костянтинівської 

міської ради» та заклад охорони здоров’я вторинної ланки Комунальне некомерційне 

підприємство « Багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування Костянтинівської міської 

ради».  

КП « ЦПМСД Костянтинівської міської ради» у складі 5 амбулаторій надає  

первинну медичну допомогу  населенню міста чисельністю 71,8 тис. чол..,                                      

КНП «БЛІЛ Костянтинівської міської ради»  на 374 ліжка- вторинну  поліклінічну та 

стаціонарну медичну допомогу населенню міста Костянтинівки, Костянтинівського району, 

Іллінівської громади та частині населення Ясинуватського району загальною кількістю                 

94,9 тис.чол., Спеціалізовану медичну допомогу надають також КЛПУ « Міська інфекційна 

лікарня» та  4 відокремлених структурних підрозділи обласних закладів охорони здоров’я. 

Показник забезпеченості ліжками станом на 01.07.2019 року становить 52,0 на 10 тис. 

міського  населення,  в розраховані на міське та сільське населення – 41,7. 

Амбулаторно-поліклінічна допомога надається КП « Центром первинної медико-

санітарної допомоги Костянтинівської міської ради», поліклінічним підрозділом 

Комунального некомерційного підприємства «Багатопрофільна лікарня інтенсивного 

лікування Костянтинівської міської ради»» з загальною плановою потужністю                            

1812  відвідувань за зміну. 

На базі лікарняних закладів міста при поліклініках функціонують денні стаціонари 

на 125 місць, у тому числі  в КП « ЦПМСД КМР»  – на 75 місць , в КНП «БЛІЛ КМР» - на              

50 місць. Забезпеченість  місцями денних стаціонарів складає 17,4 на 10 тис. населення , за 

аналогічний період   минулого  року  30,5 на 10 тис. населення. 

 
Кількість хворих на туберкульоз з уперше в житті встановленим діагнозом зменшиться 

на 11,8% та на кінець 2019 року очікується 45 випадків у розрахунку на 100 тис. населення. 

 



 
Смертність населення від СНІДу за 2019 рік зменшиться на 10 % і дорівнює 9 випадків 

( 2018 року – 10 випадків ). 

У 2019 році випадків материнської смертності не зареєстровано. Рівень малюкової 

смертності у 2019 році – 10,6 на 1000  народжених живими. 

 

Культура 

У місті Костянтинівка функціонують 4 бібліотеки, краєзнавчий музей, школа 

естетичного виховання - школа мистецтв,  парк культури та відпочинку, парк культури та 

відпочинку «Металург»,  міський кінотеатр "Супутник". 

У місті налічується 41 пам'ятка історії, в тому числі: «Братська могила радянських 

воїнів, «Пам’ятник воїнам – інтернаціоналістам», «Братська могила робітників пляшкового 

заводу», 13 меморіальних дощок. 

У закладах культури займається біля 2103 дітей. 

 

На кінець 2019 року закладами культури очікується проведення 1354 культурно-

масових заходів. 

За поточний рік очікується надати платних послуг на суму 1206,0 тис. грн, що на                    

28,6 % більше ніж у минулому році. 

 



 
 

Розвиток житлово-комунального господарства 

 До кінця 2019 року буде виконано заходи щодо підвищення розвитку та реформування 

підприємств житлово-комунального господарства міста. 

Житловий  фонд міста обслуговує комунальне підприємство «Служба єдиного 

замовника». На  балансі  КП «СЄЗ» знаходяться 513 житлових будинків загальною площею 

985,0 тис. кв. м., який обслуговує 2 житлово-експлуатаційні організації, одна з яких приватна. 

 В житловому фонді станом на 01.09.2019 нараховується 34 об’єднань співвласників 

багатоквартирних будинків загальною. 

 
 



 
 Теплопостачання міста здійснюють 34 котельні загальною потужністю                 

213,25 МВт/год., з них 32 котельні працюють на газовому паливі, 2 котельні на вугіллі. 

Загальна протяжність теплових мереж у двотрубному обчисленні – 100,6 км, у тому 

числі ветхих та аварійних - 2,7 км. 

Отримують послуги з централізованого опалення 37,2 тис. споживачів, послугу   

гарячого водопостачання в місті отримують 2 об’єкти соціальної сфери: спецінтернат та 

профілакторій. 

Об’єкти теплопостачання, які знаходяться в оренді або в концесії – відсутні. 

 Постачання теплової енергії в місті Костянтинівка здійснює                                               

ВО «Костянтинівкатепломережа» ОКП «Донецьктеплокомуненерго». 

Костянтинівське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства 

забезпечує місто послугами водопостачання  та водовідведення. ВУВГК має на балансі 

542,4 км  міських водопровідних мереж, з них 320,0 км в аварійному стані, 146,2 км міських 

каналізаційних мереж з них 99,1 км  у аварійному стані, очисні споруди (6 каналізаційно- 

напірних станцій) та водозабір «Біла Гора»  (5 водопровідно-насосних станцій та одна 

підкачуваюча насосна станція). 

Водопостачання міста  здійснюється із 3-х джерел: 2-го Донецького водоводу, 

Білокузьминівського та Білогірського джерел. ВУВГК має 6 резервуарів чистої води 

загальною об'ємністю 34  тис м3.    

Частка застарілих і аварійних мереж – всього 63,4 %, в тому числі водопровідно-

каналізаційних - 61%, теплових – 2,4%.  

Рівень втрат води у мережах – 61%. 

Підприємствами комунальної сфери постійно проводиться робота по зменшенню 

заборгованості за житлово-комунальні послуги населенням, ведеться претензійно-позовна 

робота. 

 

 

Впровадження заходів територіального планування 

В місті Костянтинівки рішенням міської ради від 24.01.2013 № 6/26-507 затверджений 

скорегований генеральний план міста, до складу якого входить план зонування. 



На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2012 № 559 «Про 

містобудівний кадастр», розпорядження облдержадміністрації від 13.03.2012 № 145 «Про 

заходи щодо створення містобудівного кадастру в Донецькій області» рішенням міської ради 

від 20.09.2012 № 6/22-422 затверджена «Програма створення та розвитку служби 

містобудівного кадастру в складі відділу архітектури та містобудування Костянтинівської 

міської ради для ведення містобудівного кадастру міста Костянтинівка на 2012-2015 роки». 

З 01.01.2013 у службі містобудівного кадастру працює один фахівець, що у цей час 

вивчає та відбирає матеріали земельного кадастру для внесення їх у містобудівних кадастр.       

В 2018 році відділ архітектури отримав оргтехніку з програмою згідно обласної                      

програми «Створення містобудівного кадастру в Донецькій області» з Державного фонду 

регіонального розвитку. 

У 2020 році планується закінчити роботи з розробки проектів організації території 

міських парків і скверів. Для забезпечення створення рекреаційних зон громадського 

простору з функціональним зонуванням, організацій зон відпочинку та розваг з 

використанням елементів благоустрою та  малих архітектурних форм та сучасний естетичний 

вигляд парків і скверів. 

 



облас-

ного

бюджет

у

бюджету

міст і 

районів

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

1.3.4.Сприяти виходу підприємств 

регіону на ринки Європейського 

Союзу, Азії та інші міжнародні 

ринки (у т.ч. сертифікації 

продукції, запровадженню 

стандартів, поширенню та обміну 

інформацією)

1. Придбання та встановлення 

автоматизованої лінії з 

виробництва сендвич-печива

2020 рік Костянтинівсь

ка 

кондитерська 

фабрика АТ 

ВО "КОНТІ"

12000.0 12000.0 Удосконалення технологічного 

процесу,                                                  

розширення ассортименту, 

збільшення обєму виробництва 

продукції.  Кількість ліній, од.         

1

2. Придбання лінії зі свердлення 

отворів та фрезерування  скла

2020 рік ТОВ 

"Гласкомерц"

2100.0 2100.0 Розширення асортименту з 

переробки скла.                                       

Кількість ліній, од.   

1

3. Модернізація лінії зважування 

сировини

2020 рік ТОВ 

"Гласкомерц"

3000.0 3000.0 Забезпечення більш якісного 

виготовлення шихти для 

виробництва скла шляхом 

точнішого дозування сировини.                                                   

Кількість ліній, од.   

1

4. Придбання автоматизованої 

лінії з розбраковки скла

2020 рік ТОВ 

"Гласкомерц"

4800.0 4800.0 Виявлення браку на ранніх 

стадіях, прискорення заходів 

щодо його усунення. Кількість 

ліній, од.   

1

2. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ М. КОСТЯНТИНІВКА У 2020 РОЦІ

Термін

виконан-

ня 

Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.

у тому числі за рахунок коштів:

Всього

Держав-

ного

бюджет

у

місцевих бюджетів

підпри-

ємств

інших 

джерел

№

з/п
Завдання

Очікуваний 

результат

найменування показника
значення 

показника

2.1. Промисловий комплекс

Зміст заходу

Ціль 1. Економічний розвиток та підвищення зайнятості населення

1



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

5. Придбання автоматизованої 

лінії зьому скла

2020 рік ТОВ 

"Гласкомерц"

800.0 800.0 Удосконалення технологічного 

процесу. Кількість ліній, од.   

1

6. Розробка проектно-

кошторисної документації 

проекту "Підготовка земельної 

ділянки під  будівництво 

індустріального парку"

2020 рік Управління 

комунального 

осподарства

100.0 100.0  Проектно-кошторисна 

документація проекту 

"Підготовка земельної ділянки 

під  будівництво індустріального 

парку"

1

7. Реалізація заходів щодо 

підготовки земельної ділянки 

під  будівництво 

індустріального парку                                                                                                  

(за рахунок коштів ДФРР)

2020 рік Управління 

комунального 

осподарства

5000.0 4500.0 500.0 Очищення ділянки від сміття, 

викорчовування дерев та 

чагарників, відвід поверхневих 

вод, вирівнювання території 

ділянки  (нахил складає 6-7%), 

маркшейдерська зйомка 

території та її планування. 

Площа ділянки, га 

34.02

8. Створення індустріального 

парку"Техносіті у                                     

м. Костянтинівці                              

(за рахунок коштів інвесторів)

2020 рік Виконавчий 

комітет міської 

ради

2716.6 2716.6 Розробка проектно-кошторисної 

документації проекта  

"Будівництво індустріального  

парку "Техносіті".                    

Кількість ПКД, од. 

1

Всього 30516.6 4500.0 600.0 22700.0 2716.6

1.2.1.Створювати підприємницьку 

інфраструктуру, спростити та 

збільшити прозорість 

адміністративних процедур, зокрема 

на депресивних територіях ( ут.ч. малі 

міста).

2



облас-

ного

бюджету

бюджету

міст і 

районів

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

1.

Утримання системи 

енергомоніторингу, дія якої 

поширюється на бюджетні 

установи, організації та заклади 

заснованих міською радою

2020 рік

Управління освіти, 

комунальне  некомерційне 

підприємство 

«Багатопрофільна лікарня  

інтенсивного лікування 

Костянтинівської міської 

ради», міський відділ 

культури, Палац культури та 

дозвілля, Управління 

соціального захисту 

населення, Центр соціальної 

реабілітації дітей-інвалідів.

30.0 30.0

Ревень зекономлених 

енергоресурсів:                                                 

теплова енергія, %,                                           

природний газ, %,                               

електрична енергія, %,                                   

холодна вода, %

8,                                                                                      

12,                                                                    

5,3,                                                                       

12,5                           

2.
Заміна ламп на енергозберігаючі 

в закладах бюджетної сфери
2020 рік

Управління освіти, 

комунальне некомерційне 

підприємство 

«Багатопрофільна лікарня 

інтенсивного лікування 

Костянтинівської міської 

ради», міський відділ 

культури, Палац культури та 

дозвілля, Управління 

соціального захисту 

населення, Центр соціальної 

реабілітації дітей-інвалідів.

7.0 7.0
Кількість замінених ламп, 

од.
50

3.

Відшкодування частини суми 

кредитів, залучених на заходи з 

енергозбереження та підвищення 

енергоефективності

2020 рік

Управління комунального 

господарства 

Костянтинівської міської 

ради, АТ "Ощадбанк" 

м.Костянинівка

100.0 100.0

Кількість позичальників, 

яким відшкодовано частини 

кредиту, осіб

50

значення показника

Термін

виконан-

ня 

Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.

у тому числі за рахунок коштів:

Всього
Держав-

ного

бюджету

Зміст заходу
№

з/п

№ і назва завдання Стратегії 

розвитку Донецької області 

на період до 2020 року або 

стратегії розвитку міста 

(району, ОТГ)

Очікуваний 

результат

місцевих бюджетів

2.2. Енергозабезпечення та енергоефективність

найменування показника
підпри-

ємств

інших 

джерел

1.3.2. Проводити 

енергоаудит та заходи зі 

зменшення енерговитрат у 

адміністративних будівлях 

та об'єктах соціальної 

інфраструктури



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

4.
Енергетична сертифікація 

будівель бюджетних установ
2020 рік

Управління комунального  

господарства 

Костянтинівської міської 

ради, міське управління 

освіти,  комунальне  

некомерційне підприємство 

«Багатопрофільна лікарня 

інтенсивного лікування 

Костянтинівської міської 

ради»

160.0 160.0

Кількість будівель, які 

отримали енергетичний 

сертифікатод.

8

5.

Забезпечення сталого 

енергетичного розвитку м. 

Костянтинівка шляхом розробки 

Плану дій та проведення 

енергетичних аудитів бюджетних 

закладів міста

2020 рік

Міжнародна громадська 

організація «Центр 

сприяння житловим та 

муніципальним реформам»,                             

виконком Костянтинівської 

міської ради, УКГ,

підрядник

307.0 92.1 214.9

Розробка Плану дій зі сталого 

енергетичного розвитку, од.

Проведення енергетичного 

аудиту, розробка 

енергетичних сертифікатів 

для громадських будівель, 

кількість будівель

1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

7

5 Всього 604.0 0.0 0.0 389.1 0.0 214.9 5

1.3.2. Проводити 

енергоаудит та заходи зі 

зменшення енерговитрат у 

адміністративних будівлях 

та об'єктах соціальної 

інфраструктури



облас-
ного

бюджету

бюджету
міст і 

районів

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

1. Проведення заходів, присвячених 
відзначенню Дня Європи

2020 рік Управління  
освіти,відділ  

молоді та 
спорту, відділ 

культури, 
Костянтинівська 

міська рада

50.0 50.0 кількість учасників, осіб 500

2. Забезпечення участі підприємств та
фізичних осіб-підприємців міста в
міжрегіональних, державних та
міжнародних науково-технічних та
виставково-ярмаркових заходах

2020 рік

Костянтинівська 
міська рада, 

підприємства 
міста

кількість заходів, в яких 
прийняли участь 

предстаники міста, од.
10

3. Збільшення обсягів продажу товарів 
вітчизняних товаровиробників за 
рахунок проведення ярмаркових заходів

2020 рік Суб'єкти 
підприємницької 

діяльності

171.0 171.0 кількість заходів, од.                                                                                     

130

№
з/п

1.2.2. Створити 
позитивний для 

інвесторів імідж регіону, 
провести ребрендінг з 

метою посилення 
міжрегіональних і 

міжнародних зв’язків та 
залучення інвестиційних 

ресурсів

2.3. Розвиток зовнішньоекономічної діяльності, міжнародної і міжрегіональної співпраці 

№ і назва завдання 
Стратегії розвитку 

Донецької області на 
період до 2020 року або 
стратегії розвитку міста 

(району, ОТГ)

Термін
виконан-

ня 
Виконавець

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

Всього
держав-

ного
бюджет

у

місцевих бюджетів

підпри-
ємств

інших 
джерел

Очікуваний 
результат

найменування показника значення показника

Зміст заходу

1



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4. Розміщення інформаційних матеріалів

на офіційному веб-сайті міської ради
щодо можливосетй міжнародної і
міжрегіональної співпраці

2020 рік

Відділ 
економіки і 

торгівлі

кількість розміщених 
матеріалів, од. 7

5. Надання інформації підприємцям та
місцевим радам міста про можливість
залучення додаткових коштів на
розвиток бізнесу шляхом участі в
різних грантових програмах і конкурсах
на поворотній і безповоротній основі

2020 рік

Відділ 
економіки і 

торгівлі 
Костянтинівсько

ї міської ради

кількість учасників 
грантових програм, осіб 6

6. Інформування підприємців регіону
щодо орієнтації на зовнішніх ринках,
співпраця з офісом з просування
експорту

2020 рік

Відділ 
економіки і 

торгівлі 
Костянтинівсько

ї міської ради

Кількість розміщених 
матеріалів, од. 4

Всього 221.0 0.0 0.0 50.0 171.0 0.0

Інші завдання:                            
Підвищення рівня 
проінформованості 
підприємницьких 
структур та населення 
щодо напрямів розвитку 
співпраці між Україною 
та Європейським 
Союзом

2



облас-
ного

бюджету

бюджету
міст і 

районів
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Розробка проектно-кошторисної 
документації проекту "Підготовка 
земельної ділянки під  будівництво 
індустріального парку"

2020 Управління 
комунального 
господарства

100.0 100.0  Проектно-кошторисна 
документація проекту 
"Підготовка земельної 

ділянки під  
будівництво 

індустріального парку"

1

2. Реалізація заходів щодо підготовки 
земельної ділянки під будівництво 
індустріального парку 

2020 Управління 
комунального 
господарства

5,000.0 5000.0 Очищення ділянки від 
сміття,викорчовування 

дерев та чагарників, 
відвід поверхневих вод, 
вирівнювання території 
ділянки (нахил складає 
6-7%), маркшейдерська 

зьомка території та її 
планування. Площа, га

34.02

3. Створення індустріального парку у 
м. Костянтинівці (за рахунок 
коштів інвесторів)

2020 Виконком  
Костянтинівсь

кої міської 
ради

2,716.6 2716.6 Розробка проектно-
кошторисної 

документації з 
"Будівництва 

індустріального  парку". 

1

1.2.1.Створювати 
підприємницьку 

інфраструктуру, спростити 
та збільшити прозорість 

адміністративних процедур, 
зокрема на депресивних 

територіях ( ут.ч. малі міста).

Очікуваний 
результат

місцевих бюджетів

2.4. Інвестиційна діяльність та розвиток інфраструктури 

значення 
показника

Термін
виконан-

ня 
Виконавець

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

Всього Держав-
ного

бюджету

найменування 
показника

підпри-
ємств

інших 
джерел

Зміст заходу№
з/п

№ і назва завдання Стратегії 
розвитку Донецької області 
на період до 2020 року або 

стратегії розвитку міста 
(району, ОТГ)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4. Придбання та встановлення 

автоматизованої лінії з 
виробництва сендвич-печива

2020 Костянтинівсь
ка 

кондитерська 
фабрика АТ 
ВО "КОНТІ"

12,000.0 12000.0 Удосконалення 
технологічного 

процесу,                                                  
                       
розширення 

ассортименту, 
збільшення обєму 

виробництва продукції.  
 Кількість ліній, од.         

1

5. Придбання лінії зі свердлення 
отворів та фрезерування  скла

2020 ТОВ 
"Гласкомерц"

2,100.0 2100.0 Розширення 
асортименту з 

переробки скла. 
Кількість ліній, од.   

1

6. Модернізація лінії зважування 
сировини

2020 ТОВ 
"Гласкомерц"

3,000.0 3000.0 Забезпечення більш 
якісноговиготовлення 

шихти для виробництва 
скла шляхом точнішого 

дозування сировини

1

7. Придбання автоматизованої лінії з 
розбраковки скла

2020 ТОВ 
"Гласкомерц"

4,800.0 4800.0 Виявлення браку на 
ранніх стадіях, 

прискорення заходів 
щодо його усунення. 
Кількість ліній, од.   

1

8. Придбання автоматизованої лінії 
зьому скла

2020 ТОВ 
"Гласкомерц"

800.0 800.0 Удосконалення 
технологічного 

процесу. Кількість 
ліній, од.   

1

1.3.4.Сприяти виходу 
підприємств регіону на 
ринки Європейського 

Союзу, Азії та інші 
міжнародні ринки (у т.ч. 
сертифікації продукції, 

запровадженню стандартів, 
поширенню та обміну 

інформацією)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.2.2. Створити позитивний 
для інвесторів імідж регіону, 
провести ребрендінг з 
метою посилення 
міжрегіональних і 
міжнародних зв’язків та 
залучення інвестиційних 
ресурсів.

9. Проведення роботи щодо надання 
інформації по проектах міста для 
розміщення інтерактивної карти 
проектів соціально-економічного 
розвитку Донецької області

2020 відділ 
економіки і 

торгівлі 
Костянтинівсь

кої міської 
ради

Інтерактивна карта 1

10. Розробка Стратегії розвитку міста 
Костянтинівка на 2020-2025 роки 

2020 Виконком  
Костянтинівсь

кої міської 
ради

Розробка Стратегії 
розвитку міста

1

30516.6 0.0 0.0 100.0 22700.0 7716.6Всього



облас-
ного

бюджету

бюджету
міст і 

районів
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Забезпечення комплексу 
заходів щодо удосконалення 
організації дорожнього руху 
(встановлення, заміна та 
експлуатація технічних 
засобів регулювання, 
експлуатація світлофорів 
тощо)

2020 рік Управління 
комунального 
господарства

400.0 400.0 Кількість технічних 
засобів регулювання, 

од.

11

2. Поточний  ремонт та 
утримання автодоріг міста

2020 рік Управління 
комунального 
господарства

1,500.0 1,500.0 Площа 
відремонтованих 

автодоріг, м²

2300

3. Ремонт тротуарів 2020 рік Управління 
комунального 
господарства

200.0 200.0 Площа 
відремонтованих 

тротуарів,  м²

600

4. Заміна бордюрного каміння 
(коригування проєктів)

2020 рік Управління 
комунального 
господарства

100.0 100.0 Протяжність 
замінених бордюр, км

2

5. Облаштування зупинок 
громадського транспорту на 
площі Центрального ринку

2020 рік Управління 
комунального 
господарства

100.0 100.0 Кількість 
облаштованих 

зупинок, од.

1

6. Встановлення 
транспортного бар'єрного 
огородження: 
пр.Ломоносова (біля 
водойома міської лікарні 
№5;                                          
вул. О.Тихого (при в'їзді зі 
сторони м.Дружківка); ОШ 
№11                                    

2020 рік Управління 
комунального 
господарства

300.0 300.0 Протяжність 
встановленого 

огородження, км  

2.5

7. Заміна дорожніх знаків 2020 рік Управління 
комунального 
господарства

200.0 200.0 Кількість замінених 
дорожних знаків, од.

15

8. Нанесення дорожньої 
розмітки 

2020 рік Управління 
комунального 
господарства

600.0 600.0 Протяжність 
нанесеної дорожної 

розмітки,м

8200

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

Всього Держав-
ного

бюджету

1.1.3. Запровадити сучасні 
системи управління міським і 
міжміським транспортом для 
підвищення доступності та 
ефективності надання 
транспортних послуг. 
Зберегти міський 
електротранспорт та 
розвивати електротранспорт

2.5. Дорожньо-транспортний комплекс

найменування 
показника

підпри-
ємств

інших 
джерел

місцевих бюджетівЗміст заходу№
з/п

№ і назва завдання Стратегії 
розвитку Донецької області на 

період до 2020 року або 
стратегії розвитку міста 

(району, ОТГ)

Очікуваний 
результат

значення показника

Термін
виконан-

ня 
Виконавець



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

освітлення вулиць та доріг 
до норматівних вимог, 
насамперед у місцях 
концентрації ДТП 

2020 рік Управління 
комунального 
господарства

100.0 100.0 Кількість 
встановленних опор 
зі світильниками, од.

10

10. Розробка проєктно-
кошторисної документації 
для встановлення  нових 
світлофорних об'єктів на 
перехресті пр.Ломоносова-
вул.Бульварна; 
пр.Ломоносова-
вул.Мірошниченко

2020 рік Управління 
комунального 
господарства

190.0 190.0 Кількість 
розроблених ПКД, од.

2

11. Реконструкция зупинок 
громадського транспорту с 
обладнанням їх по типу 
"заїздних кишень" (вул. О. 
Тихого "Виконком"; на 
привокзальній площі)

2020 рік Управління 
комунального 
господарства

200.0 200.0 Кількість 
реконструйованих 

зупинок, од.

2

12. Впровадження засобів 
примусового зниження 
швидкості руху 
автотранспорту та шумових 
смуг в районі розташування 
дитячих і навчальних 
закладів

2020 рік Управління 
комунального 
господарства

100.0 100.0 Кількість засобів, од. 5

13. Зовнішне освітлення вулиць 
(вул. 13-ти розстріляних; 
вул.Томська) 

2020 рік Управління 
комунального 
господарства

500.0 500.0 Протяжнсть 
відремонтованих 
ліній зовнішнього 

освітлення, км 

3.43

14. Висвітлення в засобах 
масової інформації  
актуальних питань із 
забезпечення безпеки 
дорожнього руху та 
розміщення соціальної 
реклами з питань безпеки 
дорожнього руху в ЗМІ

2020 рік Управління 
комунального 
господарства

10.0 10.0 Кількість 
інформацій, од.

4

15. Проведення профілактичної 
роботи та тематичних 
зустрічей з організаціїї 
безпеки дорожнього руху з 
дітьми навчальних і 
дошкільних установ

2020 рік Управління 
комунального 
господарства

Кількість зустрічей, 
од.

12



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
16. Обстеження місць та 

ділянок з підвищеним 
рівнем аварійності на 
вулично-дорожній мережі м. 
Костянтинівка з 
призначенням заходів щодо 
підвищення безпеки 
дорожнього руху

2020 рік Управління 
комунального 
господарства, 

підрядник

48.3 48.3 Кількість 
обстежень,од.

4

15 Всього 4,548.3 0.0 0.0 4,548.3 0.0 0.0



облас-
ного

бюджету

бюджету
міст і 

районів

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

1. Заміна газових приладів
2020 рік УКГ, підпрядник 100.0 100.0 Кількість газових приладів, од. 8

2. Капітальний ремонт зовнішнього 
газопроводу 2020 рік УКГ, підпрядник 100.0 100.0 Кількість будинків, які 

потебують ремонту, од. 1

3. Капітальний ремонт м'якої покрівлі 
2020 рік УКГ, підпрядник 700.0 700.0 Площа відремонтованої 

покрівлі, м² 7700

4. Капітальний ремонт шиферних 
покрівель 2020 рік УКГ, підпрядник 1,500.0 1,500.0 Площа відремонтованої 

покрівлі, м² 7035

5. Капітальний ремонт систем 
водопостачання та водовідведення 2020 рік УКГ, підпрядник 300.0 300.0 Протяжність відремонтованих 

трубопроводів, п.м. 7982.25

6. Капітальний ремонт систем 
центрального опалення 2020 рік УКГ, підпрядник 300.0 300.0 Протяжність відремонтованих 

трубопроводів, п.м. 9675.938

7. Капітальний ремонт міжпанельних 
швів та балконів 2020 рік УКГ, підпрядник 500.0 500.0 Протяжність відремонтованих 

трубопроводів, п.м. 6600

8. Капітальний ремонт козирків 2020 рік УКГ, підпрядник 300.0 300.0 Кількість козирків,од. 170
9. Капітальний ремонт квартири для 

багатодітної родини 2020 рік Підрядник 400.0 400.0 Кількість відремонтованих 
квартир, од. 2

10. Капітальний ремонт квартир 
повторного заселення 2020 рік УКГ, підпрядник 1,800.0 1,800.0 Кількість відремонтованих 

квартир, од. 26

11. Капітальний ремонт квартир для 
створення житлового фонду 
соціального призначення для 
внутрішньопереміщених осіб

2020 рік УКГ 800.0 800.0 Кількість відремонтованих 
квартир, од. 4

12. Обладнання житлових будинків 
приладами обліку електроенергії 2020 рік УКГ, підпрядник 200.0 200.0 Кількість приладів обліку 

електроенергії, од. 20

13. Поточний ремонт покрівель
2020 рік КП СЄЗ, УКГ 400.0 400.0 Кількість відремонтованих 

покрівель, од. 5

значення 
показника

Термін
виконан-

ня 
Виконавець

Номер і назва завдання 
Стратегії розвитку 

Донецької області на 
період до 2020 року або 
стратегії розвитку міста 

(району, ОТГ)

Витрати на реалізацію, тис.грн.

підпри-
ємств

у тому числі за рахунок коштів:
місцевих бюджетів

Держав-
ного

бюджету

№
з/п Всього

Очікуваний 
результат

1.1.2. Забезпечувати 
ефективне 

функціонування 
житлово-комунального 

господарства та 
безперебійне енерго-, 

газо- та водопостачання 
об’єктів соціальної 

сфери, освіти, охорони 
здоров’я

2.6. Житлове господарство та комунальна інфраструктура 

найменування показника
Зміст заходу інших 

джерел
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14. Поточний ремонт систем центрального 

опалення 2020 рік КП СЄЗ, УКГ 200.0 200.0 Протяжність відремонтованих 
трубопроводів, п.м. 800

15. Поточний ремонт 
внутрішньобудинкових систем 
холодного водопостачання

2020 рік КП СЄЗ, УКГ 200.0 200.0 Протяжність відремонтованих 
трубопроводів, п.м. 960

16. Поточний ремонт 
внутрішньобудинкових електричних 
мереж

2020 рік КП СЄЗ, УКГ 200.0 200.0 Протяжність відремонтованих 
електромереж, п.м. 880

17. Капітальний ремонт ліфтів 
2020 рік Підрядник 1,500.0 1,500.0 Кількість відремонтованих 

ліфтів, од. 23

18. Технічна експертиза ліфтового 
господарства 2020 рік Підрядник 100.0 100.0 Кількість проведених 

експертиз, од. 23

19. Диспетчирізація ліфтів 
2020 рік Підрядник 860.0 860.0 Кількість диспетчирезованих 

ліфтів, од. 2

20. Створення безперешкодного 
життєвого середовища для осіб з 
інвалідністю 2020 рік УКГ, КП "СЕЗ", 

підрядник 300.0 300.0 Кількість встановлених 
пандусів та поручнів, од. 6

21. Капітальний  ремонт системи 
димовидалення та пожежної 
сигналізації ж/буд. пл. Перемоги 16,18 
(у т.ч. розробка проєктів)

2020 рік УКГ, підпрядник 600.0 600.0 Кількість житлових будинків, 
од. 2

22. Надання фінансової допомоги ОСББ
2020 рік Підрядник 1,000.0 1,000.0 Кількість будинків ОСББ, од. 4

23. Проведення інформаційно-
роз'яснювальної роботи щодо 
створення органів самоорганізації 
населення та ОСББ

2020 рік УКГ, підрядник 10.0 10.0 Кількість інформацій,од. 25

24. Схема оптимізації теплопостачання 2020 рік УКГ, підрядник 600.0 600.0 Кількість схем, од. 1
25. Встановлення комерційних приладів 

обліку теплової енергії (у т.ч. розробка 
проєктів)

2020 рік
ОКП 

"Донецьктеплоко
муненерго"

22,600.0 200.0 22,400.0 Кількість встановлених 
приладів обліку, од. 409

26. Обладнання житлових будинків 
приладами обліку водопостачання (в 
т.ч. розробка проєктів)

2020 рік Підрядник 19,000.0 300.0 18,700.0 Кількість встановлених 
приладів обліку, од. 545

27. Придбання каналізаційних люків 2020 рік Підрядник 25.0 25.0 Кількість придбаних люків, од. 10

28. Придбання водопровідних люків 2020 рік Підрядник 25.0 25.0 Кількість придбаних люків, од. 10

29. Капітальний ремонт припливно-
витяжної вентиляції на КНС №1 
м.Костянтинівка

2020 рік Підрядник 600.0 300.0 300.0 Кількість відремонтованих 
систем, од. 1

30. Капітальний ремонт припливно-
витяжної вентиляції на КНС №3 
м.Костянтинівка

2020 рік Підрядник 600.0 300.0 300.0 Кількість відремонтованих 
систем, од 1
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31. Розробка схеми оптимізації 

водопостачання та  водовідведення 2020 рік УКГ, підпрядник 200.0 200.0 Кількість розроблених схем, 
од.

1

32. Капітальний ремонт припливно-
витяжної вентиляції на КНС №6 
м.Костянтинівка

2020 рік Підрядник 600.0 300.0 300.0 Кількість відремонтованих 
систем, од. 1

33. Розробка проєктів по реалізації заходів 
програми "Питна Вода" 2020 рік Підрядник 500.0 500.0 Кількість розроблених ПКД, 

од. 1

34. Придбання пожежних гідрантів 2020 рік УКГ, ВУВКГ 50.0 50.0 Кількість гідрантів, од. 4
35. Поточний ремонт автодоріг міста

2020 рік УКГ 1,500.0 1,500.0 Протяжність відремонтованих 
доріг, км 5.5

36. Зимове утримання міських  автодоріг 2020 рік МКП  
"Комунтранс" 1,000.0 1,000.0 Площа посипаних доріг, тис.м² 617.67

37. Виготовлення проєкту по обєкту: 
Капітальний ремонт мосту через р. 
Кривий Торець по вул. Промислова

2020 рік УКГ, підрядник 500.0 500.0 Кількість розроблених ПКД, 
од. 1

38. Обстеження та виготовлення проєкту з 
реконструкції моста через річку 
Наумиху (близ нафтобази) 2020 рік УКГ, підрядник 300.0 300.0 Кількість розроблених ПКД, 

од. 1

39. Обстеження мостів та шляхопроводів 
на предмет аварійності 2020 рік УКГ, підрядник 500.0 500.0 Кількіть мостів, од.                                                               

Кількість шляхопроводів, од.
1                                                       
2

40. Ремонт та придбання нової техніки для 
утримання доріг

2020 рік МКП  
"Комунтранс" 700.0 700.0

Кількість техніки:                                                 
сміттєвози, од.                                                               
автовишка, од.                                                                  

трактор, од.                                                                     
автогрейдер, од.                                                          

2                                                         
1                                                          
1                                                  
1

41. Очищення зливової каналізації міста
2020 рік УКГ, підрядник 100.0 100.0 Протяжність очищеної 

каналізації, м 30

42. Реконструкція та поточне утримання 
мереж зовнішнього освітлення 
(послуги з підрізання дерев вздовж 
електромереж)

2020 рік МКП  
"Комунтранс" 2,000.0 2,000.0 Протяжність мереж, км 317.5

43. Поточне утримання зелених насаджень
2020 рік КП "СЕЗ" 3,500.0 3,500.0 Площа утримання, м² 409.2

44. Видалення аварійних дерев 2020 рік УКГ 500.0 500.0 Кількість дерев, од. 50
45. Благоустрій та поточне утримання 

міських кладовищ
2020 рік МКП  

"Комунтранс" 1,025.0 500.0 525.0 Кількість кладовищ, од. 5

46. Поховання учасників ВВВ,безрідних (у 
т.ч. транспортування безродніх та 
невизначених трупів) 2020 рік МКП  

"Комунтранс" 100.0 100.0 Кількість похованих, осіб 25
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47. Підметання, прибирання вулиць міста, 

у тому числі ліквідація 
несанкціонованих сміттєзвалищ

2020 рік
МКП  

"Комунтранс", 
підрядник

1,800.0 1,800.0 Площа, м² 25600

48. Влаштування контейнерних 
майданчиків 2020 рік МКП  

"Комунтранс" 200.0 100.0 100.0 Кількість контейнерних 
майданчиків, од. 8

49. Визначення морфологічного стану 
твердих побутових відходів міста 2020 рік УКГ, підрядник 50.0 50.0 Кількість замірів, од. 1

50. Будівництво дитячих ігрових  
майданчиків 2020 рік КП "СЕЗ" 300.0 300.0 Кількість майданчиків, од. 2

51. Поточний ремонт стел, пам'ятників
2020 рік МКП  

"Комунтранс" 200.0 200.0 Кількість об'єктів, од. 3

52. Послуги по стерилізації та вакцинації 
бродячих тварин 2020 рік Підрядник 200.0 200.0 Кількість стерилизованих 

тварин 80

53. Послуги з відлову та тимчасової 
ізоляції безпритульних тварин 2020 рік УКГ, підрядник 100.0 100.0 Кількість відловлених тварин 150

54. Придбання або оренда спецтранспорту 
для відлову безпритульних тварин 2020 рік УКГ, підрядник 50.0 50.0 Кількість 

обладнання/транспорту,од. 1

55. Облаштування стерилізаційного 
центру для безпритуальних тварин, а 
саме: придбання медичних препаратів 
та обладнання

2020 рік УКГ, підрядник 100.0 100.0 Кількість стерилізаційних 
пунктів,од. 1

56. Виготовлення вольєрів та придбання 
матеріалів для їх виготовлення для 
подальшого та тимчасового утримання 
безпритульних тварин

2020 рік УКГ, підрядник 50.0 50.0 Кількість вольєрів,од. 10

57. Інженерно-геодезичні вишукування 
для складання паспорту 
гідротехнічних споруд

2020 рік
УКГ, МКП 

"Комунтранс",    
підрядник

200.0 200.0 Кількість об'єктів, од. 3

58. Розробка проєктно-кошторисної 
документації "Благоустрій території на 
перехресті вул. Європейська та вул. 
Громова у м. Костянтинівка"

2020 рік УКГ, підрядник 200.0 200.0 Кількість розроблених ПКД, 
од. 1

59. Розробка та коригування проєктів 2020 рік УКГ, підрядник 300.0 300.0 Кількість ПКД,од. 6
60. Оформлення дозволу на спеціальне 

водокористування мереж зливової 
каналізації м. Костянтинівка

2020 рік
УКГ, МКП 

"Комунтранс", 
підрядник

300.0 100.0 200.0 Кількість отриманих дозволів, 
од. 1

61. Інші роботи з благоустрою територій 
міста 2020 рік УКГ, підрядник 1,400.0 1,400.0 Кількість елементів 

благоустрою, од. 15

62. Влаштування перемички по вул. 
Мірошниченко 2020 рік підрядник 49.4 49.4 Влаштовано перемичок, од. 1
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63. Послуги з технічної інвентаризації, 

виготовлення технічної документації 
на квартири

2020 рік УКГ, підрядник 9.0 9.0 Кількість квартир,од. 6

63 Всього 74,403.4 0.0 0.0 30,578.4 2,725.0 41,100.0



облас-
ного

бюджету

бюджету
міст і 

районів
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Інші завдання :                           
   Завершення 
недобудованого 
багатоквартирного будинку 
по вул.Громова,19Б, 
мікрорайон "Висотний", 
м.Костянтинівка

1. Проведення робіт щодо 
коригування проектно-кошторисної 
документації будівництва 
незавершеного житлового будинку 
по вул. Громова,19Б, мікрорайон 
«Висотний», м.Костянтинівка

2020 рік відділ 
капітального 
будівництва 
виконкому

500,0/0,0 500,0/0,0 Проектно-кошторисна 
документація

1 од.

