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1. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ МІСТА

1.1. Тенденції економічного і соціального розвитку міста

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 підготував
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..
Чисельність постійного населення на 01.03.2017 року склала 69,7 тис.чол.
(69 652 чол.), наявного населення - 70,3 тис. осіб (70 283 чол.).
Природній рух населення за 2 місяці 2017 року склав «- 150 осіб» (народилось
57 малюків, померло – 207 осіб).
Сальдо міграції за 2 місяці 2017 року дорівнює «-14 осіб» (прибуло - 0 осіб, вибуло
– 14 осіб). Щільність населення міста за 1 квартал 2017 року складає 1 134 особи на
1 кв. км., 55% населення мешкає в місті.
За 1 квартал 2017 року чисельність працюючого населення в економічно активни х
галузях економіки склала 8 483 осіб, що становить 89% виконання Програми на рік ( 9 536
осіб) та 82,8% до аналогічного періоду 2016 року (з 10 249 на 01.04.2016 року до
8 483 осіб на 01.04.2017 року).
За 1 квартал 2017 року чисельність фізичних осіб-підприємців склала 1 731 ФОП,
що на 94 ФОП або 5,2% менше, ніж у 1 кварталі 2016 року (1 825 ФОП).
За 1 квартал 2017 року фонд оплати праці штатних працівників по місту Торецьку
склав 139 918,3 тис.грн., що на 39,8% більше в порівнянні з відповідним періодом
2016 року та склав 21,3% виконання Програми на рік (656 875,9 тис. грн.).
Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника на 01.04.2017 року
склала 5 498,0 грн., що становить 105,1% виконання Програми на рік (5 232,2 грн.) та
140,9% до відповідного періоду 2016 року (3 901,0 грн.).
За 1 квартал 2017 року надходження власних доходів до Пенсійного фонду
України зменшились на 28% в порівнянні з відповідним періодом 2016 року і склали
651,8 тис.грн., що становить 21,0% виконання Програми на рік (3 098,9 тис.грн.).
Основна причина скорочення надходження власних доходів – перереєстрація
підприємства філія ЗФ Торецька ТОВ «Енергоімпекс» до управління Пенсійного фонду
України в м. Селідове.
За 1 квартал 2017 року видатки Пенсійного фонду України склали
156 431,8 тис.грн., що становить 18,1% виконання Програми на рік та на 7,6% більше
в порівнянні з 1 кварталом 2016 року. Збільшення видатків відбулося у зв’язку з
підвищенням мінімального розміру пенсії та у зв’язку зі зверненням за поновленням
виплат тимчасово переміщених осіб.
Загальна сума боргу до бюджету Пенсійного фонду України за 1 квартал 2017 року
склала 115 878,2 тис.грн., що становить 107,7% виконання Програми на рік та 181,8% до
відповідного періоду 2016 року. Зростання заборгованості відбулось за рахунок поточних
нарахувань пільгової пенсії та закінчення строку відстрочених судових рішень по
підприємству ДП «Торецьквугілля».
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Недоїмка по страхових внесках у загальній сумі боргу до бюджету Пенсійного фонду
України за 1 квартал 2017 року склала 1 154,1 тис.грн., що становить 177,6% виконання
Програми на рік та 107,3 до відповідного періоду 2016 року.
За 1 квартал 2017 року загальна потреба в коштах на виплату пенсій та грошової
допомоги склала 155 068,5 тис.грн., що становить 18,0% виконання Програми на рік та
107,3% до відповідного періоду 2016 року.
Кількість одержувачів пенсій на 01.04.2017 року склала 26 571 особа, що на
592 особи або на 2,2% менше, в порівнянні з відповідним періодом 2016 року
(27 163 особи) та складає 104,1% виконання Програми на рік (25 520 осіб). Зменшення
відбулося у зв’язку з проведенням верифікації тимчасово переміщених осіб.
Середньомісячний розмір виплати на 1 пенсіонера склав 2 326,48 грн., що
становить 96,9% виконання Програми на рік та 107,8% до відповідного періоду 2016 року
(2 158,97 грн.).
Середньомісячний розмір пенсії станом на 01.04.2017 року зафіксовано в сумі
2 326,48 грн., що в порівнянні з аналогічним періодом 2016 року збільшився на 7,8%
(2158,97 грн.), до виконання Програми 96,9% (2 400 грн.).
Оперативні дані щодо заборгованості
із виплати заробітної плати по місту Торецьку
(тис. грн.)

