ДОВІДКА
про виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Торецька
в 1 кварталі 2017 року
На виконання розпорядження голови Донецької облдержадміністрації, керівника
обласної військово-цивільної адміністрації від 14.03.2017 №224 «Про організаційне та
інформаційне забезпечення виконання Програми економічного і соціального розвитку
Донецької області на 2017 рік», відділ економіки та інвестиційного розвитку підготовив
звіт про виконання Програми економічного і соціального розвитку міста Торецька
за 1 квартал 2017 року.
Підсумком діяльності установ, підприємств та організацій в 1 кварталі 2017 року
є досягнутий рівень виконання програмних заходів:
• Обсяг реалізації промислової продукції: 246,3 млн. грн. або 26,9% виконання
Програми на рік (план – 915,5 млн. грн), до 1 кварталу 2016 року – 144,6%;
• Видобуток вугілля рядового кам’яного склав 68,0 тис.тонн, що становить 22,7%
виконання Програми на рік (300,0 тис.тонн) та 97,3% до 1 кварталу 2016 року
(69,9 тис.тонн).
• Випуск готової вугільної продукції склав 16,4 тис. тонн, до 1 кварталу 2016 року
– 24,8% (66,0 тис. тонн);
• Обсяг переробки вугілля рядового кам’яного склав 306,6 тис.тонн, що становить
21,3% виконання програми на рік (1440,0 тис.тонн) та у 3,8 рази більше до 1
кварталу 2016 року (80,1 тис.тонн);
•

Випуск хімічної продукції:
- обсяг реалізованої промислової продукції – 64 116,2 тис. грн., що станов ить
19,4% виконання Програми на рік (331 005,0 тис. грн.) та 142,9% до 1 кварталу 2016 року
(44 877,6 тис. грн.);
 виробництво промислової продукції по номенклатурі:
 феноло-крезоли – 400,0 тонн, що становить 21,6% виконання Програми
на рік (1 850 тонн) та 42,9% менше до 1 кварталу 2016 року;
 нафталіну – 3 800 тонн, що становить 19,0% виконання Програми на рік
(20 021) на рівні 1 кварталу 2016.
Обсяг виробленої харчової продукції склав 566,70 тонн продукції, що станов ить
22,83% виконання Програми на рік (2 482,0 тонн) та 97,99% до 1 кварталу 2016 року
(578,3 тонн):
•
•
•
•
•
•

торти – 1,1 т. (44,0% та 157,14%);
тістечка – 0,5 т. (33,33% та 125,0%);
здобні вироби – 40,2 т. (23,24% та 104,69%);
солодощі східні борошняні – 1,4 т. (20,0% та 77,78%);
пряники – 9,9 т. (20,63% та 77,34%);
хлібобулочних виробів – 513,6 т. (22,83% та 97,98%).

• Середньоспискова чисельність штатних працівників: 8 483 чол. або
89% виконання Програми на рік (план – 9 536 чол.), до 1 кварталу 2016 року – 82,8%;
• Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника на 01.04.2017
року склала 5 498,0 грн., що станов ить 105,1% виконання Програми на рік
(5 232,2грн.) та 140,9% до 1 кварталу 2016 року (3 901,0 грн.);
• Фонд оплати праці штатних працівників за 1 квартал 2017 року склав

139 918,3 тис.грн., що на 39,8% більше в порівнянні з 1 кварталом 2016 року
(100 112,2 тис.грн.) та склав 21,3% виконання Програми на рік (656 875,9 тис.грн.);
• Заборгованість із виплати заробітної плати на 01.04.2016 року становить
9 905,6 тис.грн. (-6 219,3 тис. грн. або -38,6% до 1 кварталу 2016 року):
- на 01.04.2016 року - 16 124,9 тис. грн.;
- на 01.04.2017 року – 9 905,6 тис.грн.;
• Середньомісячний розмір пенсії склав 2 326,5 грн., що становить 96,9%
виконання Програми на рік (2 400,0 грн.) та 107,8% до 1 кварталу 2016 року
(2 158,97 грн.);
• Кількість одержувачів пенсій на 01.04.2017 року склала 26 571 особа, що на
592 особи або на 2,2% менше, в порівнянні з 1 кварталом 2016 року (27 163 особи) та
складає 104,1% виконання Програми на рік (25 520 осіб).
• Зареєстровано 197 безробітних, що становить – 63,5% виконання Програми на рік
(план 310 чол.) і 41,9% до 1 кварталу 2016 року (470 чол.);
•

Економічний ефект від впровадження енергозберігаючих заходів за 1 квартал
2017 року по місту склав 622,0 тис. грн. (0,1% до Програми), витрати на
реалізацію склали 60,7 тис. грн. Економія ПЕР – 0,162 тис. т.у.п. (3,0% до
Програми), вартість зекономлених ПЕР – 638,724 тис. грн. (3,7% до Програми).