Всього 500,0/0,0 500,0/0,0

місцевих бюджетів

2.7. Житлове будівництво 

значення показника

Термін
виконан-

ня 
Виконавець

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

Всього Держав-
ного

бюджету

найменування 
показника

підпри-
ємств

інших 
джерел

Зміст заходу№
з/п

№ і назва завдання Стратегії 
розвитку Донецької області 
на період до 2020 року або 

стратегії розвитку міста 
(району, ОТГ)

Очікуваний 
результат



облас-
ного

бюджету

бюджету
міст і 

районів
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Проведення навчальних
семінарів, тренінгів, тощо,
для адміністраторів ЦНАП

протягом  
року

Виконком 
Костянтинівської 

міської ради

120.0 108.0 12.0 Підвищення 
професійного рівня 
адміністраторів 
центру надання 
адміністративних 
послуг та 
спеціалісти з питань 
регуляторної 
політики

4 
адміністратор

а ЦНАП

2. Погодження з Донецьким
обласним територіальним
відділенням
Антимонопольного
комітету України проектів
рішень, які можуть
привести до обмеження,
недопущення, усунення чи
спотворення конкуренції.

постійно Відділи та 
управління 

Костянтинівської 
міської ради

Попередження 
порушень 
антимонопольного 
законодавства

-

3. Інформування Донецького
обласного територіального
відділення
Антимонопольного
комітету України про факти
порушення законодавства
про захист економічної
конкуренції, зокрема
зловживання суб’єктами
господарювання
монопольним становищем,
анти конкурентних
узгоджених дій суб’єктів
господарювання.

постійно Відділи та 
управління 

Костянтинівської 
міської ради

Оперативне 
припинення 
порушень 
законодавства про 
захист економічної 
конкуренції, 
посилення 
контролю за 
ситуацією на 
споживчому ринку

-

4. Проведення моніторингу
роботи Центру надання
адміністративних послуг
(ЦНАП) 

щоквартал
ьно

Виконком 
Костянтинівської 

міської ради, 

Підвищення 
ефективності 
використання 
потенціалу малого і 
середнього бізнесу

6000 
звернень

значення 
показника

Інші завдання :                                                      
                             Реалізація 
заходів Програми розвитку 
малого і середнього 
підприємництва в 
м.Костянтинівка на 2019-2020 
роки”, в тому числі:

2.8. Розвиток підприємницького середовища

Термін
виконан-

ня 
Виконавець

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

Всього Держав-
ного

бюджету

місцевих бюджетів
підпри-
ємств

інших 
джерел

Зміст заходу№
з/п

№ і назва завдання Стратегії 
розвитку Донецької області 
на період до 2020 року або 

стратегії розвитку міста 
(району, ОТГ)

Очікуваний 
результат

найменування 
показника

1
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5. Ведення бази даних про

наявність вільних
виробничих та
невиробничих приміщень,
які пропонуються для
викупу або передачі в
оренду суб’єктам
господарювання

протягом  
року

Управління 
комунального 
господарства

Покращення умов 
виробничої 
діяльності суб’єктів 
господарювання

-

6. Організація участі суб’єктів
господарювання, в тому
числі малого і середнього
підприємництва у
регіональних, міських
ярмарково-виставкових
заходах 

протягом  
року

Відділ економіки і 
торгівлі, суб’єкти 
підприємницької 

діяльності

155.0 155.0 Формування 
позитивного іміджу 
підприємців, 
підтримка 
вітчизняного 
виробника

130 ярморок 
та 12 

виставок-
продаж

7. Організація і проведення
конкурсу перукарів,
майстер-класів для
керівників салонів та
перукарів, виставок
продукції, що виготовляють
побутові підприємства міста

протягом  
року

Відділ економіки і 
торгівлі, суб’єкти 
підприємницької 

діяльності

10.8 10.8 Популяризація 
позитивних 
прикладів і досвіду 
успішних 
підприємців, 
вдосконалення 
професійної 
майстерності, 
підвищення 
загального рівня 
сфери послуг

2 конкурси

8. Проводити роз’яснювальну
роботу серед суб’єктів
малого і середнього бізнесу
щодо можливості
отримання ними
компенсації за фактичні
витрати у розмірі єдиного
внеску на
загальнообов’язкове
державне соціальне
страхування

протягом  
року

Міський центр 
зайнятості

Підвищення рівня 
зайнятості

10 семінарів

2



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
9. Створення нових робочих

місць за рахунок надання
одноразової виплати
допомоги по безробіттю для
організації безробітними
підприємницької діяльності
(в разі надходження коштів
Фонду
загальнообов’язкового 
державного соціального
страхування України на
випадок безробіття)

протягом  
року

Міський центр 
зайнятості

380.0 380.0 Створення 
нових робочих 
місць, залучення 
населення до 
самозайнятості

15 робочих 
місць

10. Стимулювання збереження
та створення робочих місць
з належними умовами та
гідною оплатою праці 

протягом  
року

Міський центр 
зайнятості, УСЗН, 
Відділ економіки і 

торгівлі, 
Костянтинівської 

міської ради,  
Костянтинівська 

ОДПІ

Створення у малому 
і середньому бізнесі  
500 робочих місць

500 робочих 
місць

3



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

державної регуляторної
політики:
- планування діяльності з
підготовки проектів
регуляторних актів;
-проведення якісного та
повного аналізу
регуляторного впливу
проектів регуляторних актів;
- оприлюднення в засобах
масової інформації та
розміщення на офіційному
веб-сайті проектів
регуляторних актів з
відповідним аналізом
регуляторного впливу, а
також проведення
відкритих обговорень
проектів регуляторних актів
за участю представників
громадськості;
- виконання заходів з
відстеження
результативності дії
регуляторних актів та їх
перегляд;
- систематичне проведення
консультацій з суб’єктами 

протягом  
року

Відділ економіки і 
торгівлі, 

розробники 
регуляторних актів

3.5 3.5 Недопущення 
прийняття 
економічно 
недоцільних та 
неефективних 
регуляторних актів

-

12. Проведення інформаційних
семінарів, тренінгів,
«круглих столів» з питань
підприємницької діяльності

протягом  
року

Відділи та 
управління 
виконкому, 
управління 

Пенсійного фонду 
України, 

Костянтинівська 
ОДПІ, МЦЗ

Забезпечення 
підготовки та 
підвищення 
кваліфікації кадрів 
для малого 
підприємництва

15 семінарів,  
 – 25 

практикумів; 
10 засідань 
«круглого 

столу. 

13. Сприяння забезпеченню
контролю за додержанням
суб’єктами господарювання
вимог чинного
законодавства з питань
захисту економічної
конкуренції.

протягом  
року

Виконком 
Костянтинівської 

міської ради

Попередження 
порушень 
антимонопольного 
законодавства

-

4



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14. Вжиття заходів щодо

поширення і популяризації
серед суб’єктів
господарювання і
споживачів інформації
щодо законодавства про
захист економічної
конкуренції, правила
добросовісної конкуренції.

постійно Виконком 
Костянтинівської 

міської ради

Зменшення 
кількості порушень 
законодавства про 
захист економічної 
конкуренції, 
підвищення 
правових знань 
суб’єктів 
господарювання і 
споживачів

-

15. Оприлюднення інформації
про регуляторну діяльність,
розвиток малого і
середнього підприємництва,
з питань видачі
адміністративних послуг на
веб-сайті Костянтинівської
міської ради

протягом  
року

Відділ економіки і 
торгівлі, 

адміністратор 
адміністративного 

центру

Забезпечення 
доступності 
інформації про 
малий і середній 
бізнес, регуляторну 
діяльність, роботу 
центру 
адміністративних 
послуг

-

16. Передача міжбюджетних
трансфертів на
співфінансування заходів
щодо фінансової підтримки
суб'єктів малого
підприємництва

протягом  
року

Департамент 
економіки ОДА, 
Костянтинівська 

міська рада

500.0 500.0 Надання 
фінансової 
підтримки 
суб’єктам 
підприємницької 
діяльності 

5 особам 
(бізнес-
планів)

17. Інструменти Ощадбанку для
підтримки мікро-, малого та
середнього бізнесу з
органами місцевого
самоврядування (програма
підтримки підпиємництва
"Будуй своє")

протягом  
року

Відділ економіки і 
торгівлі, 

Костянтинівське 
іфінансове 
управління

50.0 50.0 Надання 
фінансової 
підтримки 
суб’єктам 
підприємницької 
діяльності 

-

18. Залучення суб’єктів малого
та середнього бізнесу до
прийняття участі у
Регіональному конкурсі
«Підприємець року»

один раз 
на рік

Виконком 
Костянтинівської 

міської ради, 
суб’єкти 

господарювання

Сприяння 
підвищенню іміджу 
підприємців, рівня 
соціальної 
відповідальності 
малого і середнього 
підприємництва

3 суб’єктів 
господарюва

ння

Всього 1219.3 108.0 0.0 565.5 165.8 380.0

5



обласного
бюджету

районний 
(міський, 

селищний, 
сільський) 

бюджет
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.3.1. Координувати та 
заохочувати реалізацію 
регіональних ініціатив 

соціальної 
відповідальності бізнесу

1 Розвиток сфери послуг 
шляхом відкриття 
торговельних павільйонів та 
підприємств ресторанного 
господарства

Протягом 
року

Суб'єкти 
підприємницької 

діяльності 

1300.0 1300.0 Торговельні 
павільйони, 

підприємство 
ресторанного 
господарства 

11 павіль  
йонів та 1 
підприємс  
тво ресто  
ранного 

господарс  
тва на 15 
робочих 

місць
2 Модернізація підприємств 

торгівлі та ресторанного 
господарства

Протягом 
року

Суб'єкти 
підприємницької 

діяльності 

200.0 200.0 Підприємства 
сфери послуг

1 підприєм  
ство торгівлі

3 Реконструкція підприємств 
сфери послуг

Протягом 
року

Суб'єкти 
підприємницької 

діяльності 

350.0 350.0 Підприємства 
ресторанного 

господарства та 
торгівлі

1 підприєм  
ство ресто  

ранного 
господарс  

тва та 1 під  
приємство 

торгівлі
4 Збільшення обсягів продажу 

товарів вітчизняних 
товаровиробників за 
рахунок проведення 
ярмаркових заходів

Протягом 
року

Суб'єкти 
підприємницької 

діяльності 

171.0 171.0 Сільгоспвиробни
ки

116 ярмарок 
та 14 

виставок-
продаж

5 Вдосконалення роботи 
ринків шляхом 
реконструкції, модернізації 
матеріально-технічної бази

Протягом 
року

Керівники ринків 60.0 60.0 Ринки міста 1 ринок

Додаток 4 

Заходи щодо забезпечення виконання завдань Програми

№ і назва завдання 
Стратегії розвитку 

Донецької області на 
період до 2020 року або 
стратегії розвитку міста 

(району, ОТГ)

№
з/п Зміст заходу

Термін
виконан-

ня 
Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн. Очікуваний 
результат

Всього значення 
показника

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

у тому числі за рахунок коштів:

Держав-
ного

бюджету

місцевих бюджетів

підпри-
ємств

інших 
джерел

найменування 
показника



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

ветеранів війни та інших 
пільгових категорій шляхом 
проведення благодійних 
обідів, надання побутових 
послуг та створення 
сприятливих умов для 
безперешкодного доступу 
людей з обмеженими 
можливостями до об'єктів 
обслуговування

Протягом 
року

Суб'єкти 
підприємницької 

діяльності 

82.9 82.9 Підприємства 
ресторанного 
господарства, 

побутових 
послуг та 
торгівлі

1 підприєм  
ство ресто  

ранного 
господарс  
тва, 3 під  
приємства 
побутових 
послуг та 1 
підприємс  
тво торгівлі

7 Підтримка та розвиток 
малого підприємництва, 
проведення семінарів, 
нарад, " круглих столів"

Протягом 
року

Фахівці органів 
виконавчої влади

Суб'єкти 
підприємниць  
кої діяльності 

4 наради

8 Захист прав громадян, як 
споживачів: проведення 
нарад, семінарів, засідань за 
круглим столом щодо 
обговорення проблемних 
питань в сфері захисту прав 
споживачів та шляхів їх 
вирішення, розглядання 
скарг та звернень

Протягом 
року

Сектор торгівлі та 
захисту прав 
споживачів

Фахівці сектору 
торгівлі та 

захисту прав 
споживачів

4 наради, 
проведення 

аналізу 
звернень 

споживачів

Всього 2,163.9 2,163.9

2



облас-
ного

бюджету

районний 
(міський, 

селищний, 
сільський) 

бюджет
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Сприяти погашенню  
заборгованості із заробітної 
плати на підприємствах, в 
організаціях та установах міста 
всіх форм власності.

2020 рік керівники 
підприємств всіх 
форм власності 

Зниження 
показника щодо  
заборгованості із 

заробітної плати, %

на 35,6%

2. Забезпечити проведення  
моніторингу стану своєчасної 
виплати заробітної плати.

2020 рік УСЗН Періодичність 
проведення 
моніторінгу,                                                     
разів у рік

12

3. Вживати в межах повноважень 
заходів для формування 
негативного ставлення у 
суспільстві до несвоєчасної 
виплати зарплати.

2020 рік УСЗН Кількість заходів, 
од.

3

4. Забезпечити моніторинг за  
виконанням графіків 
погашення заборгованості із 
заробітної плати 
підприємствами-боржниками.

2020 рік УСЗН Періодичність 
проведення 

моніторінгу, разів у 
рік

12

5. Організаційно забезпечувати 
підготовку проведення засідань 
тимчасової міської комісії з 
питань погашення 
заборгованості
із заробітної плати (грошового 
забезпечення), пенсій, 
стипендій 
та інших соціальних виплат.

2020 рік УСЗН        
міськвиконком

Кількість 
засідань,од.

12

6. Висвітлювати інформацію на 
веб-сайті міської ради  про 
стан справ по погашенню 
заборгованості із заробітної 
плати, стан колективно-
договірної роботи тощо.

2020 рік УСЗН Кількість 
розміщених 

публікацій,од.

12

Інші завдання:                               
Вживати заходів по 

погашенню заборгованості із 
заробітної плати

значення 
показника

найменування 
показника

підпри-
ємств

інших 
джерел

Всього Держав-
ного

бюджету

Термін
виконан-

ня 

Очікуваний 
результат

№ і назва завдання Стратегії 
розвитку Донецької області на 

період до 2020 року  

№
з/п

2.10. Ринок праці. Зайнятість населення

Зміст заходу

у тому числі за рахунок коштів:

Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.

місцевих бюджетів

1



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
7. Сприяти зростанню середньої 

заробітної плати на 
підприємствах, організаціях 
всіх форм власності згідно 
положень Генеральної та 
Територіальної угод, Стратегії 
подолання бідності.

2020 рік УСЗН Кількість 
проведених 
заходів, од.

2

8. Організаційно забезпечувати 
роботу міжвідомчої робочої 
групи з питань забезпечення 
реалізації рішень, спрямованих 
на підвищення рівня оплати 
праці та дотримання норм 
законодавства в частині 
мінімальної заробітної плати.

2020 рік УСЗН Кількість засідань 
міжвідомчої 

робочої групи, од.

12

9. Забезпечити реєстрацію 
колективних договорів та угод

2020 рік УСЗН Кількість 
колективних 

договорів, 
доповнень та змін 

до них, од.

85

10. Сприяти вирішенню 
колективних трудових спорів 
(конфліктів). 

2020 рік УСЗН Кількість трудових 
спорів, од.

-

11. Організаційно забезпечувати 
роботу міської тристоронньої 
соціально-економічної ради.

2020 рік УСЗН              
міськвиконком 

профспілки 
роботодавців

Кількість засідань, 
од.

4

12. Проведення упереджувальних 
заходів щодо виникнення 
колективних трудових спорів, 
страйків та акцій протесту.

2020 рік УСЗН              
міськвиконком 
міський центр 
зайнятомсті

Кількість заходів, 
од.

3

13. Організація проведення 
семінарів, навчань, круглих 
столів інших заходів з питань 
соціально-трудових відносин з 
метою підвищення культури 
ведення соціального діалогу.

2020 рік УСЗН              Кількість 
проведених 
заходів, од.

12

Інші завдання:                             
Детінізація заробітної

плати та зайнятості
населення

14. Вживати заходи для легалізації 
трудових відносин, скорочення 
нелегальної (тіньової) 
зайнятості населення.

2020 рік УСЗН Кількість заходів, 
од.

2

Інші завдання:        
Забезпечювати належні умови 

праці

15. Забезпечити моніторинг 
своєчасного проведення 
атестації робочих місць за 
умовами праці на 
підприємствах і в організаціях 
міста.

2020 рік УСЗН Кількість 
моніторингів, од.

1

Інші завдання:                 
Формувати

компетенції місцевих
органів виконавчої

влади щодо їх ролі у
процесі організації та
надання соціальних

послуг на рівні
спроможної громади

(роз'яснювальна
робота, тренінги)

2



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
16. Проведення моніторингу 

попиту та пропозицій на ринку 
праці. Проводити на підставі 
даних про вільні робочі місця 
та вакантні посади моніторинг 
потреби роботодавців в 
робочий силі та інформувати 
громадськість та шукачів 
роботи 

2020 рік

Міський центр 
зайнятості

Відсоток 
охоплення попиту 
та пропозицій про 

вільні місця та 
вакантні посади на 

ринку праці, %

100

17. Розширення сфери 
застосування праці та 
стимулювання роботодавців у 
створенні нових робочих 
місць. Збільшення кількості 
вакансій

2020 рік

Міський центр 
зайнятості

Кількість  вакансій, 
поданих 

роботодавцями , 
од.

1940

18. Проведення інформаційно-
роз’яснювальної роботи з 
роботодавцями про фінансові 
стимули для роботодавців, 
зокрема: допомоги з 
часткового безробіття; 
необхідність легалізації 
трудових відносин і 
підвищення їх соціальної 
відповідальності за 
використання неформальних 
форм зайнятості

2020 рік

Міський центр 
зайнятості

Кількість семінарів, 
од. 50

19. Сприяння створенню нових 
робочих місць шляхом 
здійснення компенсацій 
єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування за 
працевлаштування безробітних 
у встановленому 

2020 рік

Міський центр 
зайнятості, відділ 

економіки і торгівлі 
Костянтинівської 

міської ради 

 

Кількість 
працевлаштованих 
безробітних, осіб 100

20. Працевлаштування по 
направленню центру 
зайнятості із здійсненням 
компенсації витрат 
роботодавця на оплату праці, 
прийнятих на умовах 
строкових трудових договорів 
зареєстрованих безробітних з 
числа внутрішньо переміщених 
осіб відповідно до Постанови 
Кабінету Міністрів України від 
08.09.2015 № 696

2020 рік

Міський центр 
зайнятості

Кількість 
працевлаштованих   

ВПО, осіб 
26

1.3.5. Розширити
спроможність центрів
зайнятості регіону
здійснювати моніторинг
стану ринку праці,
підготовку та
перекваліфікайію
населення

3



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
21. Проведення роботи з 

роботодавцями щодо 
організації громадських робіт 
та інших робіт тимчасового 
характеру для додаткового 
стимулювання мотивації до 
праці та матеріальної 
підтримки безробітних

2020 рік

Міський центр 
зайнятості 1000.0 500.0 500.0

Кількість робочих 
місць тимчасового 

характеру, од. 
1230

22. Проведення інформаційно-
роз’яснювальної роботи та 
заходів щодо професійної 
орієнтації з працівниками 
підприємств, організацій, 
установ, у яких здійснюється 
або планується вивільнення 
працівників, їх масове 
звільнення або переведення на 
іншу роботу

2020 рік

Міський центр 
зайнятості

Кількість 
проведених заходів 

(у разі 
запланованого 

масового 
вивільнення 

працівників), од.

 - 

23. Забезпечення інформаційно- 
консультаційної роботи з 
переліком суб’єктів 
господарювання 
зареєстрованих в 
Костянтинівському МЦЗ, які 
надають послуги з 
посередництва у 
працевлаштуванні

2020 рік

Міський центр 
зайнятості

Періодичність 
надання 

консультацій
постійно

24. Проведення інформаційно- 
консультаційних заходів з 
роботодавцями, які 
використовують найману 
працю іноземців з питань 
видачі, продовження строку дії 
та анулювання дозволів на 
використання праці іноземців 
та осіб без громадянства

2020 рік

Міський центр 
зайнятості

Кількість заходів, 
од. (у разі 

використання праці 
іноземців та осіб 

без громадянства)

 - 

25.

Підвищення рівня зайнятості 
та надання послуг 
роботодавцям з використанням 
інтерактивних методів роботи 
служби зайнятості, а саме 
складання відео-вакансій,  
участь в онлайн-співбесідах, 
створення кадрового резерву 
що сприяє працевлаштуванню 
безробітних, зокрема осіб, що 
мають додаткові гарантії у 
сприянні працевлаштуванню, 
молоді, інвалідів, тощо

2020 рік

Міський центр 
зайнятості

Кількість 
працевлаштованих 

громадян
1790

4



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

26.

Вжиття заходів по виявленню і 
запобіганню нелегального 
найму працівників, а також 
недопущенню застосування 
нестандартних форм 
зайнятості працівників, що 
суперечать трудовому 
законодавству України

2020 рік Міський центр 
зайнятості, 

управління праці та 
соціального захисту 

населення 
Костянтинівської 

міської ради, 
Костянтинівське-

Дружківське 
об'єднане управління 

Пенсійного фонду 
України Донецької 

області,Костянтинів
сько-Дружківське 

управління 
головного 

управління ДФС у 
Донецькій області

Кількість семінарів, 
од. 12

27.

Інформування на засіданнях 
круглих столів, дискусіях,  
семінарах, тренінгах, на веб-
порталі служби зайнятості 
Донецької області діючого 
законодавства з питань 
працевлаштування громадян 
України за кордоном з метою 
запобігання торгівлі людьми, 
попередження нелегального 
працевлаштування за кордоном

2020 рік

Міський центр 
зайнятості і Ліга 

ділових жінок

Кількість заходів, 
од. (у разі 

використання праці 
іноземців та осіб 

без громадянства)

4

28. Забезпечення організації 
професійної підготовки, 
перепідготовки та підвищення 
кваліфікації, безпосередньо на 
замовлення працедавців, з 
урахуванням поточної та 
перспективної потреби 
економіки

2020 рік Міський центр 
зайнятості, 

юридичні особи, 
фізичні особи - 
підприємці та 

навчальні заклади 
району та Донецької 

області, ЦПТО 
ДСЗУ

Кількість 
безробітних, які 

пройшли 
перепідготовку та 

підвищення 
кваліфікації, осіб

496

29. Видача ваучерів для категорії 
громадян, визначених в 
постанові КМУ від 20.03.2013 
№ 207

2020 рік Міський центр 
зайнятості

Кількість виданих 
ваучерів, од.

5

30. Забезпечення реалізації 
Порядку підтвердження 
результатів неформального 
професійного навчання за 
робітничими професіями

2020 рік Міський центр 
зайнятості

Кількість 
професійних 
навчань, од.

1

5



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

конкурентоспроможності осіб 
на ринку праці шляхом 
надання комплексу 
профорієнтаційних послуг з 
використанням інноваційних 
форм роботи 

2020 рік Міський центр 
зайнятості

Кількість людей, 
охоплених 

профорієнтаційним
и послугами, осіб

1754

32. Проведення комплексної 
профорієнтаційної роботи 
щодо формування свідомого 
підходу до вибору професії з  
учнями закладів загальної 
середньої освіти (ЗЗСО), 
батьками, працівниками 
закладів освіти, молодіжними 
центрами (проведення бесід, 
класних годин, засідань клубу 
Свідомого батьківства,  
консультацій, соціологічних 
опитувань, відеоконференцій, 
круглих столів, 
професіографічних екскурсій, 
профорієнтаційних уроків 
(семінарів), ярмарків професій 
тощо)                                              

2020 рік Міський центр 
зайнятості

Кількість 
проведених заходів 

зазначеної 
тематики, одиниць                                                                 

Кількість осіб, 
охоплених 

профорієнтаційним
и послугами, осіб

90  

5300 

33. Забезпечення системної 
інформаційно-консультаційної 
роботи з активізації та 
підтримки підприємницької 
ініціативи громадян шляхом 
проведення семінарів, 
тренінгів, круглих столів та 
інших тематичних заходів 
щодо можливостей організації 
і розширення власної справи, в 
тому числі в ЦРП "ПровідНик"

2020 рік Міський центр 
зайнятості, відділ 

культури,молоді,спо
рту та туризму РДА, 
молодіжні центри, 
навчальні заклади 

міста, району та ОТГ

Кількість 
проведених заходів 

зазначеної 
тематики, одиниць

70

34. Стимулювання розвитку 
підприємницької ініціативи 
клієнтів служби зайнятості 
шляхом  надання одноразової 
допомоги для організації 
підприємницької діяльності

2020 рік Міський центр 
зайнятості

Кількість осіб,      
які отримали 
одноразову 

допомогу для 
організації 

підприємницької 
діяльності 

12

35. Сприяння працевлаштуванню 
особам, що звернулись  за 
пошуком роботи 

2020 рік Міський центр 
зайнятості

Кількість 
працевлаштованих    
( за направленням 
служби зайнятості, 

самостійно)

1790 осіб

6
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36.

Підвищення рівня зайнятості 
та надання послуг громадянам 
з використанням електронних 
сервісів: електронна черга, 
електронний кабінет 
безробітного

2020 рік Міський центр 
зайнятості

 Надання послуг 
громадянам з 

використанням 
електронних 

сервісів: 
електронна черга, 

електронний 
кабінет 

безробітного, осіб

1800

37.

Забезпечення гарантій 
зайнятості неповнолітніх, в їх 
числі дітей-сиріт і дітей, які 
позбавлені батьківського 
піклування та проведення 
роботи з місцевими органами 
виконавчої влади щодо участі у 
громадських роботах 
неповнолітніх,в їх числі дітей-
сиріт і дітей, які позбавлені 
батьківського піклування у 
період літніх канікул

2020 рік Міський центр 
зайнятості

Залучення до 
зайнятості на 

спеціально 
створені робочі 

місця 
неповнолітніх, в їх 
числі дітей-сиріт і 

дітей, які 
позбавлені 

батьківського 
піклування (у разі 

наявності 
звернень), осіб

 - 

Всього: 1,000.0 500.0 500.0

                                                                                                                                                                                                                              

7



облас-
ного

бюджету

районний 
(міський, 

селищний, 
сільський) 

бюджет

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

1. Налагодити постійний 
зворотний зв'язок з 
громадськістю, у тому числі 
з експертними 
організаціями, діяльність 
яких пов'язана із 
реформуванням органів 
місцевого самоврядування 
під час підготовки та 
реалізації рішень місцевого 
значення

2020 рік Відділи та 
управління міської 
ради

Кількість заходів За потребою

2. Формування об'єднаної 
територіальної громади

2020 рік Відділи та 
управління міської 
ради

Кількість 
об'єднанних 
територіальних 
громад

1

2.2.1. Надавати допомогу та 
підтримку процесу об'єднання 
місцевих громад шляхом 
сприяння процесу узгодження 
між громадами, а також 
інституційному та 
організаційному зміцненню

№ і назва завдання Стратегії 
розвитку Донецької області 
на період до 2020 року або 

стратегії розвитку міста 
(району, ОТГ)

Очікуваний 
результат

найменування 
показника

значення 
показника

Ціль 2. Підвищення спроможності місцевого самоврядування 
2.11. Формування спроможних територіальних громад

Термін
виконан-

ня 
Виконавець

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

Всього Держав-
ного

бюджету

місцевих бюджетів

підпри-
ємств

інших 
джерел

Зміст заходу№
з/п

1



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2.2.2. Впроваджувати галузеві 
реформи децентралізації 
шляхом встановлення 
розподілу обовязків, ресурсів 
та інституційних механізмів 
надання послуг в умовах 
децентралізації - шляхом 
забезпечення технічної 
підтримки та програм 
підвищення кваліфікації 
службовців, що будуть 
підтримані державними і 
міжнародними партнерами 

3. Підвищення кваліфікації 
службовців органів 
місцевого самоврядування

2020 рік Відділ з юридичної, 
кадрової роботи, 

запобігання та 
протидії корупції

Кількість осіб, які 
пройшли навчання

За потребою

2.3.2. Поліпшувати 
спроможність нових громад з 
метою покращення 
управління і надання якісних 
публічних послуг через 
відновлення та розвиток 
інфраструктури, надання 
послуг на обласному, 
районному та місцевому 
рівнях 

4. Надання якісних 
адміністративних послуг 
населенню

2020 рік Центр надання 
адмінімстративних 

послуг 
Костянтинівської 

міської ради

Кількість видів 
послуг в ЦНАПі

124

4. Всього

2



Додаток 4

облас-
ного

бюджету

бюджету
міст і 

районів

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

1. Заходи з навчання та 
підвищення 
кваліфікації 
спеціалістів в галузі 
містобудування

2020
Виконавчий 

комітет 
Костянтинівс
ької міської 

ради

6.00 6.00

3 особи

2. Корегування 
проекту 
організації 
території міського 
парку культури та 
відпочинку в м. 
Костянтинівка

2020

Виконавчий 
комітет 

Костянтинівс
ької міської 

ради

100.00 100.00

3. Розробка проекту 
організації 
території міського 
скверу 
«Театрального» в 
м. Костянтинівка

2020

Виконавчий 
комітет 

Костянтинівс
ької міської 

ради

100.00 100.00

Всього 206.00 206.00

Зміст заходу
Всього Держав-

ного
бюджету

місцевих бюджетів

підпри-
ємств

інших 
джерел

Сучасний 
естетичний 

 вигляд 
парків і 
скверів

№ і назва 
завдання 
Стратегії 
розвитку 

Донецької 
області на 

період до 2020 
року або 
стратегії 

розвитку міста 
(району, ОТГ) 

Очікуваний 
результат

2.12. Впровадження заходів територіального планування

найменування 
показника

значення 
показника

№
з/п

Забезпечення 
створення 

рекреаційних 
зон 

громадського 
простору з 

функціональним 
зонуванням, 

організаціей  зон 
відпочинку та 

розваг з 
використанням 

елементів 
благоустрою та  

малих 
архітектурних 

форм

Термін
виконан-

ня 
Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.

Інші завдання: 
Поліпшувати 
спроможність 
нових громад з 

метою 
покращення 
управління і 

надання 
якісних 

публічних 
послуг через 

відновлення та 
розвиток 

інфраструктури 
 надання 
послуг на 

обласному, 
районному та 

місцевому 
рівнях 

у тому числі за рахунок коштів:

1



обласного 
бюджету

бюджету 
міст і районів

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

1 Ведення державного 
земельного реєстру

2020 рік

Організації, які мають 
відповідну ліцензію

10.0 10.0

 Регулювання земельних відносин, 
раціональне використання та 

охорона земель, визначення розміру 
плати за землю і цінності земель у 

складі природних ресурсів 
за потребою

2. Проведення 
нормативної грошової 

оцінки земель
2020 рік

Виконком міської 
ради, Головне 

управління 
Держгеокадастру у 
Донецькій області, 

організації , які мають 
відповідну ліцензію

500.0 500.0

Визначення нормативної грошової 
оцінки земель та збільшення 

надходжень коштів до бюджету від 
плати за землю за потребою

3. Оновлення планово-
картографічних 

матеріалів м. 
Костянтинівка                                                             
                                             
     (в масштабі 1:2000))

2020 рік

Виконком міської 
ради; організації, які 

мають відповідну 
ліцензію 200.0 200.0

Створення сучасних планів 
використання земель в паперовому 
та електронному виді, які повинні 

бути вихідними данними для 
ведення державного земельного  та 
містобудівного кадастру. Площа, га

6598

4. Проведення 
інвентаризації земель 

несільськогосподарсько
го призначення в 

межах м. Костянтинівка 2020 рік

Відділ регулювання 
земельних відносин 

УГК;  організації, які 
мають відповідну 

ліцензію 15.0 5.0 10.0

Створити інформаційну базу даних 
для ведення державного земельного 
кадастру,  виявити земельні ділянки 

зазначених установ, які 
використовуються нераціонально 

або не за цільовим призначенням, з 
порушенням земельного 

законодавства і встановлених вимог

за потребою

5. Підготовка, організація 
та проведнення 

земельних торгів у 
формі  аукціону

2020 рік

Костянтинівська 
міська рада;  

організації, які мають 
сертифікованих 

ліцитаторів 25.0 25.0

Дасть можливість визначити 
оптимальну ціну земельнихділянок, 
забезпечити прозорість та запобігти 

корупційним діянням  в області 
ринку земель. Продаж права оренди 
земельної ділянки (1 од.) -  0,0120 га 

із земель житлової та громадської 
забудови

за потребою

№ з/п Термін 
виконання Виконавець

Інші завдання: 
Створити 

інформаційну 
базу даних для 

ведення 
державного 
земельного 
кадастру, 

раціональне 
використання та 
охорона земель

Завдання

Очікуваний результат

найменування показника значення 
показника

2.13.  Розвиток земельних відносин

Зміст заходу Державного 
бюджет

місцевих бюджетів

підприємств інших 
джерел

Витрати на реалізацію, тис.грн.

Всього

у тому числі за рахунок коштів:



обласного 
бюджету

бюджету 
міст і районів

№ з/п Термін 
виконання ВиконавецьЗавдання

Очікуваний результат

найменування показника значення 
показника

Зміст заходу Державного 
бюджет

місцевих бюджетів

підприємств інших 
джерел

Витрати на реалізацію, тис.грн.