Станом на
№ п /п

Назва підпри ємства

01.04.2016
року

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ша хта "Ц ентра льна"
Ша хта "П івнічна"
Ша хта "Торе цька"
Ша хта "П івденна"
ДП "Торецьквугілля" "РМЗ"
ДП "Торецьквугілля"А втобаза
ДП ДУ "Санаторій - профілакторій Радуга"
ДП "Торецьквугілля" спе ца пара т
ДП "Торецьквугілля" "УМТЗ"

411,0
201,0
236,0
15,0
17,0
14,0

10

ДП "Торецьквугі лля"

927,0

1
2
3
4
5
6
7
8

ТДВ "ОП "Шахта ім. Святої
Матрони Московської "
Дзержинська територіальна
орга ніза ція ПРВП
ПАТ "Центральна збагачувальна
фабрика "Торецька"
Філі я "ЗФ "Торецька" ТОВ "Ене ргоімпе кс"
Дзержинське виробниче упра вління
водопровідно-каналізаційного господарства
ОКП "Компанія "Вода Донбасу"
Дзержинська авт омобільна школа Товариство
сприяння обороні України
ТОВ "Н овгородс ький комбі на т
комунального господарс тва"
Філі я "Енерговантажт ра нс "
ТОВ "ТЕК "Ене рготранс"

ВСЬОГО

01.03.2017
рок у

01.04.2017
року

Динаміка за
період з
01.03.2017 по
01.04.2017 року

-411,0
-201,0
-236,0
-15,0
-17,0
-14,0
0,0
-25,0
-8,0

25,0
8,0

10 132,90

22,70

951,40

Динаміка за
період з
01.04.2016 по
01.04.2017 року

0,0
6 035,20

35,00
1 804,0

1 315,00

0,0

0,0

-927,0

6 110,90

75,7

-4 022,0

0,0

0,0

4,1

16,4

39,10
2 018,8

214,8

1 067,4

214,30

214,3

-1 100,7
0,0

5,8

279,00

284,80

2 775,90

631,00

1 237,70

606,7

16 124,90

8 784,20

9 905,60

1121,4

284,8
-1 538,2

-6 219,30

Заборгованість із виплати заробітної плати на 01.04.2017 року склала
9 905,6 тис.грн.:
- Філія «ЗФ «Торецька» ТОВ «Енергоімпекс» – 2 018,8 тис.грн. (знизилась
платоспроможність дебіторів через перебої в постачанні давальницької
сировини);
-

ТДВ «ОП «Шахта ім. Святої М атрони М осковської» – 6 110,90 тис.грн.;

-
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Філія «Енерговантажтранс» ТОВ «ТЕК «Енерготранс» – 1 237,7 тис.грн.
(через відсутність оплат контрагентів за вже надані послуги, зростання на
50% цін на нафтопродукти, запасні частини для виконання ремонту шляхів
залізниці і рухомого складу, низької вартості послуг залізниці, тариф на які
формується з урахуванням цін 2011 року);

-

Дзержинське
виробниче
управління
водопровідно-каналізаційного
господарства ОКП «Компанія «Вода Донбасу» – 214,3 тис.грн. (через те, що
підприємство належить до обласної комунальної власності КП «Компанія
«Вода Донбасу», собівартість не відповідає економічно обґрунтованим
тарифам та через низький рівень оплати населенням за отримані комунальні
послуги);

-

ПАТ «Центральна збагачувальна фабрика «Торецька» – 39,10 тис. грн.

-

Т ОВ «Новгородський комбінат комунального господарства» – 284,8 тис. грн.
(несвоєчасна плата споживачів комунальних послуг, які надаються комбінатом)

На деяких підприємствах борги з оплати праці виникали на 1 число місяця і
ліквідовувалися повністю або частково протягом цього ж місяця.
Скорочення заборгованості з оплати праці та підвищення рівня заробітної
плати є результатом роботи міської комісії з питань погашення заборгованості із
заробітної плати, забезпечення податкових та інших бюджетних надходжень,
страхових внесків до Пенсійного фонду і запобігання неплатоспроможності (далі
Комісія). Так, за 3 місяця 2017 року було проведено 3 засідання міської комісії, на яких
заслухано звіти суб’єктів господарювання щодо існуючого стану погашення
заборгованості із виплати заробітної плати відповідно до розроблених графіків.
Обсяг роздрібного товарообігу за 1 квартал 2017 року склав 40 450,0 тис.грн., що в
2,7 рази більше, в порівнянні з 1 кварталом 2016 року (15 125,0 тис.грн.) та 23,8%
виконання програми на 2017 рік (170 000,0 тис.грн.).
Обсяг реалізованих побутових послуг, наданих населенню за 1 квартал 2017 року
склав 2,0 млн.грн., що становить 25,0% виконання програми на рік (8,0 млн.грн.) та
105,3% до 1 кварталу 2016 року (1,9 млн.грн.).
Протягом 3 місяців 2017 року до Зведеного бюджету м. Торецька зібрано податків і
зборів в сумі 41 211,4 тис. грн., що становить 29,6% виконання Програми на рік
(139 394,0 тис.грн.) та на 35,5% більше у порівнянні з відповідним періодом минулого
року (30 411,7 тис. грн.):
- до державного бюджету зібрано 14 502,6 тис. грн., що становить 33,9 %
виконання Програми на рік (42 745,0 тис.грн.) та на 41,2% більше у порівнянні
з відповідним періодом минулого року (10 267,4 тис. грн.);
-