Інвестиційний розвиток
1) З березня 2017 року в межах Програми відновлення та побудови миру на
Сході України ПРООН за підтримки Уряду Японії та Донецької облдержадміністрації
підрядна організація ПП «Будремкомплект» (м. Київ) розпочала реалізацію проекту
«Капітальний ремонт приміщень першого поверху під амбулаторію по проспекту
Шахтарів (Свердлова) в місті Торецьку» бюджетом близько 52,0 тис.$. Реалізація
проекту дозволить налагодити амбулаторне обслуговування 6 040 чол. дорослих та
близько 1 500 дітей з абалочної частини міста. Орієнтовний штат працівників, які
надаватимуть послуги з медичного обслуговування – 19 осіб.
2) Для отримання фінансування з обласного бюджету та Державного фонду
регіонального розвитку (ДФРР) у 2017 році для участі у конкурсному відборі подано
комплексний проект «Підвищення якості і доступності надання адміністративних
послуг у м. Торецьку шляхом створення Центру надання адміністративних послуг»
загальною вартістю 5 751,289 тис.грн. Реалізація проекту дозволить:
- здійснити реконструкцію приміщень 1 поверху адміністративної будівлі РАГСу
під ЦНАП площею 336,8 м.кв.;
- зовнішній капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду та покрівлі, заміна вікон
та дверей, облаштування сходів, пандусів, звісів);
- створити відкриту зону на 8 адміністраторів площею 108,1 м. кв.;
- придбати меблі - 150 од.;
- придбати ІТ-станцію для виготовлення паспортів, систему "Електронна черга",
обладнання та устаткування.
3) Розпорядженням голови Донецької облдержадміністрації, керівника обласної
військово-цивільної адміністрації від 11.04.2017 № 348 затверджено напрямки
використання у 2017 році коштів обласного бюджету на житлово-комунальне
господарство та комунальну інфраструктуру по місту Торецьку в сумі
11 922,4 тис.грн., а саме:
- реконструкція самопливного каналізаційного колектору 88-89-90 кварталів
м. Торецька – 9 146,8 тис.грн.;
- реконструкція водоводу Дзержинського ВУВКГ КП «Компанія «Вода Донбасу»

діаметром 400 мм від ВНС «Водопровідний вузол» до вул.. Центральна м. Торецьк –
1 581,9 тис.грн.;
- капітальний ремонт мереж водопостачання від водоводу «Забалка» до
пр. Піонерів м. Торецьк (коригування) – 1 192,7 тис.грн.
4) В поточному році місто Торецьк долучить до Надзвичайної кредитної
програми по відновленню України. За рахунок коштів Європейського інвестиційного
банку (ЄІБ) в місті буде реалізовано 3 проекти на суму 43,0 млн.грн. з термомодернізації
об’єктів соціальної сфери (НВК «Школа-ліцей», хірургічний і терапевтичний корпуси
Центральної міської лікарні). Станом на 01.04.2017 вказані проекти попередньо відібрані
ЄІБ для реалізації у 2017 році. Наразі чекаємо підписання Кабінетом М іністрів України
відповідної постанови.
5) Північна селищна рада міста Торецька спільно з виконавчим органом Торецької
міської ради виступає ініціатором створення індустріального парку площею 18,5 га на
території промислового майданчика колишньої вуглевидобувної шахти «Північна»
ДП «Торецьквугілля». Індустріальний парк має стати точкою розвитку економічного
потенціалу територіальної громади м. Торецька
Мета створення: використання унікального для даної місцевості природнокліматичного потенціалу; залучення інвестицій в економіку м. Торецька; створення нових
робочих місць для працевлаштування вивільненого населення в працездатному віці;
збереження і розвиток міста як промислового.
Функціональне призначення: створення підприємств з виготовлення будівельних
матеріалів, гірничошахтного обладнання та ремонту техніки.
Проблемні питання міста Торецька:
1) відсутність фінансового ресурсу на відновлення роботи 793 об’єктів, які постраждали
в результаті АТ О (37 інфраструктурних об’єктів і 756 житлових будинків, в тому числі
127 багатоквартирних комунальної форми власності і 624 садибного типу);
2) наявність заборгованості із виплати заробітної плати (станом на 01.04.2017 – 9,906 млн.грн.);
3) скорочення середньоспискової чисельності штатних працівників до 8,5 тис.чол.;
4) створення сучасного Центру надання адміністративних послуг (5,5 млн.грн.);
5) відновлення і капітальний ремонт ліфтового (19,5 млн.грн.) та дорожньо-мостового
господарства (62,2 млн.грн.);
6)
7)

відсутність резервного джерела водопостачання м. Торецька (126,5 млн.грн.);
відсутність цілодобового водопостачання через наявність аварійних та самортизованих
мереж водопостачання в м. Торецьку (49,0 млн.грн.);

8) надання допомоги вимушено переміщеному населенню з території проведення АТ О і
вирішення питання забезпечення їх проживання на території м. Торецька (у т.ч. виділення
коштів на ремонт вільного до розподілу житла);
9)

вичерпання резервів існуючого полігону твердих побутових відходів.

Начальник відділу економіки та
інвестиційного розвитку
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