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

6. Встановлення меж 
прибрежних захисних 

смуг річки Кривий 
Торець та водних 

об'єктів 2020 рік

Відділ регулювання 
земельних відносин 

УГК;  організації, які 
мають відповідну 

ліцензію 530.0 530.0

Виготовлення проектної 
документації із землеустрою , 

встановлення розмірів , режиму 
використання та охорони території 
водоохоронних зон та прибрежних 

смуг водних обєктів для збереження 
їх від засмічення та забруднення, 

довжина, км

21

7. Оформлення 
правовстановлюючих 

документів на земельні 
ділянки, в тому числі 

під кладовища, 
полігони твердих 

побутових відходів та 
інших об'єктів 

комунальної власності

2020 рік

Костянтинівська 
міська рада;  

організації, які мають 
відповідну ліцензію

25.0 25.0

Визначення суб'єктів права 
користування земельних ділянок, 

втановлення у натурі (на місцевості) 
меж земельних ділянок за цільовим 
призначенням відповідно до вимог 

чинного законодавства
за потребою

8. Передача земельних 
ділянок у власність 

громадянам
2020 рік

Костянтинівська 
міська рада;  

організації, які мають 
відповідну ліцензію 402.0 402.0

Кількість земельних ділянок, які 
передані у власність

за потребою

1707.0 1230.0 5.0 472.0РАЗОМ:



облас-
ного

бюджету

районний 
(міський, 

селищний, 
сільський) 

бюджет

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

2.1.1. Заохочувати і 
підтримувати участь 
громадян у прийнятті рішень 
через Громадські ради, 
консультації з громадськістю, 
а також розширювати 
можливості громадян, 
особливо вразливих верств 
населення, приймати участь у 
громадському житті

1. Консультативно - 
методичне забезпечення 
стабільної діяльності 
Громадської ради при 
виконавчому комітеті 
Костянтинівської міської 
ради

2020 рік Відділ з 
організаційних, 
внутрішньополітичн
их питань та роботи 
з депутатами

Кількість 
косультацій

30

2. Проведення засідань 
круглих столів з  ІГС  
стосовно активізації 
громадянської свідомості

2020 рік Відділ з 
організаційних, 
внутрішньополітичн
их питань та роботи 
з депутатами

Проведення 
круглих столів 

4

значення 
показника

2.14. Розвиток громадянського суспільства

Термін
виконан-

ня 
Виконавець

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

Всього Держав-
ного

бюджету

місцевих бюджетів

підпри-
ємств

інших 
джерел

Зміст заходу№
з/п

№ і назва завдання Стратегії 
розвитку Донецької області 
на період до 2020 року або 

стратегії розвитку міста 
(району, ОТГ)

Очікуваний 
результат

найменування 
показника

1



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

громадськості міста до 
участі у формуванні та 
реалізації міської цільової 
програми "Громадський 
бюджет міста на 2016-2020 
роки"

2020 рік Відділи та 
управління міської 
ради

Засідання 
Координаційної 
ради з питань 
реалізації міської 
цільової програми 

6

4. Провести інформаційно - 
консультаційні, 
просвітницькі заходи з 
питань правової допомоги 
(у тому числі безоплатної) з 
питань порядку створення і 
діяльності організацій 
громадянського суспільства

2020 рік Відділ з юридичної, 
кадрової роботи, 
запобігання та 
протидії корупції

Кількість 
проведених 
заходів

52

5. Реалізація проєктів 
Громадського бюджету м. 
Костянтинівки

2020 рік Міське фінансове 
управління

800.0 800.0 Кількість
реалізованих 
проектів, од.

4

Всього 800.0 0.0 0.0 800.0 0.0 0.0

2



облас-
ного

бюджету

районний 
 

(міський, 
селищний

, 
сільський
) бюджет

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

1 Виплата державної 
допомоги сім’ям з 
дітьми;

2020 рік УСЗН,                          
                 

міське 
фінансове 
управління

54593.7 54593.7 Кількість 
сімей з 

дітьми, які 
отримали 
державну 
допомогу

2,678

2 Виплата державної 
соціальної 
допомоги 
малозабезпеченим 
сім’ям;

2020 рік УСЗН,                          
                 

міське 
фінансове 
управління

32315.2 32315.2 Кількість 
малозабезпеч
ених сімей, 

які отримали 
державну 
допомогу

804

№ і назва завдання 
Стратегії розвитку 

Донецької області на 
період до 2020 року  

№
з/п Зміст заходу

Термін
виконан-

ня 
Виконавець Всього

у тому числі за рахунок коштів:

Держав-
ного

бюджету

місцевих бюджетів

підпри-
ємств

інших 
джерел

значенн
я 

показни
ка

Витрати на реалізацію, тис.грн.

                                                                     2.15. Соціальний захист населення

Очікуваний 
результат

Інші завдання:                                     
                         

Підтримка 
нужденних сімей, 

реалізація державних 
соціальних гарантій

найменуванн
я показника



3
Компенсаційні 
виплати фізичним 
особам, які надають 
соціальні послуги 
особам з 
інвалідністю та 
громадянам 
похилого віку; 

2020 рік УСЗН,                          
                 

міське 
фінансове 
управління

1176.3 1176.3 Кількість 
осіб, які 

отримали 
компенсаційн

і виплати

465

4 Виплата щомісячної 
грошової допомоги 
малозабезпеченій 
особі, яка проживає 
разом з особою з 
інвалідністю 1 або 2 
групи внаслідок 
психічного розладу;

2020 рік УСЗН,                          
                 

міське 
фінансове 
управління

5596.0 5596.0 Кількість 
малозабезпеч

ених осіб, 
які отримали 

грошову 
допомогу

200

5 Виплата допомоги 
на дітей, які 
виховуються в 
багатодітних сім'ях

2020 рік УСЗН,                          
                 

міське 
фінансове 
управління

5834.9 5834.9 Кількість 
багатодітних 
сімей,отрима

вших 
допомогу

260



6 Виплата тимчасової 
державної 
допомоги дітям, 
батьки яких 
ухиляються від 
сплати аліментів, не 
мають можливості 
утримувати дитину 
або місце 
проживання їх 
невідомо;

2020 рік УСЗН,                          
                 

міське 
фінансове 
управління

326.6 326.6 Кількість 
дітей, 

отримавших 
тимчасову 
державну 
допомогу

20

7 Виплата державної 
соціальної 
допомоги на дітей-
сиріт та дітей, 
позбавлених 
батьківського 
піклування, 
грошового 
забезпечення 
прийомним батькам 
за надання 
соціальних послуг; 

2020 рік УСЗН,                          
                 

міське 
фінансове 
управління

2611.6 2611.6 Кількість 
прийомних 
сімей, які 
отримали 
державну 
допомогу

9



8 Виплата 
матеріальної 
допомоги 
військовослужбовця
м, звільненим з 
військової 
строкової служби 
(згідно постанови 
КМУ від 08.04.2015 
р. №185);              

2020 рік УСЗН,                          
                 

міське 
фінансове 
управління

25.9 25.9 Кількість 
військовослу
жбовців,які 
отримали 
державну 
допомогу 

10

9  Відшкодування 
послуг з догляду за 
дитиною до трьох 
років 
"Муніціпальна  
няня".

2020 рік УСЗН,                          
                 

міське 
фінансове 
управління

213.5 213.5 - - - - Кількість 
сімей, 

отримавших 
відшкодуван
ня за послугу 

10

10  Державна 
соціальна допомога 
особам, які не 
мають права на 
пенсію та особам з 
інвалідністю, 
державної 
соціальної 
допомоги на догляд.

2020 рік УСЗН,                          
                 

міське 
фінансове 
управління

9552.9 9552.9 Кількість 
осіб, які 

отримали 
державну 
соціальну 
допомогу

438



11 Тимчасова 
державна соціальна 
допомога  
непрацюючій 
працездатній особі, 
яка досягла 
загального 
пенсійного віку, але 
не набула права на 
пенсійну виплату.

2020 рік УСЗН,                          
                 

міське 
фінансове 
управління

515.4 515.4 Кількість 
осіб, 

отримавших 
тимчасову 
державну 
соціальну 
допомогу

33

12 Щомісячна 
компенсаційна 
виплата 
непрацюючій 
працездатній особі, 
яка доглядає за 
особою з 
інвалідністю I  
групи, а також за 
особою, яка досягла 
80-річного віку.

2020 рік УСЗН,                          
                 

міське 
фінансове 
управління

14.8 14.8 Кількість 
осіб, 

отримавших 
щомісячну 

конменсаційн
у виплату

34



13 Виплата пільг і 
житлових субсидій 
громадянам на 
оплату житлово - 
комунальних 
послуг, придбання 
твердого та рідкого 
пічного побутового 
палива і 
скрапленого газу у 
грошовій готівковій 
формі

2020 рік УСЗН,                          
                 

міське 
фінансове 
управління

101000.0 101000 Кількість 
сімей, яким 

надано 
субсидію на 

житлово-
комунальні 

послуги

12,300

14 Розрахунок розміру  
пільг і житлових 
субсидій 
громадянам на 
оплату житлово - 
комунальних 
послуг, у грошовій 
безготівковій  
формі.

2020 рік УСЗН,                          
                 

міське 
фінансове 
управління

Кількість 
отримувачів 
субсидій та 

пільг у 
грошовій 

безготівковій 
 формі

2800

15 Відшкодування 
витрат за надані 
пільги Почесним 
громадянам, сім’ям 
загиблих воїнів 
інтернаціоналістів; 

2020 рік УСЗН,                          
                 

міське 
фінансове 
управління

146.1 146.1 Кількість 
пільговиків, 

осіб

6



16 Компенсаційні 
виплати  
автопідприємствам 
міста за пільговий 
проїзд окремих 
категорій громадян;

2020 рік УСЗН,                          
                 

міське 
фінансове 
управління

3000.0 3000.0 Кількість 
договорів з 

автопідприєм
ствами про 

виплату 
компенсацій 
за пільговий 

проїзд

11

17 Компенсаційні 
виплати 
залізничному 
підприємству за 
пільговий проїзд 
окремих категорій 
громадян;

2020 рік УСЗН,                          
                 

міське 
фінансове 
управління

200.0 200.0 Кількість 
договорів з 
залізничним 
підприємства

ми про 
виплату 

компенсацій 
за пільговий 

проїзд

2

18 Відшкодування 
витрат за надання 
пільг та здійснення 
компенсаційних 
виплат з 
встановлення 
квартирних 
телефонів та 
абоненської плати 
за користування 
телефоном;

2020 рік УСЗН,                          
                 

міське 
фінансове 
управління

200.0 200.0 Кількість 
договорів, од.

2



19 Забезпечення 
одноразової 
грошової  допомоги  
 на поховання з 
міського бюджету;

2020 рік УСЗН,                          
                 

міське 
фінансове 
управління

100.8 100.8 Кількість 
осіб, 

отримавших 
допомогу на 

поховання

84

20  Одноразова 
адресна грошова 
допомога з міського 
бюджету 
малозабезпеченим 
громадянам, сімям 
померлих та 
онкохворим 
громадянам, які 
постраждали 
внаслідок 
Чорнобильської 
катастрофи;

2020 рік УСЗН,                          
                 

міське 
фінансове 
управління

100.0 100.0 Кількість 
осіб, 

отримавших 
одноразову 

адресну 
грошову 
допомогу

100

21 Поштові послуги по          
         виплаті 
матеріальної 
допомоги згідно 
розпоряджень 
міського голови та 
рішень 
міськвиконкому.

2020 рік УСЗН,                          
                 

міське 
фінансове 
управління

7.7 7.7 Кількість 
укладених 

договорів за 
надання 

поштових 
послуг

1



22  Відшкодування 
вартості проїзду 
хворим з хронічною 
нирковою 
недостатністю, що 
отримують 
програмний 
гемодіаліз в 
обласному 
гемодіалізному 
Центрі м. 
Краматорськ та 
зареєстровані на 
території м. 
Костянтинівка.

2020 рік УСЗН,                          
                 

міське 
фінансове 
управління

170.0 170.0 Кількість 
хворих, яким 
відшкодован

о вартість 
проїзду

11

23 Забезпечити 
дотримання вимог 
чинного 
законодавства при 
перевірках 
правильності та 
своєчасності 
призначення пенсій 
та усунення 
порушень 
управлінням 
Пенсійного фонду 
України.

2020 рік УСЗН Кількість 
перевірок 

дотримання 
вимог 

пенсійного 
законодавств

а 

12



24 Проводити роботу 
по перевірці 
достовірності та 
повноти наданої 
інформації про 
доходи та майновий 
стан громадян, які 
звернулися за 
призначенням 
державної 
соціальної 
допомоги всіх видів.

2020 рік УСЗН Кількість 
перевірок, од.

20,000

25 Організація роботи 
з бездомними 
громадянами та 
особами, 
звільненими з місць 
позбавлення волі на 
осінньо-зимовий 
період 2019-2012 рр.

2020 рік УСЗН Кількість 
рішень про 
організацію 

роботи з 
бездомними 
громадянами 
та особами, 
звільненими 

з місць 
позбавлення 

волі

1

26 Забезпечити 
надання посвідчень 
"Ветеран праці”.

2020 рік УСЗН Кількість 
наданих 

посвідчень

40



27 Компенсації 
громадянам, 
постраждалим 
внаслідок 
Чорнобильської 
катастрофи,  
матеріальної 
підтримки на 
харчування;

2020 рік УСЗН,                          
                 

міське 
фінансове 
управління

1059.2 1059.2 Кількість 
осіб, які 

отримали 
матеріальну 

підтримку на 
харчування

272

28 Компенсації 
громадянам, 
постраждалим 
внаслідок 
Чорнобильської 
катастрофи,  
матеріальної 
підтримки  на 
оздоровлення, за 
шкоду заподіяну 
здоров’ю;

2020 рік УСЗН,                          
                 

міське 
фінансове 
управління

63.1 63.1 Кількість 
осіб, які 

отримали 
матеріальну 

підтримку на 
оздоровлення

339

29 Компенсації 
громадянам, 
постраждалим 
внаслідок 
Чорнобильської 
катастрофи,  
матеріальної 
підтримки  на 
компенсацію 
замість санаторно-
курортної путівки;

2020 рік УСЗН,                          
                 

міське 
фінансове 
управління

11.5 11.5 Кількість 
осіб, які 

отримали 
матеріальну 
підтримку 

замість 
санаторно-
курортної 

путівки

20

Інші завдання:                    
        Соціальний 
захист громадян, 

постраждалих 
внаслідок 

Чорнобильської 
катастрофи



30 Компенсації 
громадянам, 
постраждалим 
внаслідок 
Чорнобильської 
катастрофи,  
матеріальної 
підтримки  на 
проїзд по Україні 1 
раз на рік.

2020 рік УСЗН,                          
                 

міське 
фінансове 
управління

5.0 5.0 Кількість 
осіб, які 

отримали 
матеріальну 

підтримку на 
проїзд

4

31 Забезпечити пільги 
громадянам, 
постраждалим 
внаслідок 
Чорнобильської 
катастрофи на 
додаткову 
відпустку та 
стипендію.

2020 рік УСЗН,                          
                 

міське 
фінансове 
управління

99.9 99.9 Кількість 
осіб, які 

отримали 
пільги на 
додаткову 

відпустку та 
стипендію

18

32 Забезпечити 
санаторно–курортни
ми лікуванням 
громадян, 
постраждалих 
внаслідок 
Чорнобильської 
катастрофи.

2020 рік УСЗН,                          
                 

міське 
фінансове 
управління

149.0 149.0 Кількість 
осіб, яких 

забезпечено 
санаторно-
курортним 
лікування

19



33 Забезпечити 
санаторно – 
курортними 
лікуванням осіб з 
інвалідністю.

2020 рік УСЗН,                          
                 

міське 
фінансове 
управління

384.2 384.2 Кількість 
осіб з 

інвалідністю, 
яких 

забезпечено 
санаторно-
курортним 
лікування

41

34 Направлення осіб з 
інвалідністю до 
центрів 
комплексної 
реабілітації.

2020 рік УСЗН, 
Центр 

зайнятості

Кількість 
осіб, яких 

направлено 
до центрів 
реабілітації

2

35 Виплата державної 
соціальної 
допомоги особам з  
інвалідністю з 
дитинства та дітям з 
інвалідністю;

2020 рік УСЗН,                          
                 

міське 
фінансове 
управління

26521.2 26521.2 Кількість 
осіб з 

інвалідністю, 
отримавших 

державну 
соціальну 
допомогу

1,008

Інші завдання:                    
        Соціальний 

захист осіб з 
інвалідністю



36 Надання 
одноразової 
матеріальної 
допомоги 
непрацюючим 
малозабезпеченим 
особам  та особам з 
інвалідністю; 

2020 рік УСЗН,                          
                 

міське 
фінансове 
управління

36.9 36.9 Кількість 
малозабезпеч

ених осіб, 
отримавших 
матеріальну 

допомогу

50

37  Компенсація за 
невикористане 
санаторно-курортне 
лікування за 2018-
2019 р. особам з 
інвалідністю 
внаслідок війни;

2020 рік УСЗН,                          
                 

міське 
фінансове 
управління

12.4 12.4 Кількість 
осіб, які 

отримали 
компенсацію 

за 
невикористан
е санаторно-

курортне 
лікування 

24

38  Компенсація за 
невикористане 
санаторно-курортне 
лікування за 2017-
2019 р. особам з 
інвалідністю від 
загального 
захворювання та 
особам з 
інвалідністю з 
дитинства.

2020 рік УСЗН,                          
                 

міське 
фінансове 
управління

3.8 3.8 Кількість 
осіб, які 

отримали 
компенсацію 

за 
невикористан
е санаторно-

курортне 
лікування 

10



39 Забезпечення 
відшкодування за 
безоплатне 
обслуговування 
осіб з інвалідністю 
внаслідок  війни та 
учасників бойових 
дій в перукарнях 
підприємства 
побутового 
обслуговування 
населення  «Атра»;

2020 рік УСЗН,                          
                 

міське 
фінансове 
управління

3.0 3.0 Кількість 
осіб, яким 

надано 
пільги на 

обслуговуван
ня в 

перукарнях

50

40 Забезпечення 
відшкодування за  
пільги на оплату 
квартирних 
телефонів по 
твердим тарифам 
особам з 
інвалідністю по 
зору 1 та 2 груп, 
згідно з рішенням 
міської ради.

2020 рік УСЗН,                          
                 

міське 
фінансове 
управління

62.0 62.0 Кількість 
осіб, яким 

надано 
пільги на 
сплату за 

користування 
 телефоном

72

Кількість 
осіб                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

40141 Забезпечити  
пільгову категорію 
громадян 
технічними та 
іншими засобами 
реабілітації  та  

2020 рік УСЗН,                          
                 

міське 
фінансове 
управління

2790.7 2790.7



Кількість 
засобів, од.

712

42 Фінансування 
ветеранських 
організацій у 
відповідності до 
постанови КМУ від 
14.02.2018 № 156.

2020 рік УСЗН,                          
                 

міське 
фінансове 
управління

90.0 90.0 Кількість 
профінансова

них 
організацій

1

43  Забезпечення 
санаторно–курортни
ми лікуванням 
ветеранів війни за 
рахунок коштів 
міського бюджету. 

2020 рік УСЗН,                          
                 

міське 
фінансове 
управління

100.0 100.0 Кількість 
ветеранів 

війни, 
запезпечених 

санаторно-
курортним 
лікуванням 

12

44 Забезпечення
санаторно–курортни
ми лікуванням
ветеранів війни до
санаторно-
курортних закладів
МСПУ. 

2020 рік УСЗН                        Кількість 
ветеранів 

війни, 
запезпечених 

санаторно-
курортним 
лікуванням 

13

реабілітації  та  
виплатити грошову 
компенсацію 
вартості за 
самостійно 
придбані технічні 
засоби реабілітації.

Інші завдання:                    
        Соціальний 
захист ветеранів 

війни



45  Взаємодіяти з 
комітетом 
доступності людей 
з інвалідністью та 
інших 
маломобільних груп 
населеня до об'єктів 
соціальної та 
інженерно-
транспортної 
інфраструктури 
міста та приймати 
участь у його 
засіданнях.

2020 рік УСЗН Кількість 
проведених 

засідань

3



46 Виплата щорічної 
разової грошової 
допомоги  
ветеранам війни, 
жертвам 
нацистських 
переслідувань та 
соціальної 
допомоги особам, 
які мають особливі 
трудові заслуги 
перед 
Батьківщиною  
відповідно до 
законів України « 
Про статус 
ветеранів війни, 
гарантії їх 
соціального 
захисту», «Про 
жертви нацистських 
переслідувань»;

2020 рік УСЗН,                          
                 

міське 
фінансове 
управління

2307.2 2307.2 Кількість 
осіб, які 
мають 

особливі 
трудові 
заслуги, 

отримавших 
щорічну 
разову 

грошову 
допомогу

1,881

47 Виплата 
матеріальної 
грошової допомоги 
ветеранам Другої 
світової війни.

2020 рік УСЗН,                          
                 

міське 
фінансове 
управління

48.0 48.0 Кількість 
ветеранів 

війни, 
отримавших 
матеріальну 

грошову 
допомогу

24



48 Забезпечити 
внесення пільгової 
категорії громадян 
до ЄДАРП.

2020 рік УСЗН Кількість 
осіб, дані по 
яких внесено 

до ЄДАРП

100

49 Здійснення 
поховання 
учасників бойових 
дій та осіб з 
інвалідністю 
внаслідок війни за 
рахунок коштів 
обласного бюджету

2020 рік УСЗН, 
міське 

фінансове 
управління

86.4 86.4 Кількість 
громадян

24

50 Забезпечити 
пільгову категорію 
громадян 
пільговими 
посвідченнями та 
пільговими 
проїзними листами 
талонами.

2020 рік УСЗН Кількість 
громадян, 

забезпечених 
пільговими 

документами

120



51 Працювати з 
електронним 
документообігом 
згідно Указу 
Президента України       
      № 1497 від 
20.10.2005р. „Про 
першочергове 
завдання щодо 
впровадження 
новітніх 
інформаційних 
технологій” 
(витрати абонплати 
за телефон, інтернет 
та електронний 
поштовий сервер, 
придбання 
антивірусного 
забезпечення).

2020 рік УСЗН,                          
                 

міське 
фінансове 
управління

88.8 88.8 Кількість 
укладених 
договорів

1

52 Видатки бюджету 
на утримання 
апарату управління.

2020 рік УСЗН,                          
                 

міське 
фінансове 
управління

32823.6 32823.6 Кількість 
спеціалістів 
та робітників

  Площа 
приміщення 
управління, 

м²

101 
штатна 
одиниця

,

1621 м²

Інші завдання:                
    Створювати умови 
праці  для реалізації 

державних 
соціальних гарантій



53 Забезпечити 
придбання 
комп’ютерної та 
оргтехніки. 

2020 рік УСЗН,                          
                 

міське 
фінансове 
управління

198.9 198.9 Кількість 
придбаної 

комп'ютерної 
 та 

оргтехніки, 
од.

19

54 Придбання 
ліцензійних 
комп’ютерних 
програм.

2020 рік УСЗН,                          
                 

міське 
фінансове 
управління

200.0 200.0 Кількість 
придбаних 
ліцензійних 
комп'ютерни
х програм, 

од.

2

55 Забезпечити 
необхідні умови для 
безперебійної 
роботи працівників 
управління шляхом 
своєчасного 
проведення 
ремонту 
комп’ютерної та 
оргтехніки.

2020 рік УСЗН,                          
                 

міське 
фінансове 
управління

93.4 93.4 Кількість 
заходів

228

56 Забезпечити 
проведення  
поточного ремонту 
приміщення 
управління.

2020 рік УСЗН,                          
                 

міське 
фінансове 
управління

300.0 300.0 Відремонтова
на площа, м²

50



57 Проводити 
інформаційно-
роз’яснювальну 
роботу щодо 
реформування 
соціальної політики 
в Україні з метою 
зменшення скарг.

2020 рік УСЗН Кількість 
інформаційно

-
роз'яснюваль
них заходів

42

58  Забезпечити роботу 
щодо здійснення 
виїздів 
„Мобільного 
соціального  офісу” 
згідно 
затвердженого  
графіку.

2020 рік УСЗН,                          
                 

міське 
фінансове 
управління

85.8 85.8 Кількість 
виїздів для 

надання 
консультацій 
у віддалених 
районах міста 

67

59 Придбання офісних 
меблів

2020 рік УСЗН,                          
                 

міське 
фінансове 
управління

673.9 497.6 176.3 Кількість 
одиниць

360

60 Визначення 
потреби в наданні 
соціальних послуг 
та розробка  заходів 
по задоволенню 
виявленої потреби у 
наданні соціальних 
послуг.

2020 рік УСЗН Кількість 
проведених 

моніторингів 
для 

визначення 
потреби в 
наданні 
послуг

1Інші завдання:                          
              Створювати 
умови для надання 
якісних послуг в 

соціальних закладах 



61 Проведення 
внутрішньої та 
зовнішньої оцінки 
якості надання 
соціальних послуг.

2020 рік УСЗН, 
Терцентр 

Кількість 
плануємих 
виїздів для 
прийому 

документів 

2

Кількість 
соціальних 

робітників та 
спеціалістів                                                                                                                                                                                                                                                                              

61

Площа 
приміщення 
терцентру, м²

292

63 Ремонт козирка над
центральним
входом приміщення
терцентру.

2020 рік Терцентр,                          
                       

   міське 
фінансове 
управління 

2.0 2.0 Кількість 
відремонтова

них 
козирків, од.

1

64 Забезпечити роботу 
пункту прийому  
речей, які були 
вживані раніше, від 
населення міста для 
нужденних 
громадян міста

2020 рік Терцентр,                       
                    
КУ «Центр 

обліку 
бездомних 

осіб та 
будинок 
нічного 

перебуванн

Кількість, 
речей.

5,200

62 2020 рікВидатки бюджету 
на утримання 
терцентру.

Терцентр,                          
                       

   міське 
фінансове 
управління 

5136.1 5136.1



65 Забезпечити 
введення даних 
одиноких 
непрацездатних 
громадян до 
електронної бази 
«Моя сім’я».

2020 рік Терцентр Кількість 
громадян по 
яких внесено 

дані до 
електронної 

бази

300

66 Забезпечити 
проведення 
Міжнародного Дня 
людей похилого 
віку та Дня 
ветерана, 
Міжнародного Дня 
осіб з інвалідністю.

2020 рік Терцентр Кількість 
громадян,що 

прийняли 
участь у 

зазначених 
заходах, осіб

330

67 Оснащення 
матеріально-
технічної бази 
Центру комплексної 
реабілітації дітей з 
інвалідністю.

2020 рік Центр 
КРДІ,          

міське 
фінансове 
управління

132.7 132.7 Кількість, од. 26

Кількість 
фахівців та 
робітників                                                                                                                                                                                                                                                                                               

20.5

Площа 
приміщення 
Центру, м²

400 м²

2020 рікВидатки бюджету 
на утримання 

Центру комплексної 
реабілітації дітей з 

інвалідністю

Центр 
КРДІ,    
міське 

фінансове 
управління

2342.2 2342.268



69 Ведення постійного 
обліку та 
забезпечення 
введення даних осіб 
без визначеного 
місця проживання 
та осіб звільнених з 
місць позбавлення 
волі до електронної 
бази даних.

2020 рік КУ «Центр 
обліку 

бездомних 
осіб та 

будинок 
нічного 

перебуванн
я»

Кількість 
осіб

250

70 Сприяння у 
влаштуванні 
бездомних 
громадян похилого 
віку до будинків 
інтернатів при 
церквах та будинків 
для  людей 
похилого віку.

2020 рік КУ «Центр 
обліку 

бездомних 
осіб та 

будинок 
нічного 

перебуванн
я»

Кількість 
осіб

3

71 Проведення 
благодійних обідів 
для бездомних 
громадян, осіб 
звільнених з місць 
позбавлення волі за 
рахунок інших 
джерел 
передбачених 
законодавством.

2020 рік КУ «Центр 
обліку 

бездомних 
осіб та 

будинок 
нічного 

перебуванн
я»

Кількість 
обідів, од.

24



72 Проведення 
благодійних акцій 
серед мешканців 
міста для 
поповнення банку 
одягу.

2020 рік КУ «Центр 
обліку 

бездомних 
осіб та 

будинок 
нічного 

перебуванн
я»

Кількість 
акцій, од.

4

Кількість 
соціальних 

робітників та 
фахівців

23 
штатних 
 одиниці                                                                                                                                                                                                                                                  

Площа 
приміщення 
Центру, м²

1 638,6 
м²

74 Забезпечити 
придбання 
комп’ютерної та 
оргтехніки. 

2020 рік КУ «Центр 
обліку 

бездомних 
осіб та 

будинок 
нічного 

перебуванн
я», міське 
фінансове 
управління

31.0 31.0 Кількість 
придбаної 

комп'ютерної 
 та 

оргтехніки, 
од.

4

Утримання Центру 
бездомних осіб.

2876.0 2876.0КУ «Центр 
обліку 

бездомних 
осіб та 

будинок 
нічного 

перебуванн
я», міське 
фінансове 
управління

73 2020 рік



75 Поповнення 
матеріально - 
технічної бази 
Центру.

2020 рік КУ «Центр 
обліку 

бездомних 
осіб та 

будинок 
нічного 

перебуванн
я», міське 
фінансове 
управління

8.3 8.3 Кількість 
придбаних 
матеріалів, 

од.

24

76 Забезпечити 
придбання системи 
відеоспостереження.

2020 рік КЗ «Центр 
обліку 

бездомних 
осіб та 

будинок 
нічного 

перебуванн
я»,  міське 
фінансове 
управління

6.0 6.0 Кількість 
придбаних 

систем 
відеоспостере

ження, од.

1



77 Забезпечення 
бездомних осіб 
одноразовим 
харчуванням.

2020 рік КЗ «Центр 
обліку 

бездомних 
осіб та 

будинок 
нічного 

перебуванн
я», міське 
фінансове 
управління 

69.7 69.7 Кількість 
громадян, 

яких 
забезпечено 
1 раз на добу 

сухим 
пайком

20

78 Висвітлювати в 
засобах масової 
інформації принцип 
та  механізми 
функціонування 
системи 
загальнообов’яковог
о державного 
пенсійного 
страхування та 
запровадження 
накопичувальної 
системи пенсійного 
страхування

2020 рік Костянтині
всько-
Дружківськ
е  
об’єднане 
управління 
Пенсійного 
фонду 
України

Кількість 
публікацій, 

од.

16



79 Підвищення 
продуктивності та 
якості 
обслуговування у 
сфері пенсійного 
забезпечення за 
допомогою веб- 
порталу

2020 рік Костянтині
всько-
Дружківськ
е  
об’єднане 
управління 
Пенсійного 
фонду 
України

 Кількість 
звернень

33000

80 Забезпечити 
інформування  
застрахованих осіб 
про відомості, що 
внесені до  їх 
персональних 
облікових карток в 
системі 
загальнообов’яковог
о державного 
пенсійного 
страхування.

2020 рік Костянтині
всько-
Дружківськ
е  
об’єднане 
управління 
Пенсійного 
фонду 
України

Кількість 
наданих 

інформацій, 
од.

8,200



81 Відшкодування 
вартості путівок 
дитячим закладам 
оздоровлення та 
відпочинку 
Донецької області 
за послуги з 
оздоровлення:
- відшкодування 
повної вартості 
путівок дітям, які 
потребують 
особливої 
соціальної уваги та 
підтримки;
- відшкодування 
часткової вартості 
путівок дітям, які 
виховуються в 
сім`ях з дітьми, в 
розмірі одного 
прожиткового 
мінімуму на одну 
дитину віком від 6 
до 18 років на 1 
січня  відповідного 
року, встановленого 

2020 рік УСЗН,                          
                 

міське 
фінансове 
управління

2987.9 2187.9 800.0 Кількість 
наданих 

путівок на 
оздоровлення

, од.

351



82  Організація 
відпочинку та 
оздоровлення дітей, 
які потребують 
особливої 
соціальної уваги та 
підтримки, в 
державних 
підприємствах 
України 
«Міжнародний 
дитячий центр 
«Артек» 
«Український 
дитячий центр 
«Молода гвардія» за 
рахунок бюджетних 

2020 рік УСЗН                          Кількість 
дітей, 

охоплених 
зазначеним 

заходом, осіб

62

83 Придбання 
автомобіля для 
«Мобільного 
соціального офісу»

2020 рік УСЗН,                          
                 

міське 
фінансове 
управління

550.0 550.0 Кількість 
автомобілів

1

84 Придбання 
спеціалізованого 
автотранспорту

2020 рік Центр 
КРДІ,                          

                
міське 

фінансове 

1200.0 1200.0 Кількість 
автомобілів

1

Інші завдання:                
     Створювати 

умови для надання 
якісних послуг в 

соціальних закладах



85 Реконструкція 
приміщення 
нежитлової будівлі 
Центру комплексної 
реабілітації дітей з 
інвалідністю 
Костянтинівської 
міської ради за 
адресою: Донецька 
область, м. 
Костянтинівка, вул. 
Громова, 14.

2020 рік УСЗН, 
міське 

фінансове 
управління

300.0 300.0 Кількість 
договорів 

1  
(ПКД+е
ксперти

за)

86 Забезпечити 
виплату 
компенсації на 
бензин, ремонт та 
технічне 
обслуговування 
автомобіля та 
транспортне 

2020 рік УСЗН, 
міське 

фінансове 
управління

18.9 18.9 Кількість 
осіб 

постраждали
х внаслідок 
Чорнобильсь

кої 
катастрофи

41

87 Забезпечити 
виплату 
матеріальної 
допомоги 
постраждалим 
внаслідок 
Чорнобильської 
катастрофи за 
рахунок коштів 
субвенції з 
обласного бюджету 
місцевим бюджетам

2020 рік УСЗН,                          
                 

міське 
фінансове 
управління

110.3 110.3 Кількість 
громадян 

постраждали
х внаслідок 
Чорнобильсь

кої 
катастрофи

147

Інші завдання:                    
        Соціальний 
захист громадян, 

постраждалих 
внаслідок 

Чорнобильсь-кої 
катастрофи



88 Забезпечити  пільги 
на медичне 
обслуговування 
осіб, які 
постраждали 
внаслідок 
Чорнобильської 
катастрофи.