до місцевого бюджету (у контингенті) зібрано 26 708,8 тис. грн., що станов ить
27,6% виконання Програми на рік (96 649,0 тис.грн.) та на 32,5% більше
у порівнянні з відповідним періодом минулого року (20 144,3 тис. грн.).

Доходи бюджету міста Торецька (з трансфертами) за 1 квартал 2017 року склали
129 586,2 тис.грн., в тому числі:
- загальний фонд – 125 179,4 тис.грн., що на 52,9% або на 43 315,7 тис. грн.
більше до 1 кварталу 2016 року, в т.ч. власні доходи зросли на 32,2% або на
5 412,6 тис.грн. до відповідного періоду 2016 року;
- спеціальний фонд – 4 406,8 тис.грн., що на 47,7% або на
1 409,8 тис.грн. більше до 1 кварталу 2016 року, в т.ч. за рахунок власни х
надходжень бюджетних установ на 1 381,8 тис.грн. або на 46,2% до
відповідного періоду 2016 року.
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Власні доходи загального фонду бюджету м. Торецька за рахунок податків та
зборів за 1 квартал 2017 року склали 22 232,1 тис.грн., що відповідає 24,4% річного
плану. У порівнянні з 2016 роком доходи збільшилися на 5 412,6 тис.грн. або 32,2%.
Власні доходи спеціального фонду міського бюджету за 1 квартал 2017 року
склали 4 406,8 тис.грн.(без трансфертів).
Видатки бюджету міста за 1 квартал 2017 року склали 125 171,2 тис. грн. або
33,1% виконання Програми на рік та 152,4% до відповідного періоду 2016 року, в тому
числі: загальний фонд – 121 479,7 тис.грн. (28,1% та 154,1% відповідно), спеціальний
фонд – 3 691,5 тис.грн. (64% та 112% відповідно). Фінансування видатків з бюджету
здійснюється пропорційно одержаним доходам.
Протягом 1 кварталу 2017 року зареєстровано 197 осіб, що мали статус
безробітних, що складає 42% до аналогічного періоду минулого року.
Кількість пільгової категорії громадян, інформація про яких внесена до Єдиного
державного автоматизованого Реєстру осіб, які мають право на пільги, за 1 квартал
2017 року склала 24 478 осіб, що становить 94,9% виконання Програми на рік та 97,5% до
відповідного періоду 2016 року (25 094 особи). Це ветерани війни, праці, громадяни, які
постраждали в наслідок аварії на ЧАЕС та інші пільговики.
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1.2. Актуальні проблеми соціально-економічного розвитку

Проблемне питання

Обґрунтування необхідності
вирішення питання

Шляхи вирішення

На державному рівні
Під час проведення АТО на
території
м. Торецька
пошкодження/руйнування
975 об’єктів комунальної і
державної форм власності

Відновлення
пошкоджених/зруйновних
об’єктів житлового фонду і
соціально-культурного
призначення
з
метою
налагодження функціонування
закладів
освіти, культури,
охорони здоров’я і поліпшення
умов проживання населення
Аварійний стан житлового Поліпшення умов проживання
фонду
міста,
який населення міста.
розташований
у
межах
шахтних полів.
Реконструкція нежитлової
будівлі за адресою: пр-т.
Піонерів, 23, міста Артемове
міста Дзержинська, під
житло
соціального
призначення.

Виділити
цільову
субвенцію з державного
бюджету
місцевому
бюджету
в
сумі
53,0 млн. грн.
на
відновлення зруйнованої
інфраструктури

Виділити
цільову
субвенцію
на ремонт
житла та капітальний
ремонт
ліфтів,
19,5 млн.грн.
Забезпечення житлом дітей- Виділити
цільову
сиріт та дітей, які залишились субвенцію з державного
без батьківського піклування, бюджету
місцевому
багатодітних
сімей,
сімей бюджету
в
сумі
шахтарів та інших громадян.
5,5 млн.грн.
на
реконструкцію
нежитлової будівлі
На обласному рівні

Інвентаризація
та Забезпечення
транспортного
капітальний ремонт міських зв’язку
між
різними
доріг
функціональними зонами міста
та
іншими
населеними
пунктами області та країни
Цілодобове водопостачання Забезпечення
господарськонаселення міста
питних потреб населення міста

Вичерпання
резервів Необхідність
існуючого полігону твердих очистки міста
побутових відходів.