2020 рік УСЗН, 
міське 

фінансове 
управління

114.5 114.5 Кількість 
осіб, які 

отримали 
пільги на 
медичне 

обслуговуван
ня

290

89 Забезпечити дітей з 
інвалідністю 
реабілітаційними 
заходами

2020 рік УСЗН, 
міське 

фінансове 
управління

25.0 25.0 Кількість 
дітей з 

інвалідністю

1

90 Забезпечити 
відшкодування 
витрат 
підприємствам і 
організаціям за 
надані пільги на 
оплату житлово – 
комунальних послуг 
особам з 
інвалідністю по 
зору 1 та 2 груп

2020 рік УСЗН, 
міське 

фінансове 
управління

130.0 130.0 Кількість 
осіб з 

інвалідністю 
по зору 1 та 

2 груп

43

Інші завдання:                    
        Соціальний 

захист осіб з 
інвалідністю



91 Забезпечити 
відшкодування 
витрат 
підприємствам і 
організаціям за 
встановлення 
квартирних 
телефонів особам з 
інвалідністю від 
загального 
захворювання 1 та 2 
груп

2020 рік УСЗН, 
міське 

фінансове 
управління

0.4 0.4 Кількість 
осіб з 

інвалідністю 
від 

загального 
захворюван-
ня 1 та 2 груп

3



Інші завдання:                                     
                         

Підтримка 
нужденних сімей, 

реалізація державних 
соціальних гарантій

92 Надання 
натуральної 
допомоги у формі 
продуктових 
наборів особам, які 
отримують 
соціальну послугу 
вдома у відділеннях 
соціальної 
допомоги вдома 
територіальних 
центрів соціального 
обслуговування 
(надання 
соціальних послуг), 
центрах надання 
соціальних послуг

Квітень-
травень 

2020 року

УСЗН,                          
                 

міське 
фінансове 
управління

393.6 393.6 Кількість 
отримувачів 
натуральної 

допомоги

492



93 Забезпечити 
виплату щомісячної 
допомоги 
здобувачам освіти 
закладів 
професійної 
(професійно – 
технічної) освіти, 
закладів фахової 
перед вищої освіти, 
закладів вищої 
освіти з числа дітей 
– сиріт та дітей, 
позбавлених 
батьківського 
піклування, які 
перебувають на 
повному 
державному 

2020 рік УСЗН, 
міське 

фінансове 
управління

183.6 183.6 Кількість 
осіб 

40



94 Благоустрій 
території навколо 
нежитлової будівлі 
управління 
соціального захисту 
населення 
Костянтинівської 
міської ради за 
адресою:  Донецька 
обл., 
м.Костянтинівка, 
вул. Громова, буд. 
14

2020 рік УСЗН, 
міське 

фінансове 
управління

300.0 300.0 Кількість 
договорів 

1  
(ПКД+е
ксперти

за)

95 Впровадження 
заходів щодо 
пожежної та 
техногенної безпеки

2020 рік КЗ «Центр 
обліку 

бездомнихо
сіб та 

будинок 
нічного 

перебуванн
я»

182.2 182.2 Встановленн
я системи 

протипожежн
ого захисту, 

вогнезахисна 
обробка 

деревяних 
конструкцій 
горищних 

приміщень, 
забезпечення 
протигазами 

та інше

За 
потребо

ю

Інші завдання: 
Створення умови 

для надання якісних 
послуг в соціальних 
закладах та Центрах 

обліку бездомних 
осіб



96 Впровадження 
заходів щодо 
доступності будівлі 
«Центру» для осіб з 
інвалідністю та 
інших мало 
мобільних груп 
населення

2020 рік КЗ «Центр 
обліку 

бездомнихо
сіб та 

будинок 
нічного 

перебуванн
я»

8.2 8.2 Обладнання 
туалетних 

кімнат 
засобами 

доступності 
(поручні)

6

97 Виплата соціальних 
стипендій 
студентам 
(курсантам) 
закладів фахової 
передвищої та 
вищої освіти

2020 рік УСЗН 1127.2 1127.2 Кількість 
отримувачів

62

98 Надання 
одноразової 
матеріальної 
допомоги одиноким 
та одиноко 
проживаючим 
особам похилого 
віку у період 
карантину у зв'язку  
з коронавірусною 
інфекцією COVID – 
19/

2020 рік УСЗН,                          
                 

міське 
фінансове 
управління

244.9 244.9 Кількість 
отримувачів

480

Інші завдання: 
Підтримка 

нужденних сімей, 
реалізація державних 
соціальних гарантій



99 Надання соціальної 
матеріальної 
допомоги особам, 
які проживають у 
Донецькій області 
та при народженні 
дитини у період з 
01 вересня 2018 
року по 31 грудня 
2019 року мали 
право на 
натуральну 
допомогу «пакунок 
малюка» та не 
отримали її, або 
опікуну такої 

2020 рік УСЗН,                          
                 

міське 
фінансове 
управління

1787.5 1787.5 Кількість 
отримувачів

538

Всього: 306267.5 247191.8 6710.7 52363.0 0.0 2.0

















облас-
ного

бюдж
ету

бюджет
у

міст і 
районів

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

Управління 
культури, молоді 

та спорту

3.5 3.5 1400

Центр соціальних 
служб для сім’ї, 
дітей та молоді                                                                                                                                                                                            

1.5 1.5 160

2. Виготовлення поліграфічних 
виробів (буклетів, брошур, 
календарів з правої тематики), 
придбання канцелярських товарів 
з тематичними написами

2020 рік Управління 
культури, молоді 

та спорту

3.5 3.5 Охопити людей, осіб. 700

3. Проведення місячників та тижнів 
правових знань серед молоді

2020 рік Центр соціальних 
служб для сім,ї, 
дітей та молоді

1.0 1.0   Охопити людей, осіб. 170

4. Проведення заходів правового 
виховання, спрямованих на 
попередження девіантної 
поведінки та профілактику 
правопорушень серед молоді

2020 рік Центр соціальних 
служб для сім,ї, 
дітей та молоді

1.0 1.0  Охопити людей, осіб. 300

5. Проведення заходів з правового 
інформування батьків з метою 
підвищення їхнього виховного 
потенціалу та правової обізнаності

2020 рік Центр соціальних 
служб для сім,ї, 
дітей та молоді

1.0 1.0  Охопити сімей, од. 70

1.Інші завдання:                                                               
                                               
      Правова освіта  та 

попередження 
правопорушень серед 

молоді     

 Охопити людей, осіб.

 Впровадження соціально-
правових проектів: "Скажи "ні" 
пиятству  та тютюнопалінню",  " 
Протидія наркоманії". "Права та 
обов'язки дітей і батьків в родині" 

2020 рік

Виконавець

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

Всього
Держав-

ного
бюджет

у

місцевих бюджетів

підпри
-

ємств

інших 
 

джере
л

2.16. Підтримка сім'ї, дітей та молоді

Зміст заходу№
з/пЗавдання

Очікуваний 
результат

найменування показника значення 
показника

Термін
виконан-

ня 

1



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

6. Проведення молодіжного квесту    
«Ігри патріотів»

2020 рік Управління 
культури, молоді 

та спорту

1.0 1.0   Охопити людей, осіб. 150

7. Участь у Всеукраїнській акції 
Донеччина зустрічає своїх 
захисників"

2020 рік Управління 
культури, молоді 

та спорту

5.0 5.0   Охопити людей, осіб. 300

8. Забезпечення виконання заходів 
щодо патріотичного виховання 
молоді з метою подальшого 
призову на військову службу

2020 рік Управління 
культури, молоді 

та спорту

10.0 10.0 Охопити людей, осіб 1500

9. Участь у обласному 
патріотичному викшколі 
"Теренова гра"

2020 рік Управління 
культури, молоді 

та спорту

1.5 1.5  Приймуть участь ,осіб 20

10. Здійснення відправки призивної 
молоді до лав Збройних сил 
України 

2020 рік Управління 
культури, молоді 

та спорту

70.0 70.0 Чисельність призивників, осіб 30

11. Участь молоді у Всеукраїнських 
акціях, заходах 

2020 рік Управління 
культури, молоді 

та спорту

5.0 5.0 Охопити людей, осіб 8

12. Заходи до дня захисника України 2020 рік Управління 
культури, молоді 

та спорту

3.0 3.0 Проведено заходів, од. за потребою

13. Заходи до Дня Гідності і Свободи 2020 рік Управління 
культури, молоді 

та спорту

2.0 2.0 Проведено заходів, од. за потребою

14. Проведення заходу до Дня молоді 2020 рік Управління 
культури, молоді 

та спорту

3.0 3.0 Охопити людей, осіб 300

15. Участь делегації міста в 
обласному заході «Молода людина 
року»

2020 рік Управління 
культури, молоді 

та спорту

2.0 2.0 Проведено заходів, од. 1

Інші завдання: 
Національно-

патріотичне виховання 
та формування 

громадянської позиції

Інші завдання: 
Підтримка молодіжних 
громадських ініціатив

2



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

16. Проведення міського заходу до 
Міжнародного дня Студента

2020 рік Управління 
культури, молоді 

та спорту

3.5 3.5 Проведено заходів, од. 1

2020 рік Управління 
культури, молоді 

та спорту

2.0 2.0 1500

2020 рік Центр соціальних 
служб для сім’ї, 
дітей та молоді

1.5 1.5 200

18. Утримання центрів соціальних 
служб для сім,ї, дітей та молоді: 
організація та здійснення 
соціального супроводу сімей 
(осіб), які перебувають у складних 
життєвих обставинах і не можуть 
самостійно подолати або 
мінімізувати негативний вплив 
цих обставин.

2020 рік Центр соціальних 
служб для сім'ї, 
дітей та молоді

819.9 819.9                                                          
Рівень охоплення сімей, які 

опинилися в складних життєвих 
обставинах,%

100

19. Утримання   комунального 
підприємства «Міський  
соціальний гуртожиток» для  
молоді від 15 до 23 р. (сиріт та 
позбавлених батьківського 
піклування)

2020 рік Виконком міської 
ради, Комунальне 

підприємство 
«Міський 

соціальний 
гуртожиток

1054.0 1054.0 Кількість дітей - сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського     

піклування , осіб

14

20. Виготовлення та забезпечення 
бланками посвідчень батьків з 
багатодітної сім'ї та  посвідчень 
дитини з багатодітної сім'ї

2020 рік Управління 
культури, молоді 

та спорту

4.0 4.0 Кількість примірників, од. 100

21. Організація роботи святкового 
дитячого майданчика до   Дня 
захисту дітей  «На крилах літа»

2020 рік Управління 
культури, молоді 

та спорту

7.0 7.0  Охопити людей, осіб 500

Інші завдання: 
Попередження 

негативних явищ, 
пропаганда здорового 

способу життя

Інші завдання: 
Здійснення заходів з 
державної сімейної 

політики

17. Проведення інформаційно-
просвітницької кампанії до 
Всесвітніх та Міжнародних днів: 
боротьби з турберкульозом, 
тютюнопалінням, наркоманією, зі 
СНІДом

Охопити людей, осіб

Інші завдання: 
Соціальна робота з 
сім’ями, дітьми та 

молоддю, які 
опинилися в складних 
життєвих обставинах 

(далі – СЖО),  (заходи 
на виконання Закону 

України "Про соціальні 
послуги")

3



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

22. Проведення  благодійних акцій 
«Різдв’яний марафон»,"Теплі 
серця"  для дітей пільгових 
категорій ( у тому числі придбання 
новорічних подарунків)

2020 рік Управління 
культури, молоді 

та спорту

13.5 13.5  Охопити людей, осіб 500

23. Участь в обласному заході до дня 
святого Миколая

2020 рік Управління 
культури, молоді 

та спорту

2.0 2.0 Кількість дітей- учасників, осіб 20

24. Придбання житла для 
багатодітних сімей

2020 рік Управління 
культури, молоді 

та спорту

250.0 125.0 125.0 Кількість придбаних  квартир, од. 1

25.
Надання натуральної допомоги у 
формі продуктових наборів 
багатодітним сім’ям, які перебувають 
в складних життєвих умовах

Управління 
культури, молоді 

та спорту

91.2 91.2 Кількість сімей, які отримають 
допомогу, сімей

27

26. Участь делегації міста в 
обласному святі «Молода родина 
року»

2020 рік Управління 
культури, молоді 

та спорту

2.0 2.0 Кількість учасників, осіб 20

27. Проведення міського свята 
присвяченого  дню сім’ї, дню 
Матері, дню Батька

2020 рік Управління 
культури, молоді 

та спорту

7.0 7.0 Охопити людей, осіб 800

Інші завдання: 
Збереження 

репродуктивного 
здоров,я населення, 

популяризація 
сімейного способу 

життя

4
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28. Проведення   просвітницько-
інформаційнійної кампанії  щодо 
популяризації сімейного способу 
життя, формування національних 
родинних цінностей,   з питань 
здорового способу життя та 
збереження репродуктивного 
здоров'я

2020 рік Відділ у справах 
сім`ї і молоді

2.2 2.2 Проведено заходів, од.    За потребою

29. Проведення лекцій для сімей, які 
планують стати батьками з питань 
перебігу вагітності, народження 
дитини, післяпологового періоду, 
догляду за дитиною

2020 рік Центр соціальних 
служб для сім,ї, 
дітей та молоді

1.6 1.6 Проведено заходів, од.    За потребою

30. Проведення місячника здорового 
способу життя «Молодь обирає 
здоров,я»

2020 рік Центр соціальних 
служб для сім,ї, 
дітей та молоді

1.8 1.8 Проведено заходів, од. За потребою

31. Надання комплексу якісних 
соціальних послуг внутрішньо 
переміщеним сім'ям і сім'ям  
учасників АТО

2020 рік Центр соціальних 
служб для сім,ї, 
дітей та молоді

1.0 1.0 Охопити людей комплексом 
послуг, осіб

20

32. Проведення тренінгів для 
внутрішньо переміщених осіб 

2020 рік    Центр 
соціальних служб 
для сім’ї, дітей та 

молоді

4.0 4.0 Охопити людей, осіб 80

Інші завдання: 
Соціальна робота з 

внутрішньопереміщени
ми особами, 

учасниками АТО та 
їхніми сім,ями

5
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33. Поширення обізнаності населення 
щодо влаштування дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського 
піклування, до сімейних форм 
виховання. 

2020 рік   Центр 
соціальних служб 
для сім’ї, дітей та 

молоді

1.0 1.0 Рівень охоплення сімей, які мають 
намір всиновити або влаштувати 

дитину до себе в сім,ю, %

100

34. Соціальне супроводження 
прийомних сімей та дитячих 
будинків сімейного типу

2020 рік  Центр 
соціальних служб 
для сім’ї, дітей та 

молоді

1.5 1.5 Кількість прийомних сімей, 
охоплених соціальним 

супроводженням та наданням 
соціальних послу, од.

9

35.  Створення  та утримання 
мобільної бригади для надання 
соціально-психологічної допомоги 
особам, які постраждали від 
домашнього насильства і 
насильства за ознакою статі

2020 рік  Центр 
соціальних служб 
для сім’ї, дітей та 

молоді

376.3 376.3 Кількість створених  мобільних 
бригад для надання соціально-

психологічної допомоги особам, 
які постраждали від домашнього 

насильства і насильства за 
ознакою статі, од.

1

36. Проведення  щорічної  акції «16 
днів проти гендерного насильства»

2020 рік Відділ у справах 
сім`ї і молоді

1.0 1.0 Охопити людей, осіб 2500

37. Виготовлення та поширення 
інформаційно-просвітницької 
поліграфічної продукції, 
тематичних відеороликів тощо, які 
спрямовані на попередження  
домашнього насильства і 
насильства за ознакою статі

2020 рік Управління 
культури, молоді 
та спорту,                     

       Центр 
соціальних служб 
для сім’ї, дітей та 

молоді

10.0 10.0 Виготовити листівок,                                                                                                                                      
                                                                                                              

                                                  
білбордів,                                                                                                                     
                                                                          

              відеороліків, од.                              

10 000                                                                       
                                                      
                          

4                                                                                       
                                                             
                                 

     1 

Інші завдання: 
Запобігання та 

протидія домашньому  
насильству і 

насильству за  ознакою 
статі 

Інші завдання: 
Розвиток сімейних 

форм виховання

6
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38. Поширення інформаційної 
продукції щодо ризиків 
потрапляння в ситуації торгівлі 
людьми  серед населення  

2020 рік Управління 
культури, молоді 

та спорту

5.0 5.0 Охоплено людей, осіб 2,500

Інші завдання: 
Гендерна політика

40. Проведення заходів, акцій, 
спрямованих на підвищення ролі 
жінок у суспільно політичному 
житті 

2020 рік Управління 
культури, молоді 

та спорту

3.0 3.0  Охоплено людей, осіб 3200

Всього 2781.0 216.2 2564.8

500Управління 
культури, молоді 
та спорту, Центр 
соціальних служб 
для сім’ї, дітей та 

молоді

1.0 1.02020 рік39. Охоплено людей, осіб Проведення  інформаційно - 
просвітницьких акцій (лекції, 
бесіди, тренінги) з питань протидії 
торгівлі людьми для населення, 
зокрема внутрішньо переміщених 
осіб, щодо роз'яснення можливих 
ризиків потрапляння в ситуації 
торгівлі людьми та можливостей 
отримання постраждалими 
комплексної допомоги

Інші завдання: 
Запобігання торгівлі 
людьми,  її первинна 

профілактика

7



обласного
бюджету

районний 
(міський, 

селищний, 
сільський) 

бюджет
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Забезпечення захисту житлових прав
дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, осіб з їх числа

2020 рік Служба у справах 
дітей, управління 

комунального 
господарства

600.00 300.00 300.00 Кількість придбаних 
квартир дітям-сиротам та 

дітям, позбавленим 
батьківського піклування, 

та особам з їх числа, 
одиниць

5

2 Здійснення косметичного або
капітального ремонту житла , які
належать дітям дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування,
на час їх повернення до місця постійного
проживання

2020 рік Управління 
комунального 
господарства

50.0 50.0 Кількість квартир, що 
належать дітям-сиротам та 

дітям, позбавленим 
батьківського піклування,  

в яких проведений 
косметичний ремонт, 

одиниць

2

3 Вирішення питання щодо погашення
заборгованості за комунальні послуги в
квартирах, які належать дітям-сиротам та
дітям, позбавленим батьківського
піклування, на праві власності чи
користування.

2020 рік Управління 
комунального 
господарства

30.0 30.0 Кількість квартир, де 
погашена заборгованість 
за комунальні послуги, 

одиниць

2

4. Організація захисту житлових та інших 
майнових прав дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування: 
моніторинг стану житла та майна, яке 
зберігається за дітьми-сиротами та 
дітьми, позбавленими батьківського 
піклування

2020 рік Служба у справах 
дітей

Моніторинг стану житла, 
обстеження умов 

проживання кандидатів в 
опікуни, прийомні батьки 

та усиновлювачі

за потребою

Інші завдання: 
Здійснювати контроль 
за умовами проживання 
дітей, які проживають в 
сім’ях, які опинилися в 
складних життєвих 
обставинах

5. Забезпечення своєчасного виявлення
дітей, які опинилися в складних
життєвих обставинах, бродяжать,
жебракують; їх вилучення із
небезпечного оточення та своєчасного
влаштування до закладів соціального
закладу

2020 рік Служба 
у справах дітей,

УСЗН

Зменшення кількості 
дітей, вилучених із 

небезпечного середовища, 
%

3

найменування показника

3.4.1. Надавати 
соціальне житло та 

соціальні гуртожитки 
для ВПО, дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених 
батьківського 

піклування

№ і назва завдання 
Стратегії розвитку 

Донецької області на 
період до 2020 року або 
стратегії розвитку міста 

(району, ОТГ)

№
з/п Зміст заходу

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

Термін
виконан-

ня 
Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн. Очікуваний 
результат

Всього значення 
показника

у тому числі за рахунок коштів:

Держав-
ного

бюджету

місцевих бюджетів

підпри-
ємств

інших 
джерел



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
6. Здійснення контролю за утриманням і

вихованням дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування

2020 рік Служба у справах 
дітей, ЦСССДМ 

Організація проведення 
відвідувань дітей за 

місцем проживання згідно 
графіку

За потребою

7. Проведення рейдів «Діти вулиці», 
«Урок». Перевірка культурно-
розважальних та торгівельних закладів  

2020 рік Служба у справах 
дітей,

Костянтинівський 
ВП, управління 

освіти, ЦСССДМ

Зменшення кількості 
дітей, які залишають 

домівки, %

40

8. Популяризація сімейних форм виховання
дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування (усиновлення,
опіка/піклування, створення прийомних
сімей та ДБСТ, створення патронатних
сімей)

2020 рік Служба у справах 
дітей

Кількість прийомних 
сімей, ДБСТ та прийомних 

дітей і вихованців

4 ПС, 6 ДБСТ, 
в яких буде 
виховуватись                                  
10 прийомних 
дітей та                                                       
12 дітей-
вихованців

9. Підвищення стану інформованості молоді
в навчальних закладах щодо
відповідальності за порушення
антиалкогольного законодавства та
вчинення злочинів адміністративних
правопорушень, пов’язаних з
наркотиками,
Підвищення поінформованості населення
щодо пріоритетних форм влаштування
дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування

2020 рік Служба 
у справах дітей,

ЦСССДМ

Виготовлено 
інформаційного матеріалу, 

буклетів

160

10. Надання натуральної допомоги у формі
продуктових наборів одноразово дітям,
які перебувають у складних життєвих
обставинах, та перебувають на обліку
служб у справах дітей

2020 рік Служба 
у справах дітей,

ЦСССДМ

4.8 4.8 Кількість дітей, які 
отримали продуктові 

набори, осіб

9

ВСЬОГО 684.8 4.8 380.0 300.0

2



облас-
ного

бюджету

бюджету
міст і 

районів

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

3.5.2. Розвивати 
освітньо-наукову 
інфраструктуру

1.

Впровадження проєкту  «Нова 
українська школа» (організація 
дистанційно – екстернатної форми  
навчання)- придбання сучасних 
кабінетів фізики, хімії, закупівля 
дидактичних матеріалів, сучасних 
меблів, комп’ютерного обладнання, 
відповідного мультимедійного 
контенту для початкових класів

2020 рік Управління 
освіти 1,826.4 1,278.5 547.9

Кількість комплектів меблів (парти та стільці), 
од.

Кількість засобів для навчання та обладнання, 
од.

Кількість комп’ютерного обладнання, од.

575                                                   
335                                               
15

2.

Впровадження  проєкту  «Освіта в 
інформаційному 
суспільстві»(переоснащення 
комп’ютерних класів, придбання 
інтерактивного обладнання)

2020 рік Управління 
освіти 510.0 460.0 50.0 Оновлення  комп’ютерних класів ЗЗСО   № 3, 

8, ліцей. Кількість класів.                                      3

3.

Впровадження проєкту  
«Обдаровані діти» проведення 
творчих конку-рсів, турнірів, 
конкурсів-захистів науково-
дослідницьких робіт МАН

2020 рік Управління 
освіти 70.0 50.0 20.0

Підтримка обдарованих дітей  (одноразова 
стипендія по результатам участі у творчих 

конкурсах).                                                          
Кількість учнів.

50

4.

Впровадження проєкту «Мовна 
освіта»(організація мовних  таборів 
для вивчення іноземної мови) 2020 рік Управління 

освіти 20.0 20.0

Формування багатомовної особистості, 
організація мовних  таборів для вивчення 

іноземної мови ЗЗСО № 13, ліцей.                                                                                   
Кількість осіб.

50

5.

Впровадження проєкту «Освіта 
дітей з особливими освітніми 
потребами» (організація 
інклюзивного навчання)

2020 рік Управління 
освіти 100.0 100.0

  Організація інклюзивного навчання ЗОШ № 
3, 6, 16, ліцей, ІРЦ.                                            
Кількість закладів.

5

6.

Впровадження програми 
національно - патріотичного 
виховання. Організація та 
проведення І етапу Всеукраїнської 
дитячо - юнацької військово - 
патріотичної гри "Сокіл" ( "Джура") 
, участь у ІІ      ( ІІІ) етапі гри.

2020 рік Управління 
освіти 100.0 80.0 20.0 Кількість осіб  навчальних закладів   залучених 

до програми . 80

місцевих бюджетів

підпри-
ємств

інших 
джерел значення показника

2.18. Освіта

3.5.3. Запроваджувати  
інноваційні  освітні  
програми у середній 
школі та 
розбудовувати систему 
«освіта впродовж 
життя»

найменування показника

№ і назва завдання 
Стратегії розвитку 

Донецької оьласті на 
перод до 2020 року 

або стратегії розвиьку 
міста (району, ОТГ)

№
з/п Зміст заходу

Термін
виконан-

ня 
Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн. Очікуваний 
результат

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

Держав-
ного

бюджету

1



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

7.

Впровадження програми 
національно - патріотичного 
виховання військово - патріотичної 
гри «Сокіл» (Джура) 2020 рік Управління 

освіти 100.0 80.0 20.0

Матеріально - технічне забезпечення гри 
(намети, спальні мішки, каремати, казани для 

приготування їжі, рюкзаки, страхувальні 
системи, карабіни з муфтою, компаси, мотузки, 

учбові гранати, пневматична зброя, линва, 
однострій, вишиванки) ЦДЮТ.

1

8.

Забезпечення участі вихованців та 
педагогів у заходах різних рівнів  

2020 рік управління 
освіти 150.0 100.0 50.0

Розвиток творчих здібностей дітей  шляхом їх 
участі  в обласних та Всеукраїнських заходах. 
Підтримка та популяризація науково-технічної 

творчості ЦДЮТ, СЮТ, ДЮСШ.              
Кількість закладів.

3

9.

Впровадження проєкту 
«Позашкілля». Покращення 
матеріально - технічного 
забезпечення (ЦДЮТ, СЮТ)

2020 рік Управління 
освіти 100.0 80.0 20.0 Кількість придбаної сучасної оргтехніки, од. 13

10.
Курсова перепідготовка 

2020 рік Управління 
освіти 210.0 210.0 Кількість осіб, яки пройшли курсову 

перепідготовку, осіб                               150

11.

Обладнання спортивних залів та 
спортивних майданчиків

2020 рік Управління 
освіти 50.0 50.0

Оновлення спортивного інвентарю для 
зміцнення матеріально – технічної спортивної 

бази ЗОШ № 2, 9, 15, 16, НВК.                                          
Кількість заходів.

5

12.

Забезпечення передплати за 
періодичні видання бухгалтерії, 
методичного кабінету, закладів 
освіти.

2020 рік Управління 
освіти 30.0 20.0 10.0

Придбання спеціальних фахових і кадрових  
видань, методичних посібників на календарний 

рік  для 13 шкіл, метод.кабінету, бухгалтерії.
15

13.

Витрати  на доставку підручників 

2020 рік Управління 
освіти 70.0 70.0

Забезпечення реалізації державних вимог щодо 
організації навчальновиховного процесу.                                                                   

Кількість шкіл.
13

14.
Придбання шкільної документації

2020 рік Управління 
освіти 35.0 35.0 Забезпечення шкільною документацією.                         

Кількість закладів. 34

15.
Проходження медоглядів  
працівниками 2020 рік Управління 

освіти 160.0 160.0
Забезпечення щорічного медогляду 

працівників.                                                     
Працівники 34 навчальних закладів. 

1555

16.

Придбання холодильного 
обладнання (холодильники, 
морозильні камери) 2020 рік Управління 

освіти 100.0 100.0

Заміна застарілого обладнання та якість 
зберігання продуктів ЗОШ № 2, 3, 4, 5, 8, 9, 13, 

15, 16, ліцей, НВК .                                                                
Кількість закладів.

11

17.

Придбання технологічного 
обладнання електроплити, духові та 
електрошафи, печі, сковорідки, 
кип'ятиль-ники,  електричні 
пристрої.

2020 рік Управління 
освіти 130.0 130.0

Заміна застарілого технологічного обладнання, 
збереження енергоносіїв ЗОШ № 5, 16, НВК, 

ДНЗ № 4, 6, 8, 10 ,23.                                                    
Кількість закладів.

8

18.

Здійснення оновлення столового  та 
кухонного  посуду

2020 рік Управління 
освіти 100.0 100.0

Поліпшення матеріально – технічної бази 
навчальних закладів ЗОШ № 2, 3, 5, 9, 13, 15,  

ДНЗ № 4, 17, 30, 31.                                                          
Кількість закладів.

10

Інші завдання:                                                 
Модернізація 
матеріально технічної 
бази загальноосвітніх 
закладів в контексті 
нової української 
школи

2



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

19.

Впровадження заходів щодо 
організації в дошкільних 
навчальних закладах повноцінного 
збалансованого харчування дітей, 
(своєчасне і достатнє фінансування, 
враховуючи батьківську плату, в 
місті у розмірі 60% від вартості 
харчування).

2020 рік Управління 
освіти 9,400.0 6,700.0 2,700.0 Кількість дітей, отримавших збалансоване 

харчування, осіб 2639

20.

На виконання Постанови Кабінету 
Міністрів України від 04.06.2003р.  
№ 850 забезпечення безкоштовного 
харчування дітей пільгових 
категорій, безкоштовне харчування 
дітей 1-4 класів(100%).

2020 рік Управління 
освіти 3,600.0 3,600.0

Організація харчування початкової ланки та 
дітей пільгової категорії. Надання 

безкоштовного харчування  для дітей пільгової 
категорії та для дітей початкової школи.                                                  

Кількість учнів. 

3274

21.

Організація відпочинку  дітей в 
міських пришкільних та профільних 
таборах з 2-х разовим харчуванням.

червень - 
серпень

Управління 
освіти 320.0 200.0 120.0

Організація роботи пришкільних таборів. 
Організація змістовного дозвілля дітей під час 

літніх канікул.                                                                  
Кількість осіб.

650

22.

Забезпечення виконання Постанови 
Кабінету Міністрів від 25 серпня 
2005 року №823 «Про затвердження 
порядку надання одноразової 
допомоги дітям-сиротам і дітям, які 
позбавлені батьківського 
піклування, після досягнення 18- 
річного віку

2020 рік Управління 
освіти 90.0 90.0

Матеріальна допомога.                                  
Кошти спрямовуються на забезпечення 

одноразової матеріальної допомоги       дітям - 
сиротам.

50

23.

Ремонт покрівлі Костянтинівського 
дошкільного навчального закладу 
№ 6 «Червона шапочка» 
Костянтинівської міської ради 
Донецької області, за адресою 
пр.Ломоносова,113А

2020 рік Управління 
освіти 400.0 400.0 Кількість відремонтованих будівель, од. 1

24.

 Розробка ПКД «Капітальний 
ремонт внутрішніх   приміщень 
будівлі, благоустрій території 
Костянтинівського дошкільного 
навчального закладу № 23 
«Усмішка» Костянтинівської 
міської ради Донецької області м. 
Костянтинівки, вул. Партизанська, 
15». 

2020 рік Управління 
освіти 250.0 250.0 Кількість розроблених ПКД, од. 1

25.

Ремонт системи опалення в 
будівлі Костянтинівського 
дошкільного навчального 
закладу № 8 «Півник» 
Костянтинівської міської ради, 
Донецької обл., 
м.Костянтинівки, 
пр.Ломоносова,101

2020 рік Управління 
освіти 100.0 100.0 Кількість відремонтованих будівель, од. 1

3
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26.

Заміна вікон та дверей 
Костянтинівського дошкільного 
навчального закладу № 8 
«Півник» Костянтинівської 
міської ради, Донецької обл., 
м.Костянтинівки, 
пр.Ломоносова,101

2020 рік Управління 
освіти 200.0 200.0 Кількість відремонтованих будівель, од. 1

27.

Розробка ПКД "Благоустрій 
території Костянтинівської 
спеціалізованої 
загальноосвітньої школи I-III 
ступенів № 6 з поглибленим 
вивченням окремих предметів 
Костянтинівської міської ради.м. 
Костянтинівка Донецької обл." 

2020 рік Управління 
освіти 250.0 250.0 Кількість розроблених ПКД, од. 1

28.

Розробка ПКД "Капітальний 
ремонт будівлі 
Костянтинівського дошкільного 
навчального закладу № 13 
«Топольок» Костянтинівської 
міської ради, Донецької обл., м. 
Костянтинівки, вул. 
Космонавтів,13."

2020 рік Управління 
освіти 600.0 600.0 Кількість розроблених ПКД, од. 1

29.

Розробка ПКД "Капітальний 
ремонт будівлі Костянтинівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів № 5 Костянтинівської 
міської ради, Донецької обл., м. 
Костянтинівки, вул. Пушкінська, 
306."

2020 рік Управління 
освіти 300.0 300.0 Кількість розроблених ПКД, од. 1

30.

Впровадження заходів щодо 
пожежної безпеки

2020 рік Управління 
освіти 3,384.2 1,087.1 2,297.1

Кількість об'єктів, на яких встановлено систему 
пожежної сигналізації, вогнезахисну обробку 
дерев'яних конструкцій горищних приміщень, 

забезпечено вогнегасниками, забезпечено 
приміщеня пристроями блискавкозахисту, од.

30

31.

Коригування ПКД 
"Реконструкція внутрішніх 
приміщень і басейну із заміною 
інженерних мереж  у будівлі 
дитячого дошкільного  закладу 
№ 31 «Мир», за адресою: 
Донецька область , м. 
Костянтинівка, вул. Європейська 
50"

2020 рік Управління 
освіти 200.0 200.0 Кількість відкоригованих ПКД, од. 1

4
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32.

Коригування  ПКД  "Капітальний 
ремонт заміна вікон і вхідних 
дверей, утеплення фасадів та 
покрівлі, ремонт туалетів, 
спортивного залу та мережі 
опалення в будівлі 
Костянтинівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів № 3,  Костянтинівської 
міської ради, Донецької області, 
за адресою:  вул. Ціолковського, 
13 , м.Костянтинівка" 

2020 рік Управління 
освіти 250.0 250.0 Кількість відкоригованих ПКД, од. 1

33.

Коригування ПКД "Капітальний 
ремонт. Заміна вікон та дверей, 
утеплення фасадів та покрівлі 
будівлі Костянтинівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів № 9 Костянтинівської 
міської ради Донецької області, 
м. Костянтинівка"

2020 рік Управління 
освіти 250.0 250.0 Кількість відкоригованих ПКД, од. 1

34.

Коригування ПКД "Капітальний 
ремонт. Заміна вікон та дверей, 
утеплення фасадів та покрівлі 
будівлі Костянтинівського 
дошкільного навчального 
закладу №1 «Дзвіночок» 
Костянтинівської міської ради 
Донецької області, м. 
Костянтинівка"

2020 рік Управління 
освіти 200.0 200.0 Кількість відкоригованих ПКД, од. 1

35.

Ремонт обладнання та придбання 
обладнання для їдалень 
(харчоблоків)  закладів загальної 
середньої освіти

2020 рік Управління 
освіти 1,196.0 837.0 359.0 Кількість відремонтованого та встановленого 

обладнання для їдалень, од. 19

35 Всього 24,851.6 2,115.5 0.0 17,409.0 0.0 5,327.1

5



облас-
ного

бюджету

міського 
бюджету

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

3.5.1. Розвивати 
інфраструктуру 
системи охорони 
здоров’я

1. Загальна кількість фахівців, 
які підвищують кваліфікацію:                         

лікарі, осіб                                         

176

Загальна кількість фахівців, 
які підвищують кваліфікацію:     
середні медичні фахівці, осіб

81

Загальна кількість закладів 
охорони здоров'я в яких буде 

впроваджено електронний 
документообіг, одиниць

2

Кількість комп'ютеризованих 
місць (АРМ) працівників 

закладів де впроваджено МІС, 
одиниць

30

3. Подальша реалізація заходів 
міських та районних програм 
«Місцевих стимулів для медичного 
персоналу» та «Кадри»

2020 рік КП "ЦПМСД  КМР" 870.0 870.0 Ззагальна кількість 
медичного персоналу, які 
отримують стимул, осіб

14

4. Заходи, спрямовані на виконання 
умов фінансової угоди про передачу 
коштів позики щодо реалізації 
проекту "Термосанація Центральної 
районної лікарні"

2020 рік    КНП "БЛІЛ КМР" 1,167.2 1,167.2 Кількість заходів, одиниць 3

№ і назва завдання 
Стратегії розвитку 
Донеької області на 
період до 2020 року  

№
з/п

місцевих бюджетів

Термін
виконан-

ня 

Всього

Витрати на реалізацію, тис.грн.

інших 
джерел

у тому числі за рахунок коштів:

776.0

підпри-
ємств

1,600.0

Виконавець

776.0

Очікуваний результат

значення 
показника

найменування показника

Держав-
ного

бюджету

2. 2020 рікВпровадження електронного 
документообігу в закладах охорони 

здоров’я (комп’ютеризація та 
придбання медичних 

інформаційних систем (МІС))

Комунальне підприємство 
"Центр первинної медико-
санітарної допомоги" (КП 

ЦПМСД), Комунальне 
некомерційне підприємство 
"Багатопрофільна лікарня 

інтенсівного лікування 
Костянтинівської міської 
ради" (КНП "БЛІЛ КМР"), 
Комунальне некомерційне 

підприємство «Міська 
стоматологічна поліклініка 
Костянтинівської міської 

ради»   (КНП "МСП КМР") 

2020 рік

Зміст заходу

2.19. Охорона здоров'я

1,600.0

Забезпечення безперервного 
навчяння лікарів та підвищення 
кваліфікації середніх  медичних 

спеціалістів

КП "ЦПМСД КМР ",                                                       
КНП "БЛІЛ КМР"

1
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5. Придбання тест/систем, реактивів 
та систем відбору крові задля 
добровільного консультування і 
тестування на ВІЛ-інфекцію та 
обстеження ВІЛ-інфікованих 
пацієнтів , що перебувають під 
медичним наглядом.

2020 рік КП "ЦПМСД ",                                                       
КНП "БЛІЛ КМР"

134.0 134.0 Загальна кількість людей, 
якім проведено добровільне 

тестування, осіб

4,092

6. Виявлення легеневого та 
нелегеневого туберкульозу у ВІЛ-
інфікованих та хворих на СНІД 
шляхом безоплатного 
рентгенологічного обстеження та 
впровадження новітніх методів 
скринінгу на туберкульоз.

2020 рік ,                                                       
КНП "БЛІЛ КМР"

Загальна кількість                                                                                   
ВІЛ-інфікованих , яким 

проведено обстеження на 
туберкульоз, осіб

470

7. Придбання лікарських засобів задля 
профілактики  та лікування 
опортуністичних інфекцій, супутніх 
станів та захворювань у ВІЛ-
інфікованих та хворих на СНІД.

2020 рік КП "ЦПМСД ",                                                       
КНП "БЛІЛ КМР"

10.0 10.0 Загальна кількість паціентів 
отримавших лікування, осіб

320

                                                  
КНП "БЛІЛ КМР"

59.0 59.0 Загальна кількість 
проведених безоплатних 
рентгенографій, одиниць 

5,000

КП "ЦПМСД ",                                                       
КНП "БЛІЛ КМР"

1.0 1.0 Загальна кількість 
проведених безоплатних 
бактеріоскопій, одиниць

600

9. Забезпечення продовольчими 
пакетами на амбулаторному 
лікуванні

КП "ЦПМСД  КМР" 15.0 15.0 Загальна кількість хворих, які 
забезпечені продовольчими 

пакетами, осіб

8

10. Проведення своєчасного щеплення 
новонароджених від туберкульозу 
(БЦЖ)

2020 рік КНП "БЛІЛ КМР" Загальна кількість 
новонароджених, яким 

зроблено БЦЖ, осіб

550

11. Проведення своєчасної  
туберкулінодіагностики у дітей                                                
4 - 14 років

2020 рік КП "ЦПМСД  КМР" 200.0 200.0 3агальна кількість дітей, яким 
встановлено пробу Манту, 

осіб

6,900

12. Забезпечення препаратами інсуліну 2020 рік Департамент охорони здоров'я 
ОДА,                                                                                                     

КНП "БЛІЛ КМР"

Загальна кількість хворих, які 
отримали препарати інсуліну, 

осіб

за потребою

8.

Інші завдання:
Забезпечити 

профілактику та 
лікування найбільш 

поширених 
небезпечних для 
здоров'я і життя 

людини захворювань

2020 рік

2020 рікВиявлення хворих на туберкульоз,  
шляхом проведення безоплатного 

рентгенологічного та 
бактеріоскопічного обстеження

2
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13. Забезпечення цукрознижуючими 
препаратами  та лікарськими 
засобами для нецукрововго діабету

2020 рік КП "ЦПМСД  КМР" 30.0 30.0 Загальна кількість хворих, які 
отримали цукрознижувальні 

препарати, осіб

35

14. Забезпечення хворих на цукровий 
діабет глюкометрами, в тому числі 
ланцетами

2020 рік Департамент охорони здоров'я 
ОДА,                                                

КП "ЦПМСД  КМР",                                                       
КНП "БЛІЛ КМР"

Загальна кількість хворих, які 
отримали глюкометри, осіб

за потребою

15. Забезпечення хворих на цукровий  
діабет тест-смужками

2020 рік КП "ЦПМСД КМР ",                                                       
КНП "БЛІЛ КМР"

6.0 6.0 Загальна кількість хворих, які 
отримали тест-смужки, осіб

5

16. Забезпечення хворих на вірусний 
гепатит С лікарськими засобами 

2020 рік КП "ЦПМСД ",                                                       
КНП "БЛІЛ КМР"

Загальна кількість хворих, які 
отримали лікарські засоби, 

осіб

за потребою

17. Забезпечення хворих на вірусний 
гепатит С діагностичними засобами

2020 рік                                                    
КНП "БЛІЛ КМР"

30.0 30.0 Загальна кількість хворих, які 
забезпечені діагностичними 

засобами, осіб

104

18. Закупівля вакцин проти 
вакцинокерованих інфекцій, 
зокрема сказу, правцю, ботулізму, 
туляремії тощо

2020 рік                                                     
КНП "БЛІЛ КМР"

10.0 10.0 Загальна кількість щеплених, 
осіб

280

19. Закупівля анатоксинів та сироваток 2020 рік                                                 
КНП "БЛІЛ КМР"

34.0 34.0 Загальна кількість хворих, 
якім введено анатоксин або 

сироватку, осіб

400

20. Закупівля виробів медичного 
призначення, в т.ч. індикаторних 
карток

2020 рік  КП "ЦПМСД КМР ",                                                       
КНП "БЛІЛ КМР"

Загальна кількість хворих, на 
яких використано ВМП, осіб

за потребою

21. Забезпечення онкологічних хворих 
лікарськими засобами 

2020 рік                                                   
КНП "БЛІЛ КМР"

180.0 180.0 Загальна кількість 
онкологічних хворих, які 

проліковані, осіб

76

3
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22. Забезпечення онкологічних хворих 
діагностичними засобами

2020 рік Департамент охорони здоров'я 
ОДА,                                                

КП "ЦПМСД КМР ",                                                       
КНП "БЛІЛ КМР"

Загальна кількість 
онкологічних хворих, які 

забезпечені діагностичними 
засобами, осіб

за потребою

23. Забезпечення хворих з 
захворюваннями серцево-судинної 
системи та судино-мозкової 
системи лікарськими засобами для 
надання невідкладної медичної 
допомоги, в тому числі 
фібринолітичними препаратами. 

2020 рік                                                  
КНП "БЛІЛ КМР"

78.0 78.0 Загальна кількість хворих з 
ССЗ, якім проведено 

тромболізіс, осіб

30

24. Забезпечення хворих на судинно-
сердцеву та судинно-мозкову 
хвороби лікарськими засобами і 
виробами медичного призначення, 
зокрема тест-системами, відповідно 
досучасних стандартів лікування

2020 рік                                                  
КНП "БЛІЛ КМР"

98.0 98.0 Загальна кількість пацієнтів, 
які отримали лікування, осіб

2000

25 Придбання медичної апаратури для 
надання екстреної та невідкладної 
медичної допомоги

2020 рік  КНП "БЛІЛ КМР" 500.0 500.0 Рівень летальності пацієнтів, 
%

0

26. Забезпечення пільгової категорії 
населення медикаментами

2020 рік КП "ЦПМСД КМР " 121.0 121.0 Загальна кількість 
пільговиків, забезпечених 

медикаментами, осіб

164

27. Забезпечення пільгової категорії 
населення зубним протезуванням

2020 рік КНП "МСП КМР" 500.0 500.0 Загальна кількість 
пільговиків, якім проведено 

зубопротезування, осіб

200

28. Забезпечення пільгової категорії 
населення слуховими апаратами

2020 рік                                                    
КНП "БЛІЛ КМР"

181.5 181.5 Загальна кількість 
пільговиків, які забезпечені 
слуховими апаратами, осіб

3, в т.ч.           
діти - 1

29. Забезпечення пільгової категорії 
населення кардіостимуляторами

2020 рік Департамент охорони здоров'я 
ОДА,                                                

КП "ЦПМСД ",                                                       
КНП "БЛІЛ КМР"

Загальна кількість 
пільговиків, які забезпечені 
кардіостимуляторами, осіб

за потребою

30. Забезпечення пільгової категорії 
населення штучними 
кришталиками

2020 рік Департамент охорони здоров'я 
ОДА,                                                

КП "ЦПМСД ",                                                       
КНП "БЛІЛ КМР"

Загальна кількість 
пільговиків, які забезпечені 
штучними кришталиками, 

осіб

за потребою

4
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31. Забезпечення пільгової категорії 
населення засобами технічної  
реабілітації

2020 рік КП "ЦПМСД  КМР" 300.0 300.0 Загальна кількість 
пільговиків, які забезпечені 

засобами техничної 
реабілітації, осіб

60

КП "ЦПМСД ",                                                       
КНП "БЛІЛ КМР"

Загальна кількість ветеранів 
ДСВ, якім надана якісна 

стаціонарна допомога, осіб

140

вартість ліжко-дня загальна, 
грн.

120.0

вартість ліжко-дня на 
харчування, грн.

55.0

вартість ліжко-дня на 
медикаменти, грн.

65.0

33. Забезпечення дорослих  хворих на 
орфанні захворювання лікарськими 
засобами 

2020 рік КП "ЦПМСД  КМР" 130.0 130.0 Загальна кількість хворих 
дорослого віку, які 

забезпечені ЛЗ, осіб

40

34. Забезпечення дорослих  хворих  на 
орфанні захворювання виробами 
медичного призначення 

2020 рік КП "ЦПМСД  КМР" 21.6 21.6 Загальна кількість хворих 
дорослого віку, які 

забезпечені ВМП, осіб

2

35. Забезпечення хворих дітей на 
орфанні захворювання лікарськими 
засобами 

2020 рік КП "ЦПМСД  КМР" 42.0 42.0 Загальна кількість хворих 
дітей, які забезпечені ЛЗ, осіб

4

36. Забезпечення хворих дітей на 
орфанні захворювання виробами 
медичного призначення 

2020 рік КП "ЦПМСД  КМР" 27.6 27.6 Загальна кількість хворих 
дітей, які забезпечені ВМП, 

осіб

4

37. Забезпечення дорослих хворих на 
гемофілію факторами згортання 
крові для надання екстреної 
медичної допомоги

2020 рік Департамент охорони здоров'я 
ОДА,                                                

КП "ЦПМСД КМР ",                                                       
КНП "БЛІЛ КМР"

Загальна кількість хворих 
дорослого віку, які 

забезпечені факторами 
згортання крові, осіб

за потребою

38. Забезпечення  хворих  дітей на 
гемофілію факторами згортання 
крові для надання екстреної 
медичної допомоги

2020 рік Департамент охорони здоров'я 
ОДА,                                                

КП "ЦПМСД ",                                                       
КНП "БЛІЛ КМР"

Загальна кількість хворих 
дітей, які забезпечені 

факторами згортання крові, 
осіб

за потребою

Надання якісної стаціонарної 
допомоги ветеранам другої світової 
війни (ДСВ)

32. 144.0144.02020 рік

5
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39. Забезпечення хворих на хронічну 
ниркову недостатність лікарськими 
засобами та медичними виробами

2020 рік Департамент охорони здоров'я 
ОДА,                                                

КП "ЦПМСД КМР ",                                                       
КНП "БЛІЛ КМР"

Загальна кількість 
проведених сеансів 

гемодіалізу, осіб

за потребою

40. Забезпечення вагітних жінок  
сучасними методами пренатальної 
діагностики вродженої та спадкової 
патології  100% -вим охопленням 

2020 рік                                                       
КНП "БЛІЛ КМР"

35.0 35.0 Загальна кількість вагітних, 
якім проведено пренатальну 
діагностику вродженної та 
спадкової патології, осіб

27

41. Забезпечення жінок фертільного 
віку  контрацептивами (оральні, 
бар'єрні, ВМК та інші) жінок, якім 
вагітність та пологи загрожують 
життю

2020 рік                                                       
КНП "БЛІЛ КМР"

20.0 20.0 Загальна кількість жінок, які 
забезпечені контрацептивами, 

осіб

79

42. Забезпечення акушерського 
стаціонару сучасним діагностичним 
обладнанням, зокрема апарати 
(УЗД,  КТГ та ШВЛ для дорослих), 
кольпоскопи та обладнання для 
проведення рідинної цитології 
тощо

2020 рік                                                       
КНП "БЛІЛ КМР"

Загальна кількість 
придбанного обладнання, 

одиниць

за потребою

43. Придбання дихальних апаратів для 
новонародженних, в т.ч. для 
недоношених

2020 рік                                                     
КНП "БЛІЛ КМР"

Загальна кількість 
придбанного обладнання, 

одиниць

за потребою

44. Забезпечення жінок 
медикаментами для надання 
невідкладної допомоги (при тяжких 
гестозах, септичних ускладненнях 
та анеміях, тощо) 

2020 рік                                                      
КНП "БЛІЛ КМР"

50.0 50.0 Загальна кількість жінок, якім 
надано допомогу при 

невідкладних станах, осіб

за потребою

45. Забезпечення медикаментами при 
акушерських кровотечях, в т.ч. 
засоби для зупинки кровотеч 
місцевої дії

2020 рік                                                     
КНП "БЛІЛ КМР"

15.0 15.0 Загальна кількість жінок, якім 
надано допомогу при 

акушерських кровотечях, осіб

за потребою

46. Ремонтно-побутові работи (в 
акушерських стаціонарах та 
жіночих консультаціях)

2020 рік                                                     
КНП "БЛІЛ КМР"

Загальна площа відділень, що 
підлягає ремонтним роботам, 

кв.м. 

за потребою

47. Забезпечення дітей, хворих на 
фенілкетонурію продуктами 
лікувального харчування

2020 рік КП "ЦПМСД  КМР" 240.0 240.0 Загальна кількість дітей 
забезпечених продуктами 

лікувального харчування, осіб

1

6



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

48. Забезпечення дітей перших двох 
років життя з малозабезпечених 
сімей пільговим харчуванням

2020 рік КП "ЦПМСД  КМР" 100.0 100.0 Загальна кількість дітей, 
забезпечених пільговим 

харчуванням

10

49. Забезпечення хворих 
медикаментами у до- та 
післяопераційний період з 
трансплантації 

2020 рік Департамент охорони здоров'я 
ОДА

Загальна кількість хворих у 
до- та післяопераційний 
період з трансплантації 

забезпечених медикаментами, 
осіб

за потребою

50. Забезпечення хворих дорослого 
віку страждаючих на ЮРА 
медикаментами

2020 рік КП "ЦПМСД  КМР" 10.0 10.0 Загальна кількість хворих 
дорослого віку на ЮРА, 

забезпечених медикаментами, 
осіб

2

51. Забезпечення  хворих на розсіяний 
склероз

2020 рік КП "ЦПМСД КМР ",                                                       
КНП "БЛІЛ КМР"

10.0 10.0 Загальна кількість хворих на 
розсіяний склероз, осіб

8

52. Забезпечення молочними сумішами 
дітей першого року життя 
народжених від ВІЛ-інфікованих 
матерів

2020 рік КП "ЦПМСД  КМР" 100.0 100.0 Загальна кількість  дітей 
забезпечених пільговим 

лікуванням, осіб

10

53. Забезпечення дорослих хворих на 
фенілкетонурію продуктами 
лікувального харчування

2020 рік КП "ЦПМСД  КМР" 272.0 272.0 Загальна кількість  дорослих 
забезпечених продуктами  

лікувального харчування, осіб

1

Інші завдання:
Виплата щомісячної 
державної допомоги 
ВІЛ-інфікованим 
дітям

54. Виплата щомісячної державної 
допомоги ВІЛ-інфікованим дітям

2020 рік Департамент охорони здоров'я 
ОДА

Сума виплаченої допомоги, 
грн.

за потребою

Інші завдання:
Проведення судово-
медичних експертиз 
та лабораторних 
досліджень КЗ 
"Дніпропетровське 
обласне бюро судово-
медичної 
експертизи"  

55. Оплата послуг з проведення судово-
медичних експертиз та 
лабораторних досліджень КЗ 
"Дніпропетровське обласне бюро 
судово-медичної експертизи" 
шляхом надання субвенції з 
обласного бюджету до обласного 
бюджету Дніпропетровської 
області  

2020 рік Департамент охорони здоров'я 
ОДА, Дніпропетровська 

обласна рада

Кількість досліджень, 
одиниць

за потребою

56. Виплата заробітної плати медичним 
працівникам

2020 рік  КНП "БЛІЛ КМР" 3740.8 3740.8 Рівень укомплектовності 
фізичними особами лікарів, 

%

80Інше завдання: 
Фінансова підтримка 

комунальному 
некомерційного 

підприємству 

7



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

57. Придбання медикаментів, 
перевязувальних матеріалів

2020 рік  КНП "БЛІЛ КМР" 2645.0 2645.0 Середній термін перебування 
на ліжку, днів

9

58. Придбання продуктів для 
забезпечення харчуванням хворих у 
стаціонарах

2020 рік  КНП "БЛІЛ КМР" 600.0 600.0 Питома вага пацієнтів, які 
задоволені якістю та умовами 

перебування  на 
стаціонарному лікуванні

100.0

59. Виконання заходів щодо 
дотримання підприємством вимог 
законодавства у сфері цивільного 
захисту  пожежної та техногенної 
безпеки

2020 рік  КНП "БЛІЛ КМР" 5224.0 5224.0 Підвищення організації та 
управління медичної 
допомоги у лікарні

За потребою

60. Інші поточні видатки (придбання 
предметів, матеріалів, оплата 
послуг (крім комунальних), видатки 
на відрядження , окремі заходи 
щодо реалізації програм, не 
віднесених до заходів розвитку, 
виплата пенсій та допомоги, 
страхування пожежних дружин, 
медпрацівників від ВІЛ інфекції, 
сплата податків, збору під час 
набуття права власності на 
легковий автомобіль)

2020 рік  КНП "БЛІЛ КМР" 3922.0 3922.0 Підвищення якості 
лікувально-діагностичного 

процесу, умов праці 
медичних працівників та 

умов перебування хворих в 
лікувальному закладі

За потребою

61. Капітальні видатки (придбання 
обладнання, офісної техніки, 
придбання автомобілю, 
капітальний ремонт, реконструкція 
та реставрація об’єктів)

2020 рік  КНП "БЛІЛ КМР" 3811.0 3811.0 Підвищення якості 
лікувально-діагностичного 

процесу, умов праці 
медичних працівників та 

умов перебування хворих в 
лікувальному закладі

За потребою

62. Придбання апаратури штучної 
вентиляції легенів для КНП «БЛІЛ 
КМР»

2020 рік  КНП "БЛІЛ КМР" 500.0 500.0 Зниження показника 
летальності та підвищення 

якості лікування

За потребою

підприємству 
«Багатопрофільна 

лікарня інтенсівного 
лікування 

Костянтинівської 
міської ради

8
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63. Виділення коштів на роботу 
медичних працівників в лікарської 
комісїї Костянтинівського 
обєднаного  міського військового 
комісаріату та праці вузких 
спеціалістів у складі  КП ЦПМСД, а 
також збереження середньої 
заробітної плати  медичним 
працівникам, які проходять службу 
в Збройних силах України

2020 рік КП "ЦПМСД  КМР" 176.4 176.4 Зниження рівня текучості 
кадрів

За потребою

64. Забезпечення виконання заходів 
щодо дотримання підприємством 
вимог законодавства у сфері 
цивільного захисту, пожежної та 
техногенної безпеки

2020 рік КП "ЦПМСД  КМР" 565.2 565.2 Відсутність випадків пожеж 
та надзвичайних ситуацій

За потребою

65. Забезпечення виконання 
лабораторних досліджень, які не 
увійшли до гарантованого пакету 
послуг

2020 рік КП "ЦПМСД  КМР" 50.0 50.0 Підвищення рівня 
виявляємості захворювань, 

покращення якості 
діагностики та лікування

За потребою

Інше завдання: 
Фінансова підтримка 
комунальному 
некомерційного 
підприємству 
«Міська 
стоматологічна 
поліклініка 
Костянтинівської 
міської ради»

66. Виконання заходів щодо 
дотримання підприємством вимог 
законодавства у сфері цивільного 
захисту  пожежної та техногенної 
безпеки

2020 рік Комунальне некомерційне 
підприємство «Міська 

стоматологічна поліклініка 
Костянтинівської міської ради

305.0 305.0 Підвищення організації та 
управління медичної 
допомоги у лікарні 

За потребою

66 заходів ВСЬОГО 29657.3 29657.3

Інше завдання:
Фінансова підтримка 

комунальному 
підприємству «Центр 

первинної медико-
санітарної допомоги 

Костянтинівської 
міської ради»
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обласного
бюджету

районний 
(міський, 

селищний, 
сільський) 

бюджет

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

1 Виготовлення ПКД для 
створення 
мультифункціонального 
майданчика для занять 
ігровими видами спорту. 
(Ліцей, вул. Ломоносова,146)

2020 рік

Управління освіти 
міської ради, 
управління 

культури, молоді та 
спорту, 

підприємства міста
100.0 100.0

Виготовлено 
проектно-

кошторисних 
документацій, од.

1

2 Виготовлення ПКД проекту  
по заміні вікон, утепленню  
будівлі ДЮСШ та 
прибудовою залу для видів 

 боротьби (вул.Абрамова, 2)                                                       

2020 рік

Управління освіти 
міської ради, 
управління 

культури, молоді та 
спорту, 

підприємства міста

320.0 320.0

Виготовлено 
проектно-

кошторисних 
документацій, од.

1

3 Виготовлення кошторисної 
документації  проекту по 
заміні синтетичного покриття 
бігових доріжок ДЮСШ. 
(вул.Абрамова-2)

2020 рік

Управління освіти 
міської ради, 
управління 

культури, молоді та 
спорту, 

підприємства міста

100.0 100.0

Виготовлено 
проектно-

кошторисних 
документацій, од.

1

4. Утримання майданчиків зі 
штучним покриттям 
42м х 22м. (Ош№5Б, ОШ№6, 
вул.. Ціолковського-1а)

2020 рік

Управління освіти 
міської ради, 
управління 

культури, молоді та 
спорту, 

підприємства міста.

65.0 45.0 20.0

Кількість 
майданчиків, од.

1

2.20. Фізичне виховання та спорт

підпри-
ємств

інших 
джерел

3.5.4. Забезпечити 
розвиток фізичної 
культури і спорту, 

популяризацію здорового 
способу життя та 

підтримку провідних 
спортсменів області, 
створити доступну 

спортивну 
інфраструктуру, 

розвинути мережу 
спортивних шкіл та 
організацій, зокрема 
шляхом підтримки 
центрів фізичного 

здоров’я «Спорт для всіх». 

найменування 
показника

№ і назва завдання Стратегії 
розвитку Донецької області 
на період до 2020 року або 

стратегії розвитку міста 
(району, ОТГ)

№
з/п Зміст заходу

Термін
виконан-

ня 
Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн. Очікуваний 
результат

Всього значення 
показника

у тому числі за рахунок коштів:

Держав-
ного

бюджету

місцевих бюджетів



обласного
бюджету

районний 
(міський, 

селищний, 
сільський) 

бюджет

підпри-
ємств

інших 
джерел

найменування 
показника

№ і назва завдання Стратегії 
розвитку Донецької області 
на період до 2020 року або 

стратегії розвитку міста 
(району, ОТГ)

№
з/п Зміст заходу

Термін
виконан-

ня 
Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн. Очікуваний 
результат

Всього значення 
показника

у тому числі за рахунок коштів:

Держав-
ного

бюджету

місцевих бюджетів

5. Проведення та участь у 
спортивно-масових заходах

2020 рік Управління освіти 
міської ради, 
управління 

культури, молоді та 
спорту, громадські 

організації

100.0 70.0 30.0 Кількість людей, 
що приймуть 

участь в заходах, 
осіб

84

6. Оздоровлення дітей-
спортсменів (учнів ДЮСШ)

2020 рік Управління освіти 
міської ради, 
управління 

культури, молоді та 
спорту, 

підприємства міста

40.0 40.0 Кількість дітей та 
підлітків, що 

оздоровилися, 
осіб

10

7. Надання фінансової 
допомоги провідним 
спортсменам (стипендії, 
винагороди)

2020 рік Управління 
культури, молоді та 
спорту, КМЦФЗН  
«Спорт для всіх»

20.0 20.0 Кількість 
провідних 

спортсменів, що 
нагороджені, осіб

5

8. Придбання спортивного 
обладнання та інвентарю для 
загально-освітніх шкіл

2020 рік Управління освіти 
міської ради м. 
Костянтинівки

40.0 20.0 20.0 Кількість 
придбаного 

інвентарю, од.

за потребою

9 Придбання спортивного 
обладнання та інвентарю для 
дитячо-юнацької спортивної 
школи

2020 рік Управління освіти 
міської ради м. 
Костянтинівки

40.0 20.0 20.0 Кількість 
придбаного 

інвентарю, од.

за потребою

2



обласного
бюджету

районний 
(міський, 

селищний, 
сільський) 

бюджет

підпри-
ємств

інших 
джерел

найменування 
показника

№ і назва завдання Стратегії 
розвитку Донецької області 
на період до 2020 року або 

стратегії розвитку міста 
(району, ОТГ)

№
з/п Зміст заходу

Термін
виконан-

ня 
Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн. Очікуваний 
результат

Всього значення 
показника

у тому числі за рахунок коштів:

Держав-
ного

бюджету

місцевих бюджетів

10. Утримання дитячо-юнацької 
спортивної школи

2020 рік Управління освіти 
міської ради м. 
Костянтинівки

5,100.0 5,050.0 50.0 Кількість дитячо-
юнацьких 

спортивних шкіл, 
од.

1

11. Відкриття та утримання 
центрів фізичного здоров’я 
населення “Спорт для всіх”

2020 рік КМЦФЗН  «Спорт 
для всіх», 

підприємства міста.

440.0 410.0 30.0 Кількість 
відкритих центрів 

фізичного 
здоров'я 

населення, од.

за потребою

12. Утримання матеріально-
спортивної бази спортивного 
клубу  громадської 
організації  «Хєдоді»

2020 рік Громадська 
організація 

спортивний клуб 
«Хєдоді»

15.0 15.0 Кількість 
спортивних 
клубів, од.

1

13. Утримання матеріально-
спортивної бази спортивного 
клубу  ТОВ "Мегатекс"

2020 рік  ТОВ «Мегатекс» 36.0 36.0 Кількість 
спортивних 
клубів, од.

1

14. Утримання матеріально-
спортивної бази спортивного 
клубу КМЦФЗН  «Спорт для 
всіх», підприємства міста.

2020 рік КМЦФЗН  «Спорт 
для всіх», 

підприємства міста.

40.0 40.0 Кількість 
спортивних 
клубів, од.

1

ВСЬОГО 6456.0 6195.0 36.0 225.0

Інше завдання: 
Підтримувати об’єкти 
комунальної власності 

спортивного призначення

3



облас-
ного

бюджету

бюджету
міст і 

районів
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.

Реалізація проекту 
«Бібліотека для дітей 
та молоді в новому 

форматі» або  "OPEN 
SPACE TL"

2020 рік

Ценральна 
система 

публічних 
бібліотек (ЦСПБ), 

управління 
культури, молоді 

та спорту

50.0 40.0 10.0
Духовне та патріотичне 
виховання населення.                 
Кількість проектів,од.

1

2.

Проведення   
фестивалю "KOZAK  

FEST" у школі 
мистецтв (придбання: 

театральних 
декорацій, створення 
фотозони, костюми 

учасникам, 
реклама,призовий 

фонд)

2020 рік

Школа мистецтв, 
управління 

культури, молоді 
та спорту

200.0 150.0 25.0 25.0

Підтримка  творчо-
обдарованих дітей, 

популяризація  
української культури та 

народних традицій, 
формування 

патріотичної свідомості 
дітей та молоді.                        

Кількість заходів,од. 

За потребою

3.

Підтримка 
функціонування на 

базі ЦМПБ 
волонтерської школи 

(придбання 
ліцензійного 
програмного 

забезпечення, меблі у 
кімнати, обладнання 

для проведення 
заходів)

2020 рік

Ценральна 
система 

публічних 
бібліотек (ЦСПБ), 

управління 
культури, молоді 

та спорту

20.0 15.0 5.0

Створення комфортних 
умов для користувачів, 
впровадження нових 

форм роботи, розвиток 
творчості та 

самовираження.             
Кількість заходів,од.

За потребою

4.

Реалізація проекту 
"Кліп мульти-студія" 

(закупка ПК, 
придбання 
ліензійного 

забезпечення, 
відеокамери)

2020 рік

Ценральна 
система 

публічних 
бібліотек (ЦСПБ), 

управління 
культури, молоді 

та спорту

200.0 200.0

Впровадження нових 
сучасних форм роботи, 

розвиток творчого 
потенціалу населення.          
Кількість заходів, од. 

За потребою

5.

Культурно 
–мистецькій проект 
«Українська казка 

Донеччини»

2020 рік
Управління 

культури, молоді 
та спорту

200.6 200.6

Відродження, 
збереження та 

популярізація здобутків 
Донеччини з казкової 

теми.                           
Кількість заходів, од.

1

інших 
джерел

найменування 
показника

№
з/п

Термін
виконан-

ня Всього

3.5.5. Сприяти 
збереженню та розвивати 
історико-культурну та 
духовну спадщину, 
створювати умови для 
патріотичного виховання 
населення

Виконавець

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

Зміст заходу

2.21. Культура і туризм

значення 
показника

Очікуваний 
результат

підпри-
ємств

Держав-
ного

бюджету

№ і назва завдання Стратегії 
розвитку Донецької області 
на період до 2020 року або 

стратегії розвитку міста 
(району, ОТГ)

місцевих бюджетів

1



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

6.
Проведення 

фестивалю "Золотий 
мак"

2020 рік

МКЗК «Палац 
культури та 
дозвілля», 
управління 

культури, молоді 
та спорту

190.0 100.0 90.0

Розвиток циркового 
мистецтва.               

Кількість проведених 
фестивалів, од. 1

7.
Проведення 

фестивалю "Пісенний 
батл"

2020 рік

МКЗК «Палац 
культури та 
дозвілля», 
управління 

культури, молоді 
та спорту

100.0 50.0 50.0

Духовне та патріотичне 
виховання населення.           
Кількість проведених 

фестивалів, од.

1

8.

Проведення 
фестивалю дитячого 

хореографічного 
мистецтва

2020 рік

МКЗК «Палац 
культури та 
дозвілля», 
управління 

культури, молоді 
та спорту

190.0 190.0

Підтримка творчо-
обдарованих дітей, 

популяризація  
української культури.                                 
Кількість проведених 

фестивалів, од.

1

9.

Проведення 
державних, міських 

свят, фестивалів, 
конкурсів, урочистих 

заходів

2020 рік
Управління 

культури, молоді 
та спорту

3000.0 3000.0

Сприяння  
інтелектуальному, 

духовному, естетичному 
розвитку та відпочинку 

населення , 
патріотичному 

вихованню молоді.           
Кількість заходів, од.

15

10.
Придбання музичних 

інструментів для 
школи мистецтв

2020 рік

Школа мистецтв, 
управління 

культури, молоді 
та спорту

300.0 300.0

Розширення 
виконавських 

можливостей учнів та 
участі в престижних 

конкурсах з шкільними 
інструментами.             

Кількість інструментів, 
од.

5

11.

Капітальний ремонт 
коридорів другого та 

першого поверху, 
ремонт приміщень, 

будівлі

2020 рік

Школа мистецтв, 
управління 

культури, молоді 
та спорту

470.0 470.0

Забезпечення належних 
умов функціонування 
закладів культури, 3-х 

коридорів, 1 зал.             
Кількість приміщень, од.

4

12.

Придбання  одягу 
сцени для малого та 

великого 
зконцертних залів 
школи мистецтв

2020 рік

Школа мистецтв, 
управління 

культури, молоді 
та спорту

345.0 345.0

Покращення 
естетичного вигляду 2-х 

залів, створення 
комфортних умов для 
учнів та відвідувачів.

За потребою

13.
Заміна  ламп на 

енергозберігаючи 2020 рік

Школа мистецтв, 
управління 

культури, молоді 
та спорту

100.0 100.0

Дотримання правил з 
техники безпеки, 

енергозбереження.           
Кількість ламп, од.

За потребою

Інші завдання:                              
Поліпшення матеріально-

технічної бази і 
утримання школи 

мистецтв

2



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

14.

Капітальний ремонт 
ділянки дороги з 

елементами 
благоустрію біля 
школи мистецтв

2020 рік

Школа мистецтв, 
управління 

культури, молоді 
та спорту

230.0 230.0

Покращення 
естетичного вигляду, 

створення комфортних 
умов для учнів та 

відвідувачів.          
Площа ділянки, кв.м.               

70

15.

Забезпечення 
утримання закладу 
мистецької освіти- 

школи містецтв

2020 рік

Школа мистецтв, 
управління 

культури, молоді 
та спорту

15093.9 14379.2 714.7

Повноцінне 
функціонування школи 

містецтв.                                           
78 працівників,                           

700 учнів.

За потребою

16.

Заходи, спрямовані 
на виконання умов 

фінансової угоди про 
передачу коштів 

позики щодо 
реалізації проекту: 

"Капітальний ремонт 
будівлі ПСМНЗ 

«Костянтинівська 
школа мистецтв» 

(покрівлі, утеплення 
фасадів, заміни вікон 
та вхідних дверей) в 

рамках 
термомодернізації за 

адресою: пл. 
Перемоги, 6, м. 
Костянтинівка

2020 рік

Школа мистецтв, 
управління 

культури, молоді 
та спорту

1882.9 1882.9

Зменшення 
енерговитрат у 

адміністративної будівлі 
та об'єкту соціальної 

інфраструктури. 
Покращення 

естетичного вигляду, 
створення комфортних 

умов для учнів та 
відвідувачів.             

Складено угод про 
передачу коштів позики, 

од.           

1

17.

Відкриття у  школі 
мистецтв  нового 

відділеня (кіно-теле-
радіо мистецтва) - 

закупка обладнання: 
камери, ноутбуки, 
проектори, звукове 

обладнання, 
телевізори. Ремонт 

приміщення

2020 рік

Школа мистецтв, 
управління 

культури, молоді 
та спорту

270.0 220.0 50.0

Покращення іміджу 
школи, впровадження 

інноваційних форм 
роботи, патріотичне 

виховання молоді

За потребою

18.

Розвиток та 
підтримка 

художнього 
відділення  
(придбання 

мольбертів  та              
стільців )

2020 рік

Школа мистецтв, 
управління 

культури, молоді 
та спорту

60.0 50.0 10.0 Кількість придбаних  
комплектів, од. 40

19.

Розвиток вокального 
мистецтва 

(придбання 
мікрофонів, 

пюпітрів,костюмів)

2020 рік

Школа мистецтв, 
управління 

культури, молоді 
та спорту

100.0 100.0 Кількість придбаних  
комплектів, од. 20

Інші завдання:                           
Розвиток мистецької 

освіти 

3



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

20.

Придбання  
оргтехніки для 

музично-
теоретичного та 
образотворчого 

відділів (інтерактивні 
дошки та ноутбуки)

2020 рік

Школа мистецтв, 
управління 

культури, молоді 
та спорту

120.0 120.0 Кількість придбаних  
комплектів, од. 3

21.

Часткова заміна 
вікон,  дверей та  
поточний ремонт 

ганку  ЦСПБ

2020 рік

Ценральна 
система 

публічних 
бібліотек (ЦСПБ), 

управління 
культури, молоді 

та спорту

170.0 170.0

Створення комфортних 
умов для користувачів 

та осучаснення 
кульурних осередків 

міста.                             1 
ганок, 3 вікна, 2 двірей.

6

22.
Заміна вікон у 

бібліотека-філіал для 
дітей

2020 рік

Ценральна 
система 

публічних 
бібліотек (ЦСПБ), 

управління 
культури, молоді 

та спорту

50.0 50.0 Кількість вікон, од. 3

23.
Придбання ПК та 

ліцензійних програм, 
техніки

2020 рік

Ценральна 
система 

публічних 
бібліотек (ЦСПБ), 

управління 
культури, молоді 

та спорту

30.0 30.0 Придбано ПК, 
ліцензійних програм, од. 5

24.

Придбання нової 
літератури та 
підписка на 

періодичні видання

2020 рік

Ценральна 
система 

публічних 
бібліотек (ЦСПБ), 

управління 
культури, молоді 

та спорту

62.0 20.0 2.0 40.0 Кількість примірників,  
од. 1000

25.

Придбання  
оргтехнічних засобів, 

технічних засобів 
(копіювальна 

техника,електрона 
книга, телевізор, 
фліпчарти тощо)

2020 рік

Ценральна 
система 

публічних 
бібліотек (ЦСПБ), 

управління 
культури, молоді 

та спорту

50.0 45.0 5.0 Придбано оргтехнічних 
засобів, одиниць 15

26.
Придбання 

енергозберігаючих 
ламп

2020 рік

Ценральна 
система 

публічних 
бібліотек (ЦСПБ), 

управління 
культури, молоді 

та спорту

20.0 20.0 Кількість ламп, шт 400

Інші завдання:                       
Поліпшення матеріально-

технічної бази і 
утримання у системі 
публічних бібліотек

4



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

27.

Забезпечення 
утримання закладу 
культури-системи 

публічних библіотек

2020 рік

Ценральна 
система 

публічних 
бібліотек (ЦСПБ),  

управління 
культури, молоді 

та спорту

4916.1 4876.1 40.0

Повноцінне 
функціонування системи 

публічних бібліотек.                      
42 працівника, 18800 
відвідувачів (читачів)

За потребою

28.

Оформлення та 
ремонт 

експозиційного залу 
залу

 «АТО. Події у м. 
Костянтинівка 2014-
2018 рр.» (придбання 

музейного 
виставкового 
обладнання, 
оновлення 

експозиції, ремонт 
приміщення)

2020 рік

Краєзнавчий 
музей, управління 
культури, молоді 

та спорту

80.0 80.0

Покращення іміджу 
музею, створення 

комфортних умов для 
відвідувачів, 
покращення 

естетичного вигляду 
експозиційних залів, 

патріотичне виховання, 
вшанування пам'яті до 

історичних подій.        
Кількість заходів. 

За потребою

29. Придбання сучасних 
виставкових стендів 2020 рік

Краєзнавчий 
музей, управління 
культури, молоді 

та спорту

30.0 30.0 Придбано комплектів 
стендів, од. 3

30.

Придбання 
технічного 

обладнання: 
мультимедійного 

проектора, екрану та 
диктофону, 

переносної звукової 
колонки

2020 рік

Краєзнавчий 
музей, управління 
культури, молоді 

та спорту

37.0 37.0 Придбано обладнання, 
одиниць 4

31.

Проведення виставок 
декоративно-
ужиткового 
мистецтва

2020 рік

Краєзнавчий 
музей, управління 
культури, молоді 

та спорту

1.0 1.0

Сприяння  
інтелектуальному, 

духовному, естетичному 
розвитку.                                                          

Кількість виставок, од.       

3

32. Ремонт залів музею 2020 рік

Краєзнавчий 
музей, управління 
культури, молоді 

та спорту

50.0 50.0

Забезпечення належних 
умов функціонування.      

Кількість 
відремонованих залів, 

од. 

2

33.

Виготовлення 
інформаційних 

буклетів про місто, 
музей

2020 рік

Краєзнавчий 
музей, управління 
культури, молоді 

та спорту

5.0 5.0 Кількість буклетів, 
екземплярів 1000

34.

Забезпечення 
утримання закладу 

культури-
краєзнавчий музей

2020 рік

Краєзнавчий 
музей, управління 
культури, молоді 

та спорту

1144.9 1134.9 10.0

Повноцінне 
функціонування 

краєзнавчого музею.         
10 працівників, 15 000 

відвідувачів.

За потребою

Інші завдання:                     
Розвиток музейної справи 

5



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

35.

Участь в освітніх, 
культурних заходах з 

підвищення рівня 
професіоналізму 

працівників культури, 
вивчення 

інноваційних форм 
работи,співпраця та 

обмін досвідом з 
провідними 
закладами 

України,активізація 
участі в проектній 

діяльності

2020 рік
Управління 

культури, молоді 
та спорту

50.0 50.0

Впровадження 
інноваційних форм 

роботи та обмін 
досвідом

За потребою

36.

Заходи, спрямовані 
на виконання норм 
пожежної безпеки у 
закладах культури

2020 рік

Управління 
культури, молоді 

та спорту, 
заклади

1969.0 916.9 1052.1

Виконання норм 
законодавчих актів 

України щодо пожежної 
безпеки.             

Кількість заходів, од.

За потребою

37.

Коригування ПКД 
щодо проекту 

"Капітальний ремонт 
будівлі ПСМНЗ 

«Костянтинівська 
школа мистецтв» за 

адресою: пл. 
Перемоги, 6, м. 
Костянтинівка 

2020 рік

Управління 
культури, молоді 

та спорту, 
заклади

200.0 200.0

Економія 
енергоресурсів, 

покращення 
естетичного вигляду 
закладв, створення 

комфортних умов для 
працівників та 

відвідувачів закладу.          
Кількість 

відкоригованних ПКД, 
од. 

1

38.

Виконання завдань, 
пов'язаних з 
питаннями 

культурної спадщини

2020 рік

Управління 
культури, молоді 

та спорту, 
заклади

50.0 50.0 Духовне виховання 
населення За потребою

39.
Технічне обстеження 

будівлі "Палац 
культури та дозвілля"

2020 рік

МКЗК «Палац 
культури та 
дозвілля», 
управління 

культури, молоді 
та спорту

190.0 190.0

Забезпечення належних 
умов функціонування 
Палацу культури та 

дозвілля За потребою

40.

Коригування ПКД 
щодо проекту 

термомодернізація 
будівлі «Палац 

культури та 
дозвілля», 

розташованому у 
м.Костянтинівка для 
участі у державних, 

інвестиційних 
проектах, програмах

2020 рік

МКЗК «Палац 
культури та 
дозвілля», 
управління 

культури, молоді 
та спорту 100.0 100.0

Можливість участі у 
державних, 

інвестиційних проектах 
та програмах.      

Кількість 
відкоригованних ПКД, 

од. 
За потребою

Інші завдання:    Сприяння  
інтелектуальному, 
духовному, естетичному 
розвитку та відпочинку 
населення 

Інші завдання:                               
Розвиток та збереження 

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

41. Ремонт ганку 2020 рік

МКЗК «Палац 
культури та 
дозвілля», 
управління 

культури, молоді 
та спорту

90.0 60.0 30.0
 Кількість 

відремонтованих ганків, 
одиниць.

1

42. Придбання меблів 
(столи, стільці, шафи) 2020 рік

МКЗК «Палац 
культури та 
дозвілля», 
управління 

культури, молоді 
та спорту

80.0 80.0  Кількість одиниць 
придбаної меблі.      130

43.
Заміна віконних 
блоків на фасаді 

будівлі
2020 рік

МКЗК «Палац 
культури та 
дозвілля», 
управління 

культури, молоді 
та спорту

199.0 199.0 Кількість замінених 
вікон, одиниць. 14

44.

Забезпечення 
утримання закладу 

культури - клубного  
закладу "Палац 

культури та дозвілля"

2020 рік

МКЗК «Палац 
культури та 
дозвілля», 
управління 

культури, молоді 
та спорту

7146.4 6696.4 450.0

Повноцінне 
функціонування 

клубного  закладу 
"Палац культури та 

дозвілля"                       45 
працівників, 350 учнів, 

70 000 відвідувачів. 

За потребою

45.
Придбання основних 
засобів (придбання 
театральних крісел)

2020 рік

КП «ОПтК 
Костянтинівської 

міської ради», 
управління 

культури, молоді 
та спорту

300.0 300.0

 Поліпшення місця 
відпочинку мешканців 

міста.                   
Кількість придбаних 

крісел, од.

345

46. Поточний ремонт 
будівлі кінотеатру 2020 рік

Управління 
культури, молоді 

та спорту, 
виконавчий 

комітет 
Костянтинівської 

міської ради 

300.0 300.0 Відремонтовано 
будівель, од.          За потребою

47.

Розробка проекту 
організації території 

міського скверу 
«Театрального» в         
м. Костянтинівка

2020 рік

Управління 
культури, молоді 

та спорту, 
виконавчий 

комітет 
Костянтинівської 

міської ради 

100.0 100.0
Розроблено проектів 

території міського 
скверу, од.

1

48.

Реконструкція 
освітлювальної 

мережи скверу за 
адресою 

О.Тихого,264а

2020 рік

КП «ОПтК 
Костянтинівської 

міської ради», 
управління 

культури, молоді 
та спорту

300.0 300.0

Реконструйована 
освітлювальна мережа 

скверу.                                              
Кількість заходів, од.

За потребою

Інші завдання:                   
Відродження кінотеатру 

"Супутник"

Інші завдання:                                     
Поліпшення діяльності та 
утримання міського парку 

культури та відпочинку
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49.

Підготовка роботи 
для проведення 

замощення скверу за 
адресою 

О.Тихого,264а

2020 рік

КП «ОПтК 
Костянтинівської 

міської ради», 
управління 

культури , молоді 
та спорту

500.0 500.0 Кількість заходів, од. За потребою

50.

Підготовчі роботи по 
встановленню 

дитячого майданчика 
в сквері за адресою: 
вул. О.Тихого, 264а,

придбання 
спортивних та 

ігрових майданчиків 
в скверах міста

2020 рік

КП «ОПтК 
Костянтинівської 

міської ради», 
управління 

культури , молоді 
та спорту

300.0 300.0 Кількість заходів, од. За потребою

51.

Установка дитячого 
майданчика в сквері 

за адресою 
О.Тихого,264а

2020 рік

КП «ОПтК 
Костянтинівської 

міської ради», 
управління 

культури , молоді 
та спорту

500.0 500.0 Кількість майданчиків, 
од. 1

52.
Установка сцени в 
сквері за адресою 

О.Тихого,264а
2020 рік

КП «ОПтК 
Костянтинівської 

міської ради», 
управління 

культури , молоді 
та спорту

1400.0 1400.0 Кількість сцен, од. 1

53.
Замощення скверу за 

адресою 
О.Тихого,264а

2020 рік

КП «ОПтК 
Костянтинівської 

міської ради», 
управління 

культури , молоді 
та спорту

1000.0 1000.0 Кількість заходів,од. За потребою

54.

Встановлення лавок 
та урн у сквері за 

адресою 
О.Тихого,264а

2020 рік

КП «ОПтК 
Костянтинівської 

міської ради», 
управління 

культури , молоді 
та спорту

130.0 130.0 Встановлено лавок та 
урн, од. За потребою

55.

Виготовлення 
проектно-

кошторисної 
документації та 

будівництва туалету у 
сквері «Театральний»

2020 рік

КП «ОПтК 
Костянтинівської 

міської ради», 
управління 

культури , молоді 
та спорту

200.0 200.0

Забезпечення створення 
рекреаційних зон 

громадського простору з 
функціональним 

зонуванням.                 
Виготовлена проектно-

кошторисна 
документація, од.

1
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56.

Забезпечення 
утримання закладу 
культури - міського 
парку культури та 

відпочинку

2020 рік

КП «ОПтК 
Костянтинівської 

міської ради», 
управління 

культури , молоді 
та спорту

4893.7 4443.7 450.0

Повноцінне 
функціонування 

міського парку культури 
та відпочинку.   56 
працівників, 87 000 

відвідувачів.

За потребою

57.

Коригування ПКД 
щодо проекту 

"Реконструкція 
міського парку 

культури та 
відпочинку               м. 

Костянтинівка" 

КП "Капітальне 
будівництво" 

Костянтинівської 
міської ради, 
управління 

культури, молоді 
та спорту

100.0 100.0

Кількість 
відкоригованних 

проектно - кошторисних 
документацій, од.

1

58.

Придбання 
атракціону у міський 

парк культури та 
відпочинку

2020 рік

КП «ОПтК 
Костянтинівської 

міської ради», 
управління 

культури , молоді 
та спорту, 

виконавчий 
комітет 

Костянтинівської 
міської ради

1500.0 1500.0 Кількість придбаних 
атракціонів, од. 1

59.

Встановлення 
атракціону у міський 

парк культури та 
відпочинку

2020 рік

КП «ОПтК 
Костянтинівської 

міської ради», 
управління 

культури , молоді 
та спорту

100.0 100.0 Кількість атракціонів, 
од. 1

60.

Озеленення парків та 
скверів міста, посів 
багаторічних трав, 
створення газонів

2020 рік

КП «ОПтК 
Костянтинівської 

міської ради», 
управління 

культури , молоді 
та спорту

100.0 100.0
Поліпшення відпочинку 

мешканців міста.          
Кількість заходів, од.

За потребою

61.
Боротьба з 

карантійними 
травами

2020 рік

КП «ОПтК 
Костянтинівської 

міської ради», 
управління 

культури , молоді 
та спорту

100.0 100.0

Благоустрій теріторій 
парків та скверів  міста 

та поліпшення 
відпочинку мешканців 

міста, га

25

51666.5 0.0 0.0 45147.7 1881.7 4637.1

Інші завдання:                         
Благоустрій скверів міста

ВсьогоВсього заходів - 61
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облас-
ного

бюджету

районний 
(міський, 
селищний

, 
сільський
) бюджет

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

1. Забезпечити оформлення і 
видачу довідок про взяття на 

облік внутрішньо 
переміщеної особи.

2020 рік УСЗН - - - - - - Кількість звернень 
ВПО щодо 

отримання довідок,  
осіб

23923

2. Забезпечити виплату 
допомоги  внутрішньо 

переміщеним особам для 
покриття витрат на 

проживання, в тому числі на 
оплату житлово-

комунальних послуг.

2020 рік УСЗН,                          
                 

міське 
фінансове 
управління

24562.8 24562.8 - - - - Кількість сімей, яким 
надано допомогу, од.

1330

найменування 
показника

значення 
показника

Інші завдання:                           
               Підтримка 

внутрішньо 
переміщених осіб

2.22. Заходи, пов'язані з наслідками проведення ООС, АТО на території міста. Підтримка внутрішньо переміщених осіб

№ і назва завдання 
Стратегії розвитку 

Донецької області на 
період до 2020 року  

№
з/п Зміст заходу

Термін
виконан-

ня 
Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн. Очікуваний 
результат

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

Держав-
ного

бюджету

місцевих бюджетів

підпри-
ємств

інших 
джерел



3.4.3. Створити 
систему 
психологічної, 
соціальної та 
фізичної реабілітації 
для населення, яке 
постраждало 
внаслідок 
проведення 
конфлікту. 
Підтримувати воїнів 

3. Забезпеченя виплати 
матеріальної адресної 
грошової допомоги з 

міського бюджету особам з 
інвалідністю з числа  

учасників АТО та членам 
сімей загиблих учасників 

АТО;

2020 рік УСЗН,                          
                 

міське 
фінансове 
управління

50.0 - - 50.0 - - Кількість учасників 
АТО, яким надано 

допомогу, осіб

25

4. Виплата грошової 
компенсації вартості проїзду 
учасників 
антитерористичної операції 
до реабілітаційних установ 
для проходження 
психологічної реабілітації та 
назад;

2020 рік УСЗН 2.3 2.3 - - - - Кількість учасників 
АТО, яким надано 

грошову 
компенсацію, осіб

3

5. Виплата грошової 
компенсації на отримання 
житлових приміщень 
внутрішньо переміщеним 
особам, які захищали 
незалежність, суверенітет та 
територіальну цілісність 
України.*

2020 рік УСЗН,                          
                 

міське 
фінансове 
управління

2772.7 2772.7 - - - - Кількість ВПО, яким 
надані компенсації, 

осіб

4.00



6.  Забезпечити санаторно – 
курортним лікуванням 
постраждалих учасників 
АТО та проїзд осіб з 
інвалідністю внаслідок 
війни до СКЗ та назад.

2020 рік УСЗН 27.4 27.4 - - - - Кількість  учасників 
АТО,  які забезпечені 

лікуванням, осіб

3

7. Направити на професійну 
адаптацію учасників АТО та 
постраждалих учасників 
Революції Гідності.

2020 рік УСЗН 88.6 88.6 - - - - Кількість учасників 
АТО, яких 

направлено на 
профадаптацію, осіб

11

8. Направити на психологічну 
реабілітацію учасників АТО 
та постраждалих учасників 
Революції Гідності.

2020 рік УСЗН 36.3 36.3 - - - - Кількість учасників 
АТО, яких 

направлено на 
психологічну 

реабілітацію, осіб

3

9. Відшкодування витрат 
житлово - комунальним 
підприємствам за надані 
пільги  родинам загиблих 
військовослужбовців (АТО).

2020 рік УСЗН,                          
                 

міське 
фінансове 
управління

47.3 - - 47.3 - - Кількість родин, які 
отримали пільги, од.

4

10. Проведення безкоштовного 
поховання, із спорудженням 
надгробків, одиноким 
батькам загиблих 
(померлих) учасників 
бойових дій на територіях 
інших держав.

2020 рік УСЗН,                          
                 

міське 
фінансове 
управління

28.2 - - 28.2 - - Кількість учасників 
АТО, батькам яких 

надано безкоштовне 
поховання, осіб

2



11.

Сприяння 
працевлаштуванню 
вразливих категорій 
населення, насамперед, 
ВПО, учасників АТО, осіб з 
івалідністю, в тому числі з 
використання підходу кейс-
менеджмент

2020 рік Міський 
центр 

зайнятості

Кількість 
працевлаштованих 
осіб (ВПО, АТО, 

інваліди) осіб

80

12.

 Сприяння зайнятості ВПО 
завдяки надання компенсації 
фактичних транспортних 
витрат на переїзд до іншої 
адміністративно-
територіальної одиниці 
місця працевлаштування та 
надання компенсації для 
проходження попереднього 
медичного та 
наркологічного огляду, яким 
це необхідно для 
працевлаштування 

2020 рік Міський 
центр 

зайнятості

Кількість наданих 
компенсаційних 

послуг, од.

2

13.

Активне сприяння у пошуку 
роботи за новим місцем 
проживання громадянам, які 
проживали в АР Крим, 
Донецькій та Луганській 
областях та переселеним із 
зони АТО

2020 рік Міський 
центр 

зайнятості

Кількість осіб, яким 
надана допомога у 

пошуку роботи

80



Інше завдання:
«Забезпечення 
розвитку 
інфраструктури та 
поліпшення умов 
розміщення 
військових 
формувань 
Міністерства 
оборони України»

14.

Забезпечення розвитку 
інфраструктури військового 
містечка № 51, 
розташованого за адресою: 
м. Костянтинівка, 
пр.Ломоносова, 153, 
військового містечка № 56, 
розташованого за адресою: 
м. Костянтинівка, 
пр. Ломоносова, 161, 191.

2020 рік Міське 
фінансове 
управління

1500.0 1500.0 Відремонтовано 
об’єктів, од.

3

Всього: 29115.6 27490.1 - 1625.5 0.0 0.0



районний 
(міський, 

селищний, 
сільський) 

фонд ОНПС

загальний 
фонд 

бюджету

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

4.2.5. Усувати екологічні загрози, 
в тому числі які виникли 

внаслідок проведення АТО.
1.

Проведення робіт з інвентаризації 
джерел забруднення навколишнього 

природного середовища(п.23 постанови 
КМУ №1147 від 17.09.1996)

2020 рік 

м.Костянтинівка  
Управління 

комунального 
господарства 

Костянтинівської 
міської ради, КП 
"Служба єдиного 

замовника" 

8.0 8.0
Кількість звітів з 

інвентаризації джерел 
викидів, од.

3

4.2.5. Усувати екологічні загрози, 
в тому числі які виникли 

внаслідок проведення АТО.
2.

Впровадження технологій, що 
забезпечують зниження рівня впливу чи 

усунення факторів забруднення 
атмосферного повітря, а саме часткова 

заміна рукавів на рукавному фільтрі РК-
820 (цех по переробці відпрацьованих 

акумуляторних батарей)  (п18 постанови 
КМУ №1147 від 17.09.1996)

2020 рік м.Костянтинівка                                 
ТОВ  "СП Свинець" 40.0 40.0

Зменшення викидів 
пилу свинцю, тон на 

рік
0.035

4.2.5. Усувати екологічні загрози, 
в тому числі які виникли 

внаслідок проведення АТО.
3.

Обстеження та паспортизація 
гідротехнічних споруд м. Костянтинівка, 

а саме гребля в балці Берестова , 
гідровідвал балки Клебіна (п.13  

постанови КМУ №1147 від 17.09.1996)

2020 рік 

м.Костянтинівка                                 
Управління 

комунального 
господарства,                            
ЦКДПВВЛ КП 

"Компаныя "Вода  
Донбасу"

199.0 87.4 111.6

Кількість проведених 
обстежень стану 

гідротехнічних споруд  
та виготовлених 

паспортів, од.

2

Витрати на реалізацію у 2020 році, тис.грн. результати 

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

Держав-
ного фонду 

ОНПС

місцевих бюджетів
№ і назва завдання Стратегії 

розвитку Донецької області на 
період до 2020 року або 
стратегії розвитку міста 

(району, ОТГ)

№
з/п Зміст заходу

Термін
виконан-

ня 

Місце реалізації  
(місто, район, 

селище, 
підприємство чи 

область в цілому),
замовник заходу, 
відповідальні за 

виконання 

підпри-
ємств

інших 
джерел *

найменування 
показника

значення 
показник

а
обласного

фонду ОНПС

районного (міського, 

2.23.4. ОХОРОНА І РАЦІОНАЛЬНЕ  ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РОСЛИННИХ РЕСУРСІВ, РЕСУРСІВ ТВАРИННОГО СВІТУ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ.

Ціль 4. Розбудова безпечного середовища

2.23. Охорона навколишнього природного середовища
2.23.1. ОХОРОНА АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ

2.23.2. ОХОРОНА І РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ

  2.23.3. ОХОРОНА І РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ ТА МІНЕРАЛЬНИХ РЕСУРІВ.



районний 
(міський, 

селищний, 
сільський) 

фонд ОНПС

загальний 
фонд 

бюджету

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

Витрати на реалізацію у 2020 році, тис.грн. результати 

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

Держав-
ного фонду 

ОНПС

місцевих бюджетів
№ і назва завдання Стратегії 

розвитку Донецької області на 
період до 2020 року або 
стратегії розвитку міста 

(району, ОТГ)

№
з/п Зміст заходу

Термін
виконан-

ня 

Місце реалізації  
(місто, район, 

селище, 
підприємство чи 

область в цілому),
замовник заходу, 
відповідальні за 

виконання 

підпри-
ємств

інших 
джерел *

найменування 
показника

значення 
показник

а
обласного

фонду ОНПС

районного (міського, 

4.2.5. Усувати екологічні загрози, 
в тому числі які виникли 

внаслідок проведення АТО.
4.

Заходи з озеленення м.Костянтинівка, а 
саме інвентаризація зелених насаджень 

об'єктів зеленого господарства (п.47  
постанови КМУ №1147 від 17.09.1996)

2020 рік 

м.Костянтинівка, 
Управління 

комунального 
господарства 

Костянтинівської 
міської ради, 

Костянтинівське 
міське бюро технічної 

інвентаризації 
Костянтинівської 

міської ради

50.0 50.0

Проведено 
інвентаризацію 

зелених насаджень на 
площі, га

2.8

5.

Функціонування державної системи 
моніторингу навколишнього природного 

середовища
 (п.76 постанови КМУ № 1147 від 

17.09.1996р.)

2020 рік 

м.Костянтинівка,  
Управління 

комунального 
господарства 

Костянинівської 
міської ради

25.3 25.3

Кількість проведених 
досліджень стану 

атмосферного повітря, 
од.

4

6.

Проведення науково-технічних 
конференцій і семінарів, організація 

виставок, фестивалів та інших заходів 
щодо пропаганди охорони 

навколишнього природного середовища, 
видання поліграфічної продукції з 
екологічної тематики, створення 

бібліотек. відеотек. фонотек 
(п.80 постанови КМУ   № 1147 від 

17.09.1996р.)

2020 рік 

Донецька область,                                  
Міськвиконком ,                                

Управління 
комунального 
господарства                                   

Костянтинівської 
міської ради

20.0 20.0

Кількість 
організованихо 

виставок на 
екологічному форумі, 
од. Кількість виданої 

поліграфічнї 
продукції, од.

1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
70 

6 Всього 342.3 0.0 0.0 190.7 0.0 40.0 111.6

2.23.5. РАЦІОНАЛЬНЕ  ВИКОРИСТАННЯ І ЗБЕРІГАННЯ ВІДХОДІВ ВИРОБНИЦТВА І ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ.

2.23.6. НАУКА, ІНФОРМАЦІЯ, ОСВІТА ТА МОНІТОРИНГ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА.

4.2.2. Підтримувати освітні та 
інформаційні заходи з підвищення 

обізнаності населення, 
інформуваня щодо екологічних 

ризиків, забезпечення проведення 
розяснювальної роботи з 

керівництвом та адміністрацією 
небезпечних підприємств із 

залученням можливостей ОДА, 
ЗМІ.



облас-
ного

бюджету

бюджету
міст і 

районів
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Придбання паливно-
мастильних матеріалів, 
утримання автотранспорту 
з метою
проведення 
гласних/негласних слідчих 
розшукових дій

2020 рік

Головне управління 
Служби безпеки 
України в Донецькій та 
Луганській областях 50.0 50.0

Кількість придбаних 
паливно-мастильних 

матеріалів, од.

2. Забезпечення  
Костянтинівського 
відділення поліції паливно-
мастильними матеріалами 2020 рік

Головне управління 
Національної поліції в 
Донецькій області

110.0 110.0

Кількість придбаних 
паливно-мастильних 

матеріалів, од.

3. Придбання транспортних 
засобів, обладнання та 
оргтехніки для підвищення 
якості проведення 
гласних/негласних слідчих 
розшукових дій

2020 рік

Головне управління 
Служби безпеки 
України в Донецькій та 
Луганській областях

600.0 600.0

Кількість придбаного 
обладнання, од.

4. Придбання комп’ютерної 
та оргтехніки (комплекту 
для відео спостереження) 
для створення Центру 
оперативного реагування 
поліції у  м. Костянтинівці 
Донецької області

2020 рік

Головне управління 
Національної поліції в 
Донецькій області

40.0 40.0

Кількість придбаного 
обладнання, од.

4.1.2. Підтримувати 
правоохоронні органи 
та органи правосуддя 
задля оперативного 
реагування на прояви 
корупції, організовану 
злочинність з метою 
захисту прав людини.

2.24. Захист прав і свобод громадян

Зміст заходу№
з/п

№ і назва завдання 
Стратегії розвитку 

Донецької області на 
період до 2020 року 

або стратегії розвитку 
міста (району, ОТГ)

Очікуваний 
результат

значення 
показника

Термін
виконан-

ня 
Виконавець

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

Всього Держав-
ного

бюджету

найменування 
показника

підпри-
ємств

інших 
джерел

місцевих бюджетів



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
5. Придбання комп’ютерної 

та  оргтехніки, іншого 
обладнання 

2020 рік

Костянтинівсько-
Дружківське 
управління Головного 
управління Державної 
фіскальної служби у 
Донецькій області

20.0 20.0

Кількість придбаного 
обладнання, од.

6. Придбання матеріальних 
цінностей для обладнання 
приміщення актового залу 
адміністративної будівлі 
Костянтинівського 
відділення поліції

2020 рік

Головне управління 
Національної поліції в 
Донецькій області

20.0 20.0

Кількість придбаного 
обладнання, од.

7. Придбання матеріальних 
цінностей для обладнання 
пункту управління 
заходами мобілізації у 
Костянтинівському 
об’єднаному міському 
військовому комісаріаті

2020 рік

Донецький обласний 
військовий комісаріат

20.0 20.0

Кількість придбаного 
обладнання, од.

8. Проведення капітальних 
ремонтів будівель та
приміщень 2020 рік

Головне управління 
Служби безпеки 
України в Донецькій та 
Луганській областях

50.0 50.0

Кількість 
відремонтованих 

будівель, приміщень 
од.

9. Проведення капітального 
ремонту приміщень 
адміністративної будівлі 
Костянтинівського 
відділення поліції 2020 рік

Головне управління 
Національної поліції в 
Донецькій області

200.0 200.0

Кількість 
відремонтованих 

будівель, приміщень 
од.



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

ремонту приміщень 
адміністративної будівлі 
Костянтинівського 
відділення поліції з 
придбанням сучасних 
меблів

2020 рік

Головне управління 
Національної поліції в 
Донецькій області

20.0 20.0

Кількість 
відремонтованих 

будівель, приміщень 
од.

11. Проведення поточного 
ремонту приміщень 
Костянтинівського МРВ 
ГУ СБУ в Донецькій та 
Луганській областях

2020 рік

Головне управління 
Служби безпеки 
України в Донецькій та 
Луганській областях 20.0 20.0

Кількість 
відремонтованих 

будівель, приміщень 
од.

11 Всього 1,150.0 1,150.0



облас-   
ного 

бюджету

бюджету
міста 

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

6.

7.

Забезпечення 
консультаційних пунктів  
інформаційно-довідковим 
матеріалом, оформлення 
відповідних стендів

58,7 тис.шт

20.0

Відділ з питань НС 6575.0 6575.0

2020 рік

2020 рік 40.0 40.0

Утримання, відновлення та 
реконструкція захисних 
споруд ЦЗ

кількість 
непрпцюючого 
населення, 
тис.чол.

50.0

Придбання засобів 
індивідуального захисту 
органів дихання від бойових 
отруйних речовин

3.

у тому числі за рахунок коштів:

2020 рік

Всього
місцевих бюджетівДержав-

ного
бюджету

30.0

20.0

Термін
виконан-

ня 
Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.

інших 
джерел

№
з/п

№ і назва завдання Стратегії 
розвитку Донецької області на 

період до 2020 року або 
стратегії розвитку міста 

(району, ОТГ) підпри-
ємств значення показника

70.0

30.0Відділ з питань НС

придбання 4 
електросирени,            
6 гучномовців

кількість одиниць

ноутбук -2 од., 
принтер - 1 од., 
ксерокс - 1 од., 
сканер - 1 од.

кількість одиниць 
техніки

Зміст заходу

2.25. Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій

Очікуваний 
результат

Придбання гучномовців та 
електросирен, створення 
місцевої системи 
автоматизованого 
оповіщення

4.1.3.  Підвищувати рівень 
готовності відділів  місцевих 
органів влади у сфері 
реагування на надзвичайні 
ситуації та розвивати їхню 
інфраструктуру з реагування 
на надзвичайні ситуації

2. 2020 рік 50.0

найменування 
показника

Відділ з питань НС, 
16 ДПРЗ ГУ ДСНС 
України у 
Донецькій області

4.3.7. Підвищувати обізнаність 
населення про поведінку при 
загрозі або під час виникнення 
надзвичайних ситуацій

Функціональне навчання 
осіб керівного складу та 
фахівців, діяльність яких 
пов'язана з організацією і 
здійсненням заходів з питань 
цивільного захисту

1.  Придбання  оргтехніки 

0.5

20.0Придбання човна гумового з 
мотором

Суб'єкти 
господарювання - 
власники ЗС ЦЗ, 
відділ з питань НС

150.0

КП "СЄЗ"

2020 рік

4.2.3. Забезпечувати засобами 
захисту органів дихання 
непрацюючого населення, яке 
проживає в містах, віднесених 
до груп з цивільної оборони, в 
зонах можливого хімічного 
забруднення

5. Суб’єкти 
господарювання, 
НМЦ ЦЗ БЖД, 
міські курси

4.2.4. Приводити наявні 
захисні споруди цивільного 
захисту у готовність до 
використання за 
призначенням

2020 рік

4.

2020 рік Відділ з питань НС, 
16 ДПРЗ ГУ ДСНС 

України у 
Донецькій області

4.4.1. Забезпечувати  наявність  
нормативної кількості
матеріального резерву всіх 
рівнів (окрім державного)

кількість ЗС ЦЗ

1

100.0

0.5

приведення у 
готовність 6 ЗС ЦЗ

кількість 
інформаційних 
стендів

кількість одиниць 
матеріально-
технічних засобів

5 одиниць

75кількість осіб, що 
пройшли навчання

1



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
8. Придбання паливно-

мастильних матеріалів в 
місцевий резерв для 
попередження, ліквідації 
надзвичайних ситуацій та 
життєзабезпечення 
постраждалого населення

2020 рік Відділ з питань НС, 
16 ДПРЗ ГУ ДСНС 
України у 
Донецькій області

50.0 50.0 кількість одиниць 
матеріально-
технічних засобів

1500 л

9. Придбання лікарських 
засобів, засобів 
індивідуального захисту, 
виробів медичного 
призначення

2020 рік Відділ з питань НС, 
16 ДПРЗ ГУ ДСНС 
України у 
Донецькій області

200.0 200.0 кількість одиниць -

11. Реконструкція будівлі 
пожежного депо 41 пожежно-
рятувальної частини 16 
державного пожежно-
рятувального загону ГУ 
ДСНС України у Донецькій 
області та покращення 
технічного стану і умов для 
виконання дій за 
призначенням

2020 рік Відділ з питань НС, 
16 ДПРЗ ГУ ДСНС 
України у 
Донецькій області

500.0 500.0 кількість заходів реконструкція 
покрівлі -1, 

тепломодернізація 
фасаду будівлі - 1

Всього 7935.5 6575.0 0.0 1200.0 160.5 0.0

4.4.3. Сприяти   забезпеченню   
пожежно-   та   аварійно-
рятувальних  підрозділів  
необхідною спецтехнікою
та обладнанням, своєчасному 
їх переоснащенню, 
забезпеченню  нормативної  
кількості пожежно-
рятувальних
підрозділів у місті

10. Закупівля  пожежних 
рукавів, аварійно-
рятувального обладнання, 
бойового одягу та 
спорядження рятувальників

2020 рік 300.016 ДПРЗ ГУ ДСНС 
України у 
Донецькій області, 
місцева пожежна 
команда

1 комплект300.0 кількість 
комплектів

2



облас-
ного

бюджету

районний 
(міський, 

селищний, 
сільський) 

бюджет

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

1. Сприяння широкому 
висвітленню засобами 
масової інформації міста 
ходу впровадження реформ, 
ініційованих Президентом 
України, Кабінетом 
Міністрів України, 
місцевою владою, які 
спрямовані на поліпшення 
соціально - економічної 
ситуації в країні, регіоні, 
місті

2020 рік

Відділи та 
управління міської 
ради

100.0 100.0

Кількість статей, 
публікацій

350

2. Формування позитивного 
іміджу міста через 
виготовлення іміджевої та 
довідкової друкованої 
продукції міста

2020 рік

Загальний відділ, 
відділ з 
організаційних, 
внутрішньополітичн
их питань та роботи 
з депутатами, відділ 
економіки і 
торгівлі, міський 
відділ культури

20.0 20.0

Листівки, Біл-
борди, сіті - 
лайти, флаєри, 
лайт - бокси

200

Очікуваний 
результат

найменування 
показника

значення 
показника

4.3.1. Розвивати 
інформаційно-комунікаційну 
інфраструктуру

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

Термін
виконан-

ня 
Виконавець

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

Всього Держав-
ного

бюджету

місцевих бюджетів

підпри-
ємств

інших 
джерел

Зміст заходу№
з/п

№ і назва завдання Стратегії 
розвитку Донецької області 
на період до 2020 року або 

стратегії розвитку міста 
(району, ОТГ)

1



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

комп’ютерної техніки для  
виконавчого комітету 
Костянтинівської міської 
ради

2020 рік

Фінансове 
управління 

Костянтинівської 
міської ради

125.0 125.0

Кількість 
придбаної 

комп’ютерної 
техніки

За потребою

4. Придбання нової 
комп’ютерної техніки  для  
самостійних відділів  та 
управлінь Костянтинівської 
міської ради

2020 рік

Фінансове 
управління 

Костянтинівської 
міської ради

325.0 325.0

Кількість 
придбаної 

комп’ютерної 
техніки

За потребою

5. Придбання та поновлення 
ліцензій комп'ютерних 
програм, право 
використання 
комп'ютерними 
програмами, електронними 
модулями  для виконавчого 
комітету Костянтинівської 
міської ради та її 
виконавчих органів

2020 рік

Фінансове 
управління 

Костянтинівської 
міської ради

500.0 500.0

Кількість 
примірників

За потребою

6. Придбання та поновлення 
ліцензій комп'ютерних 
програм, право 
використання 
комп'ютерними 
програмами, електронними 
модулями для  самостійних 
відділів  та управлінь 
Костянтинівської міської 
ради

2020 рік

Фінансове 
управління 

Костянтинівської 
міської ради

1200.0 1200.0

Кількість 
примірників

За потребою

Інші завдання:                                     
          Розвиток комп'ютерних 
технологій

2



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

обчислювальної та офісної 
техніки, заправка та (або) 
поточний ремонт 
картриджів для принтерів, 
копірів, 
багатофункціональних 
пристроїв,послуги з 
технічного обслуговування 
комп'ютерної  техніки та 
оргтехніки, витратні та 
комплектуючі матеріали до  
комп'ютерної техніки та 
оргтехніки для  самостійних 
відділів  та управлінь 
Костянтинівської міської 
ради

2020 рік

Фінансове 
управління 

Костянтинівської 
міської ради

357.0 357.0

Кількість 
наданних послуг

За потребою

8. Поточний ремонт 
обчислювальної та офісної 
техніки, заправка та (або) 
поточний ремонт 
картриджів для принтерів, 
копірів, 
багатофункціональних 
пристроїв,послуги з 
технічного обслуговування 
комп'ютерної  техніки та 
оргтехніки, витратні та 
комплектуючі матеріали до  
комп'ютерної техніки та 
оргтехніки для  виконавчого 
комітету Костянтинівської 
міської ради

2020 рік

Фінансове 
управління 

Костянтинівської 
міської ради

120.0 120.0

Кількість 
наданних послуг

За потребою

8 Всього 2,747.0 2,747.0

3



3. ДЖЕРЕЛА ТА ОБСЯГИ ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ У 2020 РОЦІ 

 

3.1. Основні показники економічного і соціального розвитку  

 м. Костянтинівка на 2020 рік 
 

 

Показники 
Одиниця 

виміру 

2019  рік 2020 рік  

очік. 

% до 

факту 

2018 року 

програма 

програма 

до факту 

2019 року, 

% 

Територія кв.км 66,0 100,0 66,0 100,0 

Демографічна ситуація      

Чисельність постійного населення на кінець року осіб 70340 99,5 70055 99,6 

Чисельність постійного населення віком 16-59 років осіб 42330 103,4 42380 100,1 

Кількість дітей віком до 16 років осіб 10610 102,7 10670 100,6 

Демографічне навантаження на 1000 осіб працездатного віку осіб 685 94,4 677 98,8 

Кількість померлих осіб 1600 114,2 1600 148,9 

Кількість народжених осіб 470 101,5 700 107,7 

Міграція населення  осіб +15 * +15 * 

Чисельність осіб з інвалідністю, з них: осіб 5352 94,9 5131 95,8 

     діти віком до 18 років осіб 160 90,3 155 96,8 

Кількість зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб осіб 23454 93,9 23923 102,0 

Розвиток сфери  матеріального  виробництва      

Обсяг реалізованої промислової  продукції у відпускних цінах підприємств       

     всього млн.грн. 5595,9 93,7 5711,4 102,1 

     в розрахунку на одну особу  грн. 79266,4 94,6 81261,1 102,5 

у тому числі по основних видах діяльності:      

Металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів 

 тис.грн. 

1507000,0 76,0 1528000,0 101,4 

Машинобудування, ремонт та монтаж машин та устаткувань 

 

тис.грн. 1754500,0 98,1 1805000,0 102,9 

Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції 

 

тис.грн. 550300,0 109,8 560000,0 101,8 



 

 

 

2 

Показники 
Одиниця 

виміру 

2019  рік 2020 рік  

очік. 

% до 

факту 

2018 року 

програма 

програма 

до факту 

2019 року, 

% 

Легка промисловість 

 

тис.грн. 1300,0 48,3 1400,0 107,7 

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів 

 

тис.грн. 1000800,0 95,2 1025000,0 102,4 

Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води 

 

тис.грн. 782000,0 121,5 792000,0 101,3 

Виробництво основних видів промислової продукції     

(за номенклатурою, що характеризує спеціалізацію регіону)  

    

у тому числі видобуток корисних копалин за видами сировини      

свинець тонн 12200,0 80,0 12300,0 100,8 

цинковий купорос тонн 800,0 70,0 830,0 103,8 

акумуляторні батареї штук 430000 94,1 430000 100,0 

скло листове  тис.м.кв. 2800,1 139,3 3000,1 107,1 

скло безпечне  тис.м.кв. 1100,6 132,6 1400,6 127,3 

склопакети тис.м.кв. 1,0 125,0 0,6 60,0 

катоди мідні тонн 10000,0 87,2 11000,0 110,0 

фурми для металургійної промисловості тис.грн 50000,0 96,4 510000,0 102,0 

глинопорошки тис.тонн 84,6 94,5 86,0 101,7 

спеццементи тис.тонн 8,0 92,0 8,5 106,3 

юхтові шкіряні вироби тис.дм.к

в. 

300,0 46,5 320,0 106,7 

взуття шкіряне тис.пар 0,4 100,0 0,5 125,0 
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Показники 
Одиниця 

виміру 

2019  рік 2020 рік  

очік. 

% до 

факту 

2018 року 

програма 

програма 

до факту 

2019 року, 

% 

олія соняшникова тонн 

50,0 в 26,3 р.б. 52,0 104,0 

сир тонн 
758,5 97,2 767,0 101,1 

маргарин тонн 

18,0 31,2 19,0 105,6 

кисломолочна продукція тонн 
525,0 111,4 540,0 102,9 

масло вершкове тонн 
45,0 98,0 46,0 102,0 

молоко оброблене рідке тонн 
920,0 101,4 945,0 102,7 

печиво солодке і вафлі тонн 
17800,0 100,9 18000,0 101,1 

цукерки шоколадні тонн 
5500,0 101,3 5800,0 105,5 

карамелі тонн 

3200,0 106,1 3300,0 103,1 
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Показники 
Одиниця 

виміру 

2019  рік 2020 рік  

очік. 

% до 

факту 

2018 року 

програма 

програма 

до факту 

2019 року, 

% 

Фінансові  самодостатність      

Збір податків, зборів та інших обов’язкових платежів до бюджетів усіх рівнів, 

всього: тис.грн. 

433402,2 100,2 446284,5 103,0 

Доходи бюджету об’єднаної територіальної громади (без трансфертів), всього тис.грн. 264395,5 113,8 279151,7 105,6 

Трансферти з Державного бюджету – разом, з них: тис.грн. 420436,9 76,5 170924,1 40,7 

   базова дотація тис.грн 58564,6 143,2 70852,5 121,0 

   субвенція на виконання окремих програм соціального захисту тис.грн 206744,0 58,4   

   інші додаткові дотації і субвенції тис.грн 155128,3 100,3 100071,6 64,5 

Видатки бюджету міста (району), всього тис.грн. 725228,4 87,7 450804,9 62,2 

Податковий борг до бюджетів усіх рівнів, всього тис.грн. 16900,0 122,8 17200,0 101,8 

   з нього: до Державного бюджету тис.грн. 11075,0 117,9 11275,0 101,8 

   до місцевого бюджету тис.грн. 5825,0 133,3 5925,0 101,7 

Рівень дотаційності бюджетів (частка базової дотації в доходах загального 

фонду бюджету міста (району) (без урахування субвенцій) % 

24,1 * 26,2 * 

Частка видатків бюджету розвитку в загальному обсязі видатків бюджету міста 

(району) (без урахування власних надходжень бюджетних установ) % 

9,8 * 4,6 * 

Показники рівня життя і розвитку  соціальної сфери      

Оборот роздрібної торгівлі тис. грн. 815000,0 120,5 994300,0 122,0 

Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб), основним видом 

економічної діяльності яких є роздрібна торгівля 

 

тис. грн. 

709000,0 120,6 865040,0 122,0 

Обсяг реалізованих послуг у діючих цінах, всього тис.грн. 130900,0 132,1 168000,0 128,3 

       у % до попереднього року  % 102,0 * 128,3 * 

Кількість підприємств роздрібної торгівлі одиниць 662 100,8 664 100,3 

Кількість підприємств ресторанного господарства одиниць 58 98,3 59 101,7 

Кількість підприємств побутового обслуговування 

 

одиниць 128 100,8 128 100,0 
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Показники 
Одиниця 

виміру 

2019  рік 2020 рік  

очік. 

% до 

факту 

2018 року 

програма 

програма 

до факту 

2019 року, 

% 

Показники чисельності та оплати праці найманих працівників      

Фонд оплати праці штатних працівників тис.грн. 1096032,0 99,8 1296610,6 118,0 

Середньооблікова чисельність штатних працівників  осіб 11200 89,9 11200 100,0 

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника грн. 8155,0 111,0 9647,4 118,3 

Заборгованість з виплати заробітної плати на кінець року тис.грн. 21069,5 116,3 13569,5 64,4 

в тому числі на економічно активних підприємствах тис.грн. 17199,0 120,7 9699,0 56,4 

Ринок праці      

Кількість вакансій, поданих роботодавцями одиниць 1900,0 103,6 1940 102,1 

Чисельність безробітних, які отримували послуги служби зайнятості осіб 2050 95,4 2030 99,0 

Чисельність осіб, забезпечених роботою за сприянням служби зайнятості осіб 1730 104,3 1790 103,5 

Пенсійне забезпечення та соціальна допомога населенню      

Кількість одержувачів пенсій (середньорічна) осіб 43100 146,1 43250 100,3 

Середньомісячний розмір виплати на 1 пенсіонера грн. 3967,8 130,7 4682,0 118,0 

Якість та доступність публічних послуг      

Частка домогосподарств, що мають доступ до фіксованої широкосмугової 

мережі Інтернет, у загальній кількості домогосподарств міста (району) 

% 90,0 * 95 * 

Кількість лікарів загальної практики - сімейних лікарів осіб 37 97,4 37 100,0 

Кількість лікарів загальної практики - сімейних лікарів на 1000 осіб наявного 

населення на кінець року 

осіб 0,52 98,1 0,52 100,0 

Середня наповнюваність групи дошкільного навчального закладу  осіб 19 101,0 20 105,3 

Частка дітей дошкільного віку охоплена дошкільними навчальними закладами, 

у загальній кількості дітей дошкільного віку 

% 74,0 * 74,0 * 

Середня наповнюваність класів загальноосвітньої школи  осіб 24,8 125,3 25,0 108,0 



 

 

 

6 

Показники 
Одиниця 

виміру 

2019  рік 2020 рік  

очік. 

% до 

факту 

2018 року 

програма 

програма 

до факту 

2019 року, 

% 

Частка дітей, для яких організовано підвезення до місця навчання і додому, у 

загальній кількості учнів, які того потребують 

% 0,0 * 0,0 * 

Частка дітей, охоплених позашкільною освітою, у загальній кількості дітей 

шкільного віку 

% 40,0 * 42 * 

Частка випускників загальноосвітніх навчальних закладів, які отримали за 

результатами зовнішнього незалежного оцінювання з іноземної мови 160 балів і 

вище, у загальній кількості учнів, що проходили тестування з іноземної мови 

% 49,0 * 50,0 * 

Частка випускників загальноосвітніх навчальних закладів, які отримали за 

результатами зовнішнього незалежного оцінювання з української мови 160 

балів і вище, у загальній кількості учнів, що проходили тестування з української 

мови 

% 65 * 68 * 

Частка випускників загальноосвітніх навчальних закладів, які отримали за 

результатами зовнішнього незалежного оцінювання з математики 160 балів і 

вище, у загальній кількості учнів, що проходили тестування з математики 

% 50,0 * 55 * 

Житлово-комунальне  господарство      

Частка домогосподарств, в яких створені об’єднання співвласників 

багатоквартирних будинків у загальній кількості домогосподарств об’єднаної 

територіальної громади 

% 
34 * 50 * 

Кількість установ соціального призначення, з них (за ДБН В.2в1-17.62006 

«Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп 

населення»): 

 
    

   повністю доступні 
одиниць 

11 8 20 55 

   частково доступні 
одиниць 

* * * * 

   недоступні 
одиниць 

7 100 10 142,3 

Рівень оплати житлово-комунальних послуг населенням  

% 

88 * 100 * 



 

 

 

7 

Показники 
Одиниця 

виміру 

2019  рік 2020 рік  

очік. 

% до 

факту 

2018 року 

програма 

програма 

до факту 

2019 року, 

% 

Показники діяльності суб`єктів малого підприємництва   
    

Кількість малих підприємств одиниць 490 100,2 495 101,0 

Кількість зареєстрованих суб’єктів підприємницької діяльності      

всього одиниць 287 69,7 295 102,8 

в тому числі фізичних осіб - підприємців одиниць 280 70,0 285 101,8 

Кількість суб’єктів підприємницької діяльності, що припинили свою діяльність       

всього одиниць 172,0 72,9 175 101,7 

в тому числі фізичних осіб -  підприємців одиниць 166 71,2 170 102,4 

Кількість підприємців-фізичних осіб  осіб 2287 105,2 2298 100,5 

Доходи місцевих бюджетів від діяльності суб’єктів малого підприємництва 
млн.грн. 

100,0 153,8 101,0 101,0 

Кількість наданих адміністративних послуг в розрахунку на 10 тис. наявного 

населення через центри надання адміністративних послуг одиниць 

505 110,0 600 118,8 

 



№ з/п Завдання Стратегії розвитку Донецької 
області на період 

до 2020 року / Плану заходів з реалізації у 
2018-

2020 роках Стратегії

Назва індикатору Базове значення
(станом на 
01.01.2020)

Прогнозне 
значення

(01.01.2021)

1.

Об'єм ділянок доріг що 
потребують ремонту, кв. м 141,910 129,264

2. Об'єм стічних вод, які 
підлягають  очищенню 
(згідно діючим нормам 

водовідведення),                
куб. м./годину

692.3 0

3. Інші завдання: Здійснювати контроль за 
умовами проживання дітей, які проживають 
в сім’ях, які опинилися в складних 
життєвих обставинах

Кількість дітей - сиріт та 
дітей, позбавлених 

батьківського піклування 
які потребують 

влаштування до ДБСТ та 
ПС

22 12

4. 3.5.2. Розвивати освітньо-наукову 
інфраструктуру

 Кількість будівель 
закладів освіти які 

потребують 
термомодернізації, од.

17 15

5. 3.5.1. Розвивати інфраструктуру системи 
охорони здоров’я

Кількість будівель 
відділень закладів охорони 

здоров'я які потребують 
термомодернізації, од.

3 2

Кількість адміністраторів 
ЦНАП 4 5

Кількість видів 
адміністративних послуг, 

які надаються у місті 
Костянтинівка 

120 124

Кількість  
адміністративних послуг 

наданих Центром надання 
адміністративних послуг 
Костянтинівської міської 

ради

3260 4000

3.2. Ключові індикатори ефективності реалізації заходів та проектів Програми 
економічного і соціального розвитку міста Костянтинівка на 2020 рік.

1.1.3. Запровадити сучасні системи 
управління міським і міжміським 

транспортом для підвищення доступності 
та ефективності надання транспортних 

послуг. Зберегти міський електротранспорт 
та розвивати електротранспорт.

4.2.5. Усувати екологічні загрози, в тому 
числі які виникли внаслідок проведення 
АТО.

6. 1.2.1 Створити підприємницьку 
інфраструктуру, спростити та збільшити 
прозорість адміністративних процедур, 
зокрема на депресивних територіях (у т.ч. 
малі міста)



обласного 
бюджету

районний (міський, 
селищний, 

сільський) бюджет

Промисловий комплекс 8 30,516.6 4,500.0 600.0 22,700.0
Енергозабезпечення та 
енергоефективність

4 297.0 297.0

Розвиток зовнішньоекономічної 
діяльності, міжнародної і 
міжрегіональної співпраці

6 221.0 50.0 171.0

Дорожньо-транспортний комплекс 16 4,548.3 4,548.3
Житлове господарство та комунальна 
інфраструктура 63 74,403.4 30,578.4 2,725.0

Житлове будівництво 1 500.0 500.0
Розвиток підприємницького 
середовища 18 1,219.3 108.0 565.5 165.8

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

8 2,163.9 2,163.9

Ринок праці. Зайнятість населення 37 1,000.0 500.0
Впровадження заходів 
територіального планування 3 206.0 206.0

Розвиток земельних відносин 8 1,707.0 1,230.0 5.0

3.3. Фінансове забезпечення
заходів Програми економічного і соціального розвитку міста Костянтинівка на 2020 рік.

Напрями реалізації заходів

Витрати на реалізацію

всього

у тому числі за рахунок коштів:

державного 
бюджету

місцевих бюджетів

підприємств

Кількість 
заходів



обласного 
бюджету

районний (міський, 
селищний, 

сільський) бюджет

Напрями реалізації заходів

Витрати на реалізацію

всього

у тому числі за рахунок коштів:

державного 
бюджету

місцевих бюджетів

підприємств

Кількість 
заходів

Соціальний захист населення 96 303,107.7 246,064.6 4,923.2 52,117.9 0.0
Підтримка сім'ї, дітей та молоді 40 2,781.0 216.2 2,564.8
Захист прав дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського 
піклування

10 684.8 4.8 380.0

Освіта 35 24,851.6 2,115.5 17,409.0  
Охорона здоров’я 66 29,657.3 29,657.3
Фізичне виховання та спорт 14 6,456.0 6,195.0 36.0
Культура і туризм 61 51,666.5 45,147.7 1,881.7
Заходи, пов’язані з наслідками 
проведення ООС, АТО на території 
області. Підтримка внутрішньо 
переміщених осіб 

14 29,115.6 27,490.1 1,625.5

Охорона навколишнього природного 
середовища 6 342.3  190.7 40.0

Захист прав і свобод громадян 11 1,150.0 1,150.0
Захист населення і територій від 
надзвичайних ситуацій 11 7,935.5 6,575.0 1,200.0 160.5

Розвиток громадянського суспільства 5 800.0 800.0

Розвиток інформаційного простору. 
Забезпечення доступу до 
неупереджених джерел інформації

8 2,747.0 2,747.0

ВСЬОГО: 549 578,077.8 286,853.2 5,144.2 200,260.1 30,048.9



тис.грн.

2,716.6

41,100.0

380.0

500.0

472.0

інших 
джерел



інших 
джерел

2.0

300.0

5,327.1

225.0
4,637.1

116.6

55,776.4



Державний 
фонд 

регіональног
о розвитку

інші кошти 
державного 
бюджету, 

включаючи 
цільові 

субвенції з 
державного 
бюджету на 

розвиток 
територій*

Надзвичайна 
кредитна 

програма для 
відновлення 

України 
Європейськог

о 
інвестиційног

о банку 

обласний 
бюджет

районний 
(міський,  
селищний, 
сільський) 

бюджет

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

7,816.60 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 7,216.60

1 Розробка проєктно-
кошторисної документації 
проєкту "Підготовка 
земельної ділянки під  
будівництво 
індустріального парку 
"Техносіті"

2020 рік Управління 
комунального 
господарства

100.00 100.00 100.00 Розробка проєктно-кошторисної 
документації проєкту "Підготовка 
земельної ділянки під  будівництво 
індустріального парку "Техносіті"

1.2.1. Створювати 
підприємницьку 
інфраструктуру, 
спростити та збільшити 
прозорість 
адміністративних 
процедур, зокрема на 
депресивних територіях 
(у т.ч. малі міста)

2 Раеалізація заходів щодо 
підготовеи земельної 
ділянки під будівництво 
індустріального парку 
"Техносіті"

2020 рік Управління 
комунального 
господарства

5,000.00 5,000.00 500.00 4,500.00 Очищення ділянки від сміття, 
викорчовування дерев та чагарників, 
відвід поверхневих вод, 
вирівнювання території ділянки 
(нахил склаадє 6-7%), 
маркшейдерська зйомка території та 
її планування, площа ділянки, га

1.2.1. Створювати 
підприємницьку 
інфраструктуру, 
спростити та збільшити 
прозорість 
адміністративних 
процедур, зокрема на 
депресивних територіях 
(у т.ч. малі міста)

3 Створення індустріального 
парку "Техносіті" у м. 
Костянтинівці (за рахунок 
коштів інвесторів)

2020 рік Виконавчий 
комітет 

Костянтинівсько
ї міської ради

2,716.60 2,716.60 2,716.60 Розробка проєктно-кошторисної 
документації з "Будівництва 
індустріального  парку "Техносіті". 
Проведення підготовчіх етапів: 
оформлення земельної ділянки, вибір 
керуючої компанії тощо

1.2.1. Створювати 
підприємницьку 
інфраструктуру, 
спростити та збільшити 
прозорість 
адміністративних 
процедур, зокрема на 
депресивних територіях 
(у т.ч. малі міста)

5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00

кошти місцевих бюджетів

Інші джерела 
фінансування *

Результативність реалізації проєкту
(характеристика,  потужність відповідних 

об'єктів)
Примітка

Потреба у фінансуванні на 2020 рік, тис.грн.  

у тому числі:

Відповідність Плану 
заходів з реалізації  у 2018-

2020 роках Стратегії 
розвитку Донецької області 

на період 
до 2020 року **  (номер та 
назва технічного завдання) 

або стратегії розвитку 
міста (району, ОТГ)

Всього

кошти державного бюджету

3.4. Перелік інвестиційних проєктів по м.Костянтинівка, реалізація яких пропонується у 2020 році 
розділу 3. Джерела та обсяги фінансування у 2020 році Програми економічного і соціального розвитку міста Костянтинівки на 2020 рік

№ з/п

Кошторисна 
вартість 
проєкту,
тис.грн.

Назва проєкту Виконавець
Термін 

реалізації 
 проєкту

Промисловий комплекс

Територіальне планування



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
4 Створення топографічної 

основи території міста 
Костянтинівка у державній 
геодизичній системі 
координат УСК-2000

2020 рік Проєктні і 
науково-
дослідні 

організації, які 
мають 

відповідну 
ліцензію та 

визначаються 
шляхом тендеру

5,000.00 5,000.00 5,000.00 Забезпечення оновленою 
містобудівною документацією для 
ведення містобудівної діяльності, 
ведення адресного реєстру, 
можливості надання містобудівних 
даних та визначення основних 
напрямків соціального та 
економічного розвитку міста

2.2.1. Надавати 
допомогу та підтримку 
процесу об'єднання 
місцевих громад 
шляхом сприяння 
процесу узгодження 
між громадами, а також 
інституційному та 
організаційному 
зміцненню.

96,676.43 0.00 0.00 0.00 49,128.03 4,981.20 42,567.20

5 Капітальний ремонт 
автодоріг по вул. 
Інженерна, вул. 
Волгоградська в м. 
Костянтинівка, Донецької 
обл

2020 рік Управління 
комунального 
господарства

9,220.89 9,220.89 9,220.89 Оновлено транспортну 
інфраструктуру міста. 
Відремонтовано ділянку протяжністю 
1780,0 м

1.1.3. Запровадити 
сучасні системи 
управління міським і 
міжміським 
транспортом для 
підвищення 
доступності та 
ефективності надання 
транспортних послуг. 
Зберегти міський 
електротранспорт  та 
розвивати 
електротранспорт.

6 Капітальний ремонт 
автодороги по  вул. 
Сєчкіна  (від вул. 
Волгоградська до межі 
міста) в  м. Костянтинівка, 
Донецької обл

2020 рік Управління 
комунального 
господарства

18,756.12 18,756.12 18,756.12 Оновлено транспортну 
інфраструктуру міста. 
Відремонтовано ділянку протяжністю 
3230,0 м

1.1.3. Запровадити 
сучасні системи 
управління міським і 
міжміським 
транспортом для 
підвищення 
доступності та 
ефективності надання 
транспортних послуг. 
Зберегти міський 
електротранспорт  та 
розвивати 
електротранспорт.

7 Капітальний ремонт 
автодороги по   вул. 
Мирошніченко (від ж/д 
переїзду до межі міста) в 
м. Костянтинівка, 
Донецької обл

2020 рік Підрядник 3,690.38 3,690.38 3,321.38 369.00 Оновлено транспортну 
інфраструктуру міста. 
Відремонтовано ділянку протяжністю 
787,7 м

1.1.3. Запровадити 
сучасні системи 
управління міським і 
міжміським 
транспортом для 
підвищення 
доступності та 
ефективності надання 
транспортних послуг. 
Зберегти міський 
електротранспорт  та 
розвивати 
електротранспорт.

Кошти згідно 
розпорядженню 
№ 548

Дорожньо-транспортний комплекс



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
8 Капітальний ремонт 

автодороги по вул. 
Лікарська (від проспекту 
Ломоносова до вул 
Ємельянова) в м. 
Костянтинівка, Донецької 
обл

2020 рік Управління 
комунального 
господарства

2,126.04 2,126.04 2,126.04 Оновлено транспортну 
інфраструктуру міста. 
Відремонтовано ділянку протяжністю 
635,8 м

1.1.3. Запровадити 
сучасні системи 
управління міським і 
міжміським 
транспортом для 
підвищення 
доступності та 
ефективності надання 
транспортних послуг. 
Зберегти міський 
електротранспорт  та 
розвивати 
електротранспорт.

9 Капітальний ремонт 
автодороги по вул. 
Харківська в  м. 
Костянтинівка, Донецької 
обл

2020 рік Управління 
комунального 
господарства

3,696.69 3,696.69 3,696.69 Оновлено транспортну 
інфраструктуру міста. 
Відремонтовано ділянку протяжністю 
719,0 м

1.1.3. Запровадити 
сучасні системи 
управління міським і 
міжміським 
транспортом для 
підвищення 
доступності та 
ефективності надання 
транспортних послуг. 
Зберегти міський 
електротранспорт  та 
розвивати 
електротранспорт.

10 Капітальний ремонт 
автодороги по вул. 
Плотинна в  м. 
Костянтинівка, Донецької 
обл

2020 рік Управління 
комунального 
господарства

1,252.99 1,252.99 1,252.99 Оновлено транспортну 
інфраструктуру міста. 
Відремонтовано ділянку протяжністю 
354,2 м

1.1.3. Запровадити 
сучасні системи 
управління міським і 
міжміським 
транспортом для 
підвищення 
доступності та 
ефективності надання 
транспортних послуг. 
Зберегти міський 
електротранспорт  та 
розвивати 
електротранспорт.

11 Капітальний ремонт 
автодороги по вул. 
Промислової дороги у м. 
Костянтинівка 
(коригування)

2020 рік Підрядник 46,365.87 39,088.15 36,944.05 2,144.10 Оновлено транспортну 
інфраструктуру міста. 
Відремонтовано ділянку автодороги 
протяжністю 3000,0 м

1.1.3. Запровадити 
сучасні системи 
управління міським і 
міжміським 
транспортом для 
підвищення 
доступності та 
ефективності надання 
транспортних послуг. 
Зберегти міський 
електротранспорт  та 
розвивати 
електротранспорт.

Кошти згідно 
розпорядженню 
№ 548
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12 Капітальний ремонт 

автодороги по з'їздам з 
Південного шляхопроводу 
у м. Костянтинівка 
(коригування)

2020 рік Підрядник 9,030.70 9,030.70 8,862.60 168.10 Оновлено транспортну 
інфраструктуру міста. 
Відремонтовано ділянку автодороги 
протяжністю 535,0 м

1.1.3. Запровадити 
сучасні системи 
управління міським і 
міжміським 
транспортом для 
підвищення 
доступності та 
ефективності надання 
транспортних послуг. 
Зберегти міський 
електротранспорт  та 
розвивати 
електротранспорт.

Кошти згідно 
розпорядженню 
№ 548

13 Капітальний ремонт 
автобусної зупинки та 
стоянки по вул. Олекси 
Тихого 260 в м. 
Костянтинівка Донецької 
області

2020 рік Управління 
комунального 
господарства

1,924.54 1,924.54 1,924.54 Оновлено транспортну 
інфраструктуру міста. 
Відремонтовано автобусну зупинку 
та стоянку

1.1.3. Запровадити 
сучасні системи 
управління міським і 
міжміським 
транспортом для 
підвищення 
доступності та 
ефективності надання 
транспортних послуг. 
Зберегти міський 
електротранспорт  та 
розвивати 
електротранспорт.

14 Благоустрій території на 
перехресті вул. 
Європейська та вул. 
Громова у м. 
Костянтинівка Донецької 
області. Реконструкція

2020 рік підрядник 7,889.94 7,889.94 2,300.00 5,589.94 Виконона благоустрій території на 
перехресті вул. Європейська та вул. 
Громова у м. Костянтинівка 
Донецької області

1.1.2. Забезпечувати 
ефективне 
функціонування 
житлово-комунального 
господарства  та 
безперебійне енерго-, 
газо- та водопостачання 
об'єктів соціальної 

135,577.72 0.00 0.00 0.00 0.00 2,741.84 132,835.88

15 Реконструкція внутрішньо 
квартальних мереж 
водопостачання 
мікрорайону "Цинковий" 
(вул. 6-го Вересня, 
Лівобережна, 
Б.Хмельницького, пр. 
Ломоносова) в м. 
Костянтинівка

2020 рік Управління 
комунального 
господарства

31,810.00 31,810.00 31,810.00 1.1.2. Забезпечувати 
ефективне 
функціонування 
житлово-комунального 
господарства  та 
безперебійне енерго-, 
газо- та водопостачання 
об'єктів соціальної 
сфери, освіти, охорони 
здоров'я.

Житлове господарство та комунальна інфраструктура

Розроблено ПКД, реконструйовано 
внутрішньоквартальні мережі 
водопостачання.
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16 Реконструкції внутришньо 

квартальних мереж 
водовідведення 
мікрорайону «Цинковий» ( 
вул.6-го Вересня, 
Лівобережна, 
Б.Хмельницького,  пр. 
Ломоносова) в м. 
Костянтинівка

2020 рік Управління 
комунального 
господарства

43,296.00 43,296.00 43,296.00 1.1.2. Забезпечувати 
ефективне 
функціонування 
житлово-комунального 
господарства  та 
безперебійне енерго-, 
газо- та водопостачання 
об'єктів соціальної 
сфери, освіти, охорони 
здоров'я.

17 Капітальний ремонт лінії 
зовнішнього освітлення по                                                
                                               
вул. Правобережна в                                 
                     м. 
Костянтинівка 
(коригування)

2020 рік Управління 
комунального 
господарства

1,156.48 1,156.48 1,156.48 Покращено експлуатаційні показники 
каналізаційного самопливного  
колектора, який в ході експлуатації 
прийшов в непридатний стан, 
забезпечено стабільну роботу 
системи водопостачання та 
водовідведення в місті

1.1.2. Забезпечувати 
ефективне 
функціонування 
житлово-комунального 
господарства  та 
безперебійне енерго-, 
газо- та водопостачання 
об'єктів соціальної 
сфери, освіти, охорони 
здоров'я.

18 Капітальний ремонт лінії 
зовнішнього освітлення по 
вул. Бахмутській в м. 
Костянтинівка 
(Коригування)

2020 рік Управління 
комунального 
господарства

2,772.99 2,772.99 2,772.99 1.1.2. Забезпечувати 
ефективне 
функціонування 
житлово-комунального 
господарства  та 
безперебійне енерго-, 
газо- та водопостачання 
об'єктів соціальної 
сфери, освіти, охорони 
здоров'я.

19 Капітальний ремонт лінії 
зовнішнього освітлення 
повул. Томська в м. 
Костянтинівка 
(коригування)

2020 рік Управління 
комунального 
господарства

489.76 489.76 489.76 1.1.2. Забезпечувати 
ефективне 
функціонування 
житлово-комунального 
господарства  та 
безперебійне енерго-, 
газо- та водопостачання 
об'єктів соціальної 
сфери, освіти, охорони 
здоров'я.

20 Капітальний ремонт лінії 
зовнішнього освітлення по 
вул. Ізюмська в м. 
Костянтинівка 

2020 рік Управління 
комунального 
господарства

495.60 495.60 495.60 1.1.2. Забезпечувати 
ефективне 
функціонування 
житлово-комунального 
господарства  та 
безперебійне енерго-, 
газо- та водопостачання 
об'єктів соціальної 
сфери, освіти, охорони 
здоров'я.

 Відремонтовано існуючі лінії 
зовнішнього освітлення. Відновлено 
навіс дроту встановлено світильники.
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21 Реконструкція 

самопливного 
каналізаційного колектору 
по вул. Правобережній від 
вул. Булгакова до КНС 1 м. 
Костянтинівка 
(коригування)

2020 рік Управління 
комунального 
господарства

42,956.89 42,956.89 42,956.89 Покращено експлуатаційні показники 
каналізаційного самопливного  
колектора, який в ході експлуатації 
прийшов в непридатний стан, 
забезпечено стабільну роботу 
системи водопостачання та 
водовідведення в місті

1.1.2. Забезпечувати 
ефективне 
функціонування 
житлово-комунального 
господарства  та 
безперебійне енерго-, 
газо- та водопостачання 
об'єктів соціальної 
сфери, освіти, охорони 
здоров'я.

22 Розробка ПКД на 
реконструкцію 
привокзальної площі м. 
Костянтинівка

2020 рік Управління 
комунального 
господарства

100.00 100.00 100.00 Розроблена ПКД на реконструкцію 
привокзальної площі м. 
Костянтинівка

1.1.2. Забезпечувати 
ефективне 
функціонування 
житлово-комунального 
господарства  та 
безперебійне енерго-, 
газо- та водопостачання 
об'єктів соціальної 

23 Розробка схеми 
оптимізації 
теплопостачання м. 
Костянтинівка

2020 рік Управління 
комунального 
господарства

500.00 500.00 500.00 Розроблена схема оптимізації 
теплопостачання м. Костянтинівка

1.1.2. Забезпечувати 
ефективне 
функціонування 
житлово-комунального 
господарства  та 
безперебійне енерго-, 
газо- та водопостачання 
об'єктів соціальної 

24 Реалізація виконання 
схеми оптимізації 
водопостачання міста

2020 рік Управління 
комунального 
господарства

12,000.00 12,000.00 12,000.00 Реалізована схеми оптимізації 
водопостачання міса

1.1.2. Забезпечувати 
ефективне 
функціонування 
житлово-комунального 
господарства  та 
безперебійне енерго-, 
газо- та водопостачання 
об'єктів соціальної 

399.00 0.00 0.00 0.00 0.00 399.00 0.00

25 Придбання обладнання для 
збору побутових відходів, 
а саме контейнерів (п.68 
постанови КМУ № 1147 
від 17.09.1996р.)

2020 рік м.Костянтинівка, 
 Управління 

комунального 
господарства 

Костянтинівсько
ї міської ради , 

МКП 
"Комунтранс"

199.00 199.00 199.00 Забезпечення екологічного 
безпечного поводження з відходами, 
придбано 60  контейнерів ємністю 
0,75 м³

Інші завдання:                                              
                             
Впровадження 
комплексу заходів для 
вирішення проблем 
поводження з твердими 
побутовими відходами

кошти фонду 
ОНПС

26 Заходи щодо відновлення і 
підтримання сприятливого 
гідрологічного режиму та 
санітарного стану річки 
Кривий Торець у 
м.Костянтинівка, у т.ч. 
розробка проєктно 
кошторисної документації 
(п.12  постанови КМУ 
№1147 від 17.09.1996)

2020 рік м.Костянтинівка, 
 КП "КБ" КМР

100.00 100.00 100.00 Розчищено русло річки Кривий 
Торець в межах м. Костянтинівка 
довжиною 1,8 км

4.2.5. Усувати 
екологічні загрози, в 
тому числі які виникли 
внаслідок проведення 
АТО.

Охорона навколишнього природного середовища
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27 Розробка Стратегічної 

екологічної оцінки 
Програми економічного і 
соціального розвитку міста 
Костянтинівки на 2020 рік, 
із внесеними до неї змінами

2020 рік Орган 
виконавчої 

влади або орган 
місцевого 

самоврядування, 
 який є 

відповідальним 
за розроблення 

документів 

100.00 100.00 100.00 Розроблено Стратегічну екологічну 
оцінку Програми економічного і 
соціального розвитку міста 
Костянтинівки на 2020 рік, із 
внесеними до неї змінами

4.2.5. Усувати 
екологічні загрози, в 
тому числі які виникли 
внаслідок проведення 
АТО.

107,262.27 0.00 0.00 0.00 9,076.97 700.00 97,485.30

28 Реконструкція  будівлі 
школи за адресою м. 
Костянтинівка, пр. 
Ломоносова, 105-А під 
створення Центру надання 
адміністративних послуг 
та Соціального офісу  

2020-
2021 
роки

Центр надання 
адміністративни

х послуг

74,768.40 74,768.40 74,768.40 Реконструйовано будівлю під 
створення ЦНАП та Соціального 
офісу, придбано обладнання, 
програмне забезпечення, 
впроваджено електронне врядування,  
 інформаційно-комунікаційні системи 
для забезпечення сучасного 
функціонування, вдосконалено 
систему надання соціальних послуг, 
шляхом розміщення в одній будівлі 
працівників соціальних служб.

2.3.2. Поліпшувати 
спроможність нових 
громад з метою 
покращення управління 
і надання якісних 
публічних послуг через 
відновлення та 
розвиток 
інфраструктури 
надання послуг на 
обласному, районному 
ті місцевому рівнях.

29 Реконструкція будівлі 
Комунального 
закладу"Центр обліку 
бездомних осіб та будинок 
нічного перебування" 
Костянтинівської міської 
ради

2020 рік КЗ "Центр 
обліку 

бездомних осіб 
та будинок 

нічного 
перебування" 

КМР

5,446.80 5,446.80 5,446.80 Покращено життєви умови та 
безпеки проживання осіб без 
визначеного місця проживання,осіб 
звільнених з місць позбавлення волі

3.1.3. Створювати 
заклади/соціальні 
служби для надання 
соціальних послуг 
відповідно до потреб 
конкретної громади.

30 Капітальний ремонт 
приміщень нежитлової  
будівлі за адресою: 
Донецька обл., 
м.Костянтинівка, вул. 
Громова, буд. 14

2020 рік Управління 
соціального 

захисту 
населення 

Костянтинівсько
ї міської ради

9,076.97 9,076.97 9,076.97 Відремонтовано приміщення 
нежитлової  будівлі 

1.3.2. Проводити 
енергоаудит та заходи 
зі зменшення 
енерговитрат у 
адміністративних 
будівлях та об'єктах 
соціальної 
інфраструктури.

31 Благоустрій території 
навколо нежитлової 
будівлі управління 
соціального захисту 
населення 
Костянтинівської міської 
ради за адресою:  
Донецька обл., 
м.Костянтинівка, вул. 
Громова, буд. 14

2020 рік Управління 
соціального 

захисту 
населення 

Костянтинівсько
ї міської ради

5,000.00 5,000.00 5,000.00 Виконано благоустрій території 
навколо нежитлової будівлі 
управління соціального захисту 
населення Костянтинівської міської 
ради 

3.1.3. Створювати 
заклади/соціальні 
служби для надання 
соціальних послуг 
відповідно до потреб 
конкретної громади.

Соціальний захист населення
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32 Реконструкція приміщення 

нежитлової будівлі Центру 
комплексної реабілітації 
дітей з інвалідністю 
Костянтиніввської міської 
ради за адресою: Донецька 
область, м. Костянтинівка, 
вул. Громова, 14

2020 рік Центр 
комплексної 
реабілітації 

дітей з 
інвалідністю 

Костянтиніввськ
ої міської ради 

7,000.00 7,000.00 7,000.00 Реконструйовано приміщення 
нежитлової будівлі Центру 
комплексної реабілітації дітей з 
інвалідністю Костянтиніввської 
міської ради

3.1.3. Створювати 
заклади/соціальні 
служби для надання 
соціальних послуг 
відповідно до потреб 
конкретної громади.

33 Капітальний ремонт  
частини приміщень  
будівлі управління 
соціального захисту 
населення 
Костянтинівської міської 
ради по вул. Громова, 14

2020 рік Управління 
соціального 

захисту 
населення 

Костянтинівсько
ї міської ради

500.00 500.00 500.00 Відремонтовано приміщення 
нежитлової  будівлі 

1.3.2. Проводити 
енергоаудит та заходи 
зі зменшення 
енерговитрат у 
адміністративних 
будівлях та об'єктах 
соціальної 
інфраструктури.34 Капітальний ремонт двох 

житлових блоків та 
актового залу КЗ "Міський 
соціальний гуртожиток" по 
вул. Пушкінська, 352 в 
м.Костянтинівка

2020 рік КЗ "Міський 
соціальний 
гуртожиток"

4,500.00 4,500.00 4,500.00

35 Придбання обладнання, 
інвентарю для КЗ 
"Міський соціальний 
гуртожиток" по вул. 
Пушкінська, 352 в 
м.Костянтинівка

2020 рік КЗ "Міський 
соціальний 
гуртожиток"

200.00 200.00 200.00

36 Реконструкція будівлі 
сараю під гараж для 
службових машин по вул. 
Громова, 14 в м. 
Костянтинівка

2020 рік Управління 
соціального 

захисту 
населення 

Костянтинівсько
ї міської ради

770.10 770.10 770.10 Реконстрруйовано будівлю сараю під 
гараж для службових машин

1.3.2. Проводити 
енергоаудит та заходи 
зі зменшення 
енерговитрат у 
адміністративних 
будівлях та об'єктах 
соціальної 
інфраструктури.

173,197.67 0.00 0.00 0.00 44,861.26 4,512.12 123,824.29

37 Капітальний ремонт 
(заміна вікон та дверей, 
утеплення фасадів та 
покрівлі) будівлі 
Костянтинівського 
дошкільного навчального 
закладу №31 «Мир» 
Костянтинівської міської 
ради Донецької області м. 
Костянтинівка,  вул. 
Європейська,50. 
Коригування кошторисної 
вартості (коригування).

2020 рік Управління 
освіти міської 

ради м. 
Костянтинівка

31,228.60 24,489.06 22,858.84 1,630.22 Відремонтовано будівлю навчального 
закладу.

1.3.2. Проводити 
енергоаудит та заходи 
зі зменшення 
енерговитрат у 
адміністративних 
будівлях та об'єктах 
соціальної 
інфраструктури.

Кошти згідно 
розпорядженню 
№ 548

3.4.1 Надавати 
соціальне житло та 
соціальні гуртожитки 
для ВПО, дітей-сиріт і 
дітей, позбавлених 
батьківського 
піклування.

Освіта 

Відремонтовано два блоки 
гуртожитка та придбано меблі, 

 обладнання та спортивний інвентар. 
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38 Реконструкція внутрішніх 

приміщень і басейну із 
заміною інженерних 
мереж в будівлі 
Костянтинівського 
дошкільного навчального 
закладу "Мир" 
Костянтинівської міської 
ради за адресою: вул. 
Європейська, 50. Басейн 
(коригування)

2020 рік Управління 
освіти міської 

ради м. 
Костянтинівка

23,245.58 23,245.58 23,245.58 Реконструйовано внутрішні 
приміщення і басейн, замінено 
інженерні мережі

1.3.2. Проводити 
енергоаудит та заходи 
зі зменшення 
енерговитрат у 
адміністративних 
будівлях та об'єктах 
соціальної 
інфраструктури.

39 Капiтальний ремонт 
(термомодернізация) 
дошкiльного навчального 
заставі № 23 "Усмiшка" 
Костянтинiвської мicької 
ради, вул. Партизанська, 
15 м. Костянтинiвка, 
Донецької 
обл.(коригування)

2020 рік Управління 
освіти міської 

ради м. 
Костянтинівка

5,727.35 5,038.74 4,517.44 521.30 Відремонтовано будівлю навчального 
закладу.

1.3.2. Проводити 
енергоаудит та заходи 
зі зменшення 
енерговитрат у 
адміністративних 
будівлях та об'єктах 
соціальної 
інфраструктури.

Кошти згідно 
розпорядженню 
№ 548

40 Реконструкція будівлі 
Костянтинівської 
спеціалізованої 
загальноосвітньої школи І-
ІІІ ступенів № 6 з 
поглибленим вивченням 
окремих предметів 
Костянтинівської міської 
ради Донецької області

2020 рік Управління 
освіти міської 

ради м. 
Костянтинівка

24,905.48 24,905.48 24,905.48 Реконструйовано будівлю 
навчального закладу.

1.3.2. Проводити 
енергоаудит та заходи 
зі зменшення 
енерговитрат у 
адміністративних 
будівлях та об'єктах 
соціальної 
інфраструктури.

41 Капітальний ремонт 
(утеплення фасадів) 
будівлі Костянтинівської 
спеціалізованої 
загальноосвітньої школи І-
ІІІ ступенів №6 з 
поглибленим вивченням 
окремих предметів 
Костянтинівської міської 
ради за адресою: вул. 6 
Вересня,79, м. 
Костянтинівка

2020 рік Управління 
освіти міської 

ради м. 
Костянтинівка

15,706.37 11,103.33 10,242.73 860.60 Відремонтовано будівлю навчального 
закладу.

1.3.2. Проводити 
енергоаудит та заходи 
зі зменшення 
енерговитрат у 
адміністративних 
будівлях та об'єктах 
соціальної 
інфраструктури.

Кошти згідно 
розпорядження 
№ 548

42 Реконструкція покрівлі в 
будівлі Костянтинівської 
загальноосвітньої школи І-
ІІІ ступенів №3, 
Костянтинівської міської 
ради, Донецької області, за 
адресою: вул. 
Ціолковського, 13, м. 
Костянтинівка

2020 рік Управління 
освіти міської 

ради м. 
Костянтинівка

12,264.03 12,264.03 12,264.03 Відремонтовано будівлю навчального 
закладу.

1.3.2. Проводити 
енергоаудит та заходи 
зі зменшення 
енерговитрат у 
адміністративних 
будівлях та об'єктах 
соціальної 
інфраструктури.
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43 Реконструція їдальні з 

прибудовою для 
загальноосвітньої школи І-
ІІІ ступенів №1 за 
адресою: вул.  
Європейська ,58 м. 
Костянтинівка (без 
зовнішніх мереж 
електропостачання)

2020 рік Управління 
освіти міської 

ради м. 
Костянтинівка

10,213.82 4,299.54 4,299.54 Реконструйовано їдальню з 
прибудовою в навчальному закладі

1.3.2. Проводити 
енергоаудит та заходи 
зі зменшення 
енерговитрат у 
адміністративних 
будівлях та об'єктах 
соціальної 
інфраструктури.

Кошти згідно 
розпорядженню 
№ 548

44 Реконструкція 
комплексного спортивного 
майданчика та благоустрій 
території загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступеня №1

2020 рік Управління 
освіти міської 

ради м. 
Костянтинівка

10,867.09 1,533.18 1,533.18 Реконструйовано комплексний 
спортивний майданчик та оновлено 
благоустрій території школи 

1.3.2. Проводити 
енергоаудит та заходи 
зі зменшення 
енерговитрат у 
адміністративних 
будівлях та об'єктах 
соціальної 
інфраструктури.

Кошти згідно 
розпорядженню 
№ 548

45 Капітальний ремонт 
басейна в будівлі 
Костянтинівської 
загальноосвітньої школи І-
ІІІ ступенів № 1 
Костянтинівської міської 
ради за адресою: вул. 
Європейська, 58, м. 
Костянтинівка

2020 рік Управління 
освіти міської 

ради м. 
Костянтинівка

1,395.13 396.61 396.61 Відремонтовано басейн в будівлі 
навчального закладу

1.3.2. Проводити 
енергоаудит та заходи 
зі зменшення 
енерговитрат у 
адміністративних 
будівлях та об'єктах 
соціальної 
інфраструктури.

Кошти згідно 
розпорядженню 
№ 548

46 Капітальний ремонт 
утеплення фасадів та 
покрівлі в будівлі 
Костянтинівської 
загальноосвітньої школи І-
ІІІ ступенів  №1 
Костянтинівської міської 
ради  за адресою: вул. 
Європейська,58, м. 
Костянтинівка

2020 рік Управління 
освіти міської 

ради м. 
Костянтинівка

20,742.30 1,012.92 1,012.92 Відремонтовано будівлю навчального 
закладу.

1.3.2. Проводити 
енергоаудит та заходи 
зі зменшення 
енерговитрат у 
адміністративних 
будівлях та об'єктах 
соціальної 
інфраструктури.

Кошти згідно 
розпорядженню 
№ 548

47 Будівництво спортивного 
майданчика учбово-
виховного комплексу 
"Ліцей із загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів" 
Костянтинівської міської 
ради Донецької області

2020 рік Управління 
освіти міської 

ради м. 
Костянтинівка

2,903.60 2,903.60 2,903.60 Завершено будівництво спортивного 
майданчика для занять фізичною 
культурою та спортом.

3.5.4. Розвивати 
молодіжний спорт: 
створювати доступну 
спортивну 
інфраструктуру для 
занять фізичною 
культурою та спортом, 
підтримувати 
діяльність закладів, 
установ, організацій 
фізкультурно-
спортивної 

48 Капітальний ремонт 
їдальні учбово-виховного 
комплексу "Ліцей із 
загальноосвітньої школи І-
ІІІ ступенів" 
Костянтинівської міської 
ради 

2020 рік Управління 
освіти міської 

ради м. 
Костянтинівка

500.00 500.00 500.00 Відремонтовано їдальню 1.3.2. Проводити 
енергоаудит та заходи 
зі зменшення 
енерговитрат у 
адміністративних 
будівлях та об'єктах 
соціальної 
інфраструктури.
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49 Встановлення модульної 

котельної у 
Костянтинівської ЗОШ № 
4, вул. Трудова, 66.

2020 рік Управління 
освіти міської 

ради м. 
Костянтинівка

1,800.00 1,800.00 200.00 1,600.00 Придбано та встановлено модульну 
котельню для опалення навчального 
закладу.

1.3.2. Проводити 
енергоаудит та заходи 
зі зменшення 
енерговитрат у 
адміністративних 
будівлях та об'єктах 
соціальної 
інфраструктури.

50 Встановлення модульної 
котельної у 
Костянтинівської ЗОШ  № 
16, вул. Преображенська, 
60

2020 рік Управління 
освіти міської 

ради м. 
Костянтинівка

1,800.00 1,800.00 200.00 1,600.00 Придбано та встановлено модульну 
котельню для опалення навчального 
закладу.

1.3.2. Проводити 
енергоаудит та заходи 
зі зменшення 
енерговитрат у 
адміністративних 
будівлях та об'єктах 
соціальної 
інфраструктури.

51 Капітальний ремонт даху 
будівлі Костянтинівського 
дошкільного навчального 
закладу № 13 «Топольок» 
Костянтинівської міської 
ради, Донецької обл., м. 
Костянтинівки,бул. 
Космонавтів,13

2020 рік Управління 
освіти міської 

ради м. 
Костянтинівка

2,305.60 2,305.60 2,305.60 Відремонтовано дах будівлі 
навчального закладу.

1.3.2. Проводити 
енергоаудит та заходи 
зі зменшення 
енерговитрат у 
адміністративних 
будівлях та об'єктах 
соціальної 
інфраструктури.

52 Капітальний ремонт 
покрівлі 
Костянтинівського 
дошкільного навчального 
закладу №14 «Ягідка» 
Костянтинівської міської 
ради, вул. Калмикова, 8

2020 рік Управління 
освіти міської 

ради м. 
Костянтинівка

300.00 300.00 300.00 Відремонтовано будівлю навчального 
закладу.

1.3.2. Проводити 
енергоаудит та заходи 
зі зменшення 
енерговитрат у 
адміністративних 
будівлях та об'єктах 
соціальної 
інфраструктури.

53 Капітальний ремонт 
покрівлі 
Костянтинівського 
дошкільного навчального 
закладу № 10 "Золота 
рибка" Костянтинівської 
міської ради по вул. 
Леваневського, 1

2020 рік Управління 
освіти міської 

ради м. 
Костянтинівка

300.00 300.00 300.00 Відремонтовано будівлю навчального 
закладу.

1.3.2. Проводити 
енергоаудит та заходи 
зі зменшення 
енерговитрат у 
адміністративних 
будівлях та об'єктах 
соціальної 
інфраструктури.

54 Капітальний ремонт 
(термомодернізація) 
будівлі дитячої юнацької 
спортивної школи, вул 
Абрамова, 1, у т.ч. 
родробка ПКД

2020 рік Управління 
освіти

55,000.00 55,000.00 55,000.00 Відремонтовано будівлю дитячої 
юнацької спортивної школи, вул. 
Абрамова, 1

1.3.2. Проводити 
енергоаудит та заходи 
зі зменшення 
енерговитрат у 
адміністративних 
будівлях та об'єктах 
соціальної 
інфраструктури.

165,326.16 0.00 0.00 11,671.64 20,774.59 2,341.96 130,537.97Охорона здоров’я 
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55 Реконструкція будівлі 

пологового будинку КУ 
"Центральна районна 
лікарня" за адресою: 
м.Костянтинівка, пр. 
Ломоносова,  буд.161 
(коригування)

2020 рік КНП 
"Багатопрофільн

а лікарня 
інтенсивного 

лікування 
Костянтинівсько
ї міської ради"

52,685.67 6,500.00 6,500.00 Реконструйовано будівлю пологового 
будинку 

1.3.2. Проводити 
енергоаудит та заходи 
зі зменшення 
енерговитрат у 
адміністративних 
будівлях та об'єктах 
соціальної 
інфраструктури.

56 Будівля хірургічного 
відділення (реконструкція 
внутрішніх приміщень та 
інженерних мереж 
будівлі), за аресою: 
Донецька обл., м. 
Костянтинівка, пр-т 
Ломоносова, 101

2020 рік КНП 
"Багатопрофільн

а лікарня 
інтенсивного 

лікування 
Костянтинівсько
ї міської ради"

94,300.16 94,300.16 94,300.16 Приближено вторинної медичної 
допомоги населенню, надано якісну 
хірургічну допомогу, збільшено 
питому вагу медичних послуг, що 
надаються лікарями, підвищено 
результативність роботи ЗОЗ та 
забезпечено раціональне 
використання ліжкового фонду. 

1.3.2. Проводити 
енергоаудит та заходи 
зі зменшення 
енерговитрат у 
адміністративних 
будівлях та об'єктах 
соціальної 
інфраструктури.

57 Реконструкція будівлі 
хірургічного відділення 
(Влаштування 
приймального боксу для 
машин екстреної допомоги 
на 1 автомобіль з 
інженерними системами 
підтримання клімату)

2020 рік КУ 
"Комунальна 

установа 
охорони 
здоров’я  
міської 

стоматологічної 
поліклініки 

Костянтинівсько
ї міської ради"

1,661.18 1,661.18 1,661.18 Реконструйовано будівлю 
хірургічного відділення 
(Влаштування приймального боксу 
для машин екстреної допомоги на 1 
автомобіль з інженерними системами 
підтримання клімату)

1.3.2. Проводити 
енергоаудит та заходи 
зі зменшення 
енерговитрат у 
адміністративних 
будівлях та об'єктах 
соціальної 
інфраструктури.

58 Капітальний ремонт 
(термомодернізація) 
системи опалення будівлі 
поліклініки комунальної 
установи «Центральна 
районна лікарня» за 
адресою: Донецька 
область, м. Костянтинівка, 
пр. Ломоносова, буд. 161 
(коригування)                                                                

2020 рік КНП 
"Багатопрофільн

а лікарня 
інтенсивного 

лікування 
Костянтинівсько
ї міської ради"

1,627.89 1,627.89 1,627.89 Покращено організацію та якість 
надання амбулаторно-поліклінічної 
допомоги  населенню  
м.Костянтинівки, кількістю 72,2 
тис.осіб., Костянтинівського району, 
кількістю 18,5 тис.осіб та 5 сіл 
Ясинуватського району, кількістю 5,3 
тис.осіб. Скорочено на 10% 
енергоємності. Знижено на 1% 
смертності населення

1.3.2. Проводити 
енергоаудит та заходи 
зі зменшення 
енерговитрат у 
адміністративних 
будівлях та об'єктах 
соціальної 
інфраструктури.

НКПВУ ЄІБ

59 Реконструкція покрівлі 
будівлі поліклініки 
комунальної установи 
«Центральна районна 
лікарня» за адресою: 
Донецька область, м. 
Костянтинівка, пр. 
Ломоносова, буд. 161 
(коригування)

2020 рік КНП 
"Багатопрофільн

а лікарня 
інтенсивного 

лікування 
Костянтинівсько
ї міської ради"

1,560.74 1,560.74 1,560.74 1.3.2. Проводити 
енергоаудит та заходи 
зі зменшення 
енерговитрат у 
адміністративних 
будівлях та об'єктах 
соціальної 
інфраструктури.

НКПВУ ЄІБ

60 Капітальний ремонт 
(санація) будівлі 
поліклініки комунальної 
установи «Центральна 
районна лікарня» за 
адресою: Донецька 
область, м. Костянтинівка, 
пр. Ломоносова, 161 
(коригування) 

2020 рік КНП 
"Багатопрофільн

а лікарня 
інтенсивного 

лікування 
Костянтинівсько
ї міської ради"

8,483.02 8,483.02 8,483.02 1.3.2. Проводити 
енергоаудит та заходи 
зі зменшення 
енерговитрат у 
адміністративних 
будівлях та об'єктах 
соціальної 
інфраструктури.

НКПВУ ЄІБ

Покращено організацію та якість 
надання амбулаторно-поліклінічної 
допомоги  населенню  
м.Костянтинівки, кількістю 72,2 
тис.осіб., Костянтинівського району, 
кількістю 18,5 тис.осіб та 5 сіл 
Ясинуватського району, кількістю 5,3 
тис.осіб. Скорочено на 10% 
енергоємності. Знижено на 1% 
смертності населення
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61 Капітальний ремонт 

(термомодернізація) 
будівлі пологового 
будинку Комунальної 
установи "Центральна 
районна лікарня" за 
адресою: Донецька 
область, м. Костянтинівка, 
пр. Ломоносова, буд.161

2020 рік КНП 
"Багатопрофільн

а лікарня 
інтенсивного 

лікування 
Костянтинівсько
ї міської ради"

12,077.09 7,878.26 7,878.26 Відремонтовано будівлю пологового 
будинку

1.3.2. Проводити 
енергоаудит та заходи 
зі зменшення 
енерговитрат у 
адміністративних 
будівлях та об'єктах 
соціальної 
інфраструктури.

Кошти згідно 
розпорядження 
№ 548

62 Капітальний ремонт 
(термомодернізація) 
будівлі пологового 
будинку Комунальної 
установи "Центральна 
районна лікарня" за 
адресою: Донецька 
область, м. Костянтинівка, 
пр. Ломоносова, буд.161 
(коригування)

2020 рік КНП 
"Багатопрофільн

а лікарня 
інтенсивного 

лікування 
Костянтинівсько
ї міської ради"

7,000.00 7,000.00 7,000.00 Відремонтовано будівлю пологового 
будинку

1.3.2. Проводити 
енергоаудит та заходи 
зі зменшення 
енерговитрат у 
адміністративних 
будівлях та об'єктах 
соціальної 
інфраструктури.

63 Капітальний ремонт 
(термомодернізація)  
будівлі дитячого 
відділення  лікарні 
Комунальної установи 
"Центральна районна 
лікарня" за адресою: 
Донецька область, м.  
Костянтинівка, пр.  
Ломоносова, буд.161а

2020 рік КНП 
"Багатопрофільн

а лікарня 
інтенсивного 

лікування 
Костянтинівсько
ї міської ради"

13,569.43 3,036.90 3,036.90 Відремонтовано будівлю дитячого 
відділення лікарні

1.3.2. Проводити 
енергоаудит та заходи 
зі зменшення 
енерговитрат у 
адміністративних 
будівлях та об'єктах 
соціальної 
інфраструктури.

Кошти згідно 
розпорядження 
№ 548

64 Капітальний ремонт 
системи опалення будівлі 
дитячого відділення 
Комунального 
некомерційного 
підприємства 
"Багатопрофільна лікарня 
інтенсивного лікування 
Костянтинівської міської 
ради" за адресою: 
Донецька область, м. 
Костянтинівка, пр. 
Ломоносова, 161а

2020 рік КНП 
"Багатопрофільн

а лікарня 
інтенсивного 

лікування 
Костянтинівсько
ї міської ради"

1,569.06 1,569.06 1,569.06 Відремонтовано систему опалення 
будівлі дитячого відділення лікарні

1.3.2. Проводити 
енергоаудит та заходи 
зі зменшення 
енерговитрат у 
адміністративних 
будівлях та об'єктах 
соціальної 
інфраструктури.
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65 Капітальний ремонт 

благоустрою прилеглої 
території до будівель 
дитячої лікарні та дитячого 
відділення і пологового 
будинку комунального 
некомерційного 
підприємства 
"Багатопрофільна лікарня 
інтенсивного лікування 
Костянтинівської міської 
ради", розташованих за 
адресою: 85113, Донецька 
область, м. Костянтинівка, 
проспект Ломоносова, 
161А,161

2020 рік КНП 
"Багатопрофільн

а лікарня 
інтенсивного 

лікування 
Костянтинівсько
ї міської ради"

17,282.51 17,282.51 17,282.51 Виконано благоустрій прилеглої 
території до будівлі дитячої лікарні та 
дитячого відділення і пологового 
будинку

3.5.1. Розвивати 
інфраструктуру 
системи охорони 
здоров'я

66 Капітальний ремонт 
(термомодернізація). 
Заміна вікон та дверей, 
утеплення  фасадів та 
покрівлі будівлі 
Комунальної установи 
"Лікувально-
профілактична установа 
Міська лікарня №5 
(головний корпус - 
чотирьохповерховий) по 
пр. Ломоносова, 101, м. 
Костянтинівка Донецької 
області

2020 рік КНП 
"Багатопрофільн

а лікарня 
інтенсивного 

лікування 
Костянтинівсько
ї міської ради"

10,899.33 3,182.58 3,027.68 154.90 Відремонтовано будівлю лікувальної 
установи

1.3.2. Проводити 
енергоаудит та заходи 
зі зменшення 
енерговитрат у 
адміністративних 
будівлях та об'єктах 
соціальної 
інфраструктури.

Кошти згідно 
розпорядженню 
№ 548

67 Капітальний ремонт філії 
КУОЗ "Костянтинівська 
міська стоматологічна 
поліклініка 
Костянтинівської міської 
ради по вул. Театральній,16

2020 рік КУ 
"Комунальна 

установа 
охорони 
здоров’я  
міської 

стоматологічної 
поліклініки 

Костянтинівсько
ї міської ради"

16,209.99 7,449.75 6,831.75 618.00 Відремонтовано будівлю 
стоматологічної поліклініки

1.3.2. Проводити 
енергоаудит та заходи 
зі зменшення 
енерговитрат у 
адміністративних 
будівлях та об'єктах 
соціальної 
інфраструктури.

Кошти згідно 
розпорядження 
№ 548

68 Капітальний ремонт 
(термомодернізація) 
будівлі "Комунальної 
установи охорони здоров’я  
 міської стоматологічної 
поліклініки" 
Костянтинівської міської 
ради Донецької області за 
адресою: м. Костянтинівка, 
вул. Бурденко, 14 
(коригування)

2020 рік КУ 
"Комунальна 

установа 
охорони 
здоров’я  
міської 

стоматологічної 
поліклініки 

Костянтинівсько
ї міської ради"

3,202.56 3,202.56 3,202.56 Знижено експлуатаційні витрати на 
утримання будівлі комунальної 
установи охорони здоров’я 
«Костянтинівської міської 
стоматологічної поліклініки» за 
рахунок капітальних та поточних 
ремонтів на 30%. 
Продовження терміну експлуатації 
будівлі на 15 років.

1.3.2. Проводити 
енергоаудит та заходи 
зі зменшення 
енерговитрат у 
адміністративних 
будівлях та об'єктах 
соціальної 
інфраструктури.
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69 Капітальний ремонт по 

заміні вікон та дверних 
блоків Комунальної 
установи охорони здоров'я 
"Костянтинівська міська 
стоматологічна 
поліклініка" 
Костянтинівської міської 
ради Донецької області 
(коригування)

2020 рік КУ 
"Комунальна 

установа 
охорони 
здоров’я  
міської 

стоматологічної 
поліклініки 

Костянтинівсько
ї міської ради"

591.56 591.56 591.56 Знижено експлуатаційні витрати на 
утримання будівлі комунальної 
установи охорони здоров’я 
«Костянтинівської міської 
стоматологічної поліклініки» за 
рахунок капітальних та поточних 
ремонтів на 30%. 
Продовження терміну експлуатації 
будівлі на 15 років.

1.3.2. Проводити 
енергоаудит та заходи 
зі зменшення 
енерговитрат у 
адміністративних 
будівлях та об'єктах 
соціальної 
інфраструктури.

105,418.44 0.00 0.00 18,829.43 0.00 0.00 86,589.01

70 Капітальний ремонт 
будівлі ПСМНЗ 
«Костянтинівська школа 
мистецтв» за адресою: пл. 
Перемоги, 6, м. 
Костянтинівка 
(коригування)

2020 рік ПСМНЗ 
«Костянтинівськ

а школа 
мистецтв»

18,829.43 18,829.43 18,829.43 Проведено заходи по капітальному 
ремонту будівлі та покрівлі, замінено 
вікна та двері, інженерні комунікації, 
відремонтовано внутрішні 
приміщення.

1.3.2. Проводити 
енергоаудит та заходи 
зі зменшення 
енерговитрат у 
адміністративних 
будівлях та об'єктах 
соціальної 
інфраструктури.

НКПВУ ЄІБ

71 Термомодернізація будівлі 
«Палац культури та 
дозвілля», розташованому 
у м.Костянтинівка

2020 рік МКЗК «Палац 
культури та 

дозвілля»

22,589.01 22,589.01 22,589.01 Проведено заходи по капітальному 
ремонту будівлі та покрівлі, замінено 
вікна та двері, інженерні комунікації, 
відремонтовано внутрішні 
приміщення.

1.3.2. Проводити 
енергоаудит та заходи 
зі зменшення 
енерговитрат у 
адміністративних 
будівлях та об'єктах 
соціальної 
інфраструктури.

72 Реконструкція міського 
парку культури та 
відпочинку м. 
Костянтинівка

2020 рік КП «Об'єднання 
парків та 

кінотеатрів 
Костянтинівсько
ї міської ради»

64,000.00 64,000.00 64,000.00 Реконструйовано та модернізовано 
територію парку культури та 
відпочинку

3.5.5. Сприяти 
збереженню та 
розвивати історико-
культурну та духовну 
спадщину, створювати 
умови для 
патріотичного 
виховання населення.

929,353.30 796,674.28 0.00 0.00 30,501.07 123,840.85 16,276.12 626,056.24ВСЬОГО

Культура і туризм



Державний 
фонд 

регіонального 
розвитку

інші кошти 
державного 
бюджету, 

включаючи 
цільові 

субвенції з 
державного 
бюджету на 

розвиток 
територій

Надзвичайна 
кредитна програма 

для відновлення 
України 

Європейського 
інвестиційного 

банку 

обласний 
бюджет

районний 
(міський, 

селищний, 
сільський) 

бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Промисловий конмплекс 3 7,816.59 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 7,216.59

Територіальне планування 1 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00

Дорожньо-транспортний комплекс 10 96,676.43 0.00 0.00 0.00 49,128.03 4,981.20 42,567.20

Житлове господарство та комунальна 
інфраструктура 10 135,577.72 0.00 0.00 0.00 0.00 2,741.84 132,835.88

Охорона навколишнього природного 
середовища 3 399.00 0.00 0.00 0.00 0.00 399.00 0.00

Соціальнй захист населення 9 107,262.27 0.00 0.00 0.00 9,076.97 700.00 97,485.30

Освіта 18 173,197.67 0.00 0.00 0.00 44,861.26 4,512.12 123,824.29

Охорона здоров'я 15 165,326.16 0.00 0.00 11,671.64 20,774.59 2,341.96 130,537.97

Культура і туризм 3 105,418.44 0.00 0.00 18,829.43 0.00 0.00 86,589.01

Всього: 72 796,674.28 0.00 0.00 30,501.07 123,840.85 16,276.12 626,056.24

3.5. Фінансове забезпечення
інвестиційних проєктів  Програми економічного і соціального розвитку міста Костянтинівка на 2020 рік.

Назва розділу Кількість 
проєктів

Потреба у фінансуванні на 2020 рік, тис.грн.  

Всього

у тому числі:
кошти державного бюджету кошти місцевих бюджетів

Інші джерела 
фінансування



4. Регіональна програма житлового будівництва на 2020 рік по м. Костянтинівка 

 
Найменування замовників 

та  назва обєктів згідно з 
проєктно-кошторисною 

документацією, їх 
місцезнаходження 

Наявність 

проєктно-

кошторис-

ноїдоку-

ментації, 

дата і № 

комплексного 

експертного 

висновку; 

дата і № 

документа, 

яким  

затвержена 

ПКД 

Р
ік

 п
о

ч
а
тк

у
  

і 
за

к
ін

ч
е
н

н
я 

Всього 

за кош-

торисом 

 

 

 

 

 

тис.грн. 

кв.м 

 

Виконано з 

початку 

будівництва 

станом 

на 

01.01.2020 

(очік.) 

 

 

тис.грн. 

кв.м 

 

%
 б

у
д

ів
е
л
ь
н

о
ї 

го
то

в
н

о
с
ті

 н
а
 

0
1

.0
1

.2
0

2
0

 (
о

ч
ік

.)
 

Залишок 

за кошто-

рисом 

на 

01.01.2020 

(очік.) 

 

 

тис.грн. 

кв.м 

 

Програма на 2020 рік 
обсяг капітальних вкладень у діючих цінах – тис. грн. 

введення в експлуатацію загальної площі – кв. метрів 

Всього 

за  раху-

нок  усіх 

джерел 

фінан-

сування 

 

у тому  числі за  джерелами фінансування: 

кошти 

держ-

бюд-

жету 

кошти 

облас-

ногоб

юд-

жету 

 

коштир

ай 

(міськ, 

сел, 

сільськ) 

бюдже-

ту 

власні 

кошти 

підпри- 

ємств 

та  

органі-

зацій 

кредити 

банків та 

інші 

позики 

кошти 

вітчиз-

няних 

інвесторі

в 

кошти 

населен-

ня  на 

будівни-

цтво 

власних 

квартир 

кошти  

індиві-

дуальних

забудов-

ників 

інші 

джерела 

фінан-

сування 

(вказа- 

ти  

які) 

 

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

Житлове будівництво - всього                 

у тому числі:                 

а)  у  міській  місцевості  (міста та 

селища  міського типу) 
                

б) у сільській  місцевості (селища 

та села) 

                

із загального обсягу:                 

І. Нове будівництво 

   житла 

                

у тому числі:                 

1) Завершення недобудованих  на 

01.01.2020 багатоквартирних 

будинків    

                

у тому числі:                 

по замовниках  

та об’єктах 

                

2) Будівництво нових 

багатоквартирних житлових 

будинків (що розпочинаються у 

2020 році) 

                

у тому числі по замовниках та 

об’єктах 
                

3) Індивідуальне житлове 

будівництво 
                

у тому числі:                 

   - за рахунок власних  коштів 

населення 

                

- за програмою  «Власний дім»                 

 

ІІ. Розширення  
                



 

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

       у тому числі:                 

1) Розширення багатоквартирних 

житлових будинків  
                

у тому числі:                                                   

по замовниках  

та об’єктах 
                

2) Розширення індивідуальних 

житлових будинків 
                

   - за рахунок власних  коштів 

населення  
                

- за програмою  «Власний дім»                 

 

ІІІ. Реконструкція 
                

 

1) Реконструкція житлових 

будинків, гуртожитків, дитячих 

садків, шкіл та інших 

нежитлових будівель під житло 

                

у тому числі:                 

по замовниках  

та об’єктах 

                

 

2) Реконструкція індивідуальних 

житлових будинків 

                

   - за рахунок власних коштів 

населення  
                

- за програмою «Власний дім»                 

Із загального обсягу  за 

спеціальними програмами 

                

Комплексна  програма забезпечення  

житлом військовослужбовців та  

членів їх сімей 

х х х х х х          
 

Державна Програма забезпечення  

молоді  житлом  

х х х х х х          
 

Програма  індивідуального 

житлового будівництва  на селі 

“Власний дім” 

х х х х х х          
 

Громадяни, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської 

катастрофи 

х х х х х х          
 

Створення житлового фонду 

соціального призначення 

х х х х х х          
 



 

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

Створення Фондів житла для 

тимчасового проживання 
х х х х х х          

 

Будівництво доступного житла х х х х х х          
 

у т.ч.                
 

за рахунок здешевлення вартості 

іпотечних кредитів 
               

 

реконструкція  кварталів 

застарілого житла 

х х х х х х          
 

Інші програми  (вказати які) х х х х х х          
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