Виділити
цільову
субвенцію
в
сумі
46,1 млн.грн.
на
капітальний
ремонт
міських доріг
Заміна
існуючих
водоводів
та
міської
мережі водопостачання,
що
приведена
до
непридатного
до
експлуатації
стану
(136,4 км.)
санітарної Будівництво за рахунок
коштів обласного фонду
охорони
природного
середовища сміттєперевантажувальної
станції
(15,0 млн.грн.)
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2. ГОЛОВНА МЕТА ТА ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ НА 2017 РІК
Головна мета Програми – планування заходів соціально-економічного розвитку
міста, спрямованих на відновлення зруйнованої інфраструктури під час проведення АТО,
створення сприятливих умов економічного розвитку міста,ефектив не використання
малого і середнього підприємництва, забезпечення соціальних гарантій населенню,
а також реалізація заходів, спрямованих на підвищення рівня життя населення і розвиток
існуючої інфраструктури.
Головними пріоритетами міської ради та її виконавчих органів щодо соціальноекономічного розвитку міста в 2017 році визначені:
- пошук фінансового ресурсу на відновлення роботи 793 об'єктів, які постраждали в
результаті АТО (37 інфраструктурних об'єктів і 756 житлових будинків, в тому числі 127
багатоквартирних комунальної форми власності і 624 садибного типу);
- активізація роботи щодо зменшення заборгованості із виплати заробітної плати
(станом на 01.11.2016 – 8,9 млн.грн.) та контроль за надходженнями податків та зборів
до бюджетів усіх рівнів;
- недопущення скорочення середньоспискової чисельності штатних працівників
(станом на 01.11.2016 –9,0 тис. осіб);
- створення індустріальних парків і розширення структури економіки міста;
- створення сучасного Центру надання адміністративних послуг (2,9 млн.грн.);
- відновлення і капітальний ремонт ліфтового (19,5 млн.грн.) та дорожньомостового господарства;
- будівництво резервного джерела водопостачання м. Торецька (126,5 млн.грн.);
- сприяння налагодженню
(49,0 млн.грн.);

цілодобового

водопостачання

в м. Торецьку

- надання допомоги вимушено переміщеному населенню з території проведення
АТО і вирішення питання забезпечення їх проживання на території м. Торецька (у т.ч.
виділення коштів на ремонт вільного до розподілу житла);
- будівництво сміттєперевантажувальної станції (15,0 млн.грн.);
- термомодернізація будівель бюджетної сф ери (92,3 млн.грн.);
- забезпечення соціальних гарантій населенню;
- підтримка розвитку малого та середнього підприємництва;
- раціональне використання природно-ресурсного потенціалу
історично-культурної спадщини тощо.

та

збереження
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3. ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК, СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ
РІВНЯ ЗАЙНЯТОСТІ НАС ЕЛЕННЯ

3.1. Промисловий комплекс
Основу економічного потенціалу м. Торецька складає промисловий комплекс.
В 1 кварталі 2017 року він охоплює 6 промислов их підприємств 5 галузей промисловості і
5 підприємства з надання житлово-комунальних послуг.
Обсяг реалізації промислової продукції в 1 кварталі 2017 року склав
246,3 млн. грн. або 26,9% в иконання Програми на рік (план – 915,5 млн. грн) та 144,6%
виконання програми до 1 кварталу 2016 року (170,3 млн.грн.).
Обсяг реалізованої промислової продукції
за СIЧЕНЬ - БЕРЕЗЕНЬ 2017 року по м. Торецьку
тис. грн

№

1

2

3
4
5
6

Найменування галузей,
підприємств

Видобування енергетичних
матеріалі в (вугільна
промислові сть)
ДП "Торецьквугілля"
Філія "ЗФ "Щербинівська"
ТОВ "Донінтерв угілля"
Харчова промисловість та
перероблення с/г продукці ї
ПрАТ "Хлібокомбінат"
Легка промисловість
Торецька ВК-2
Хімічна промисловість
ТОВ "НВО "Інкор і Ко"
Машинобудування
КТ "Сенсор-Універсал"
ІНШІ:
Міськводоканал
Тепломережа
ПП "Техноком-Н"
ДКАП "Комунальник"
ТОВ "Новгородське ККГ"
РАЗОМ:

Факт
січеньберезень
2016 року

Програма
на 2017 рік

Факт
%
%
січеньдо
до відп.
Питома
березень Програми періоду
вага
2017 року
на рік 2016 року

71 398,8

342 500,0

102545,8

29,9

143,6

41,6

66 883,00

263 300,0

85 525,00

32,5

127,9

34,7

4 515,80

79 200,0

17 020,80

21,5

376,9

6,9

5 772,1

25 500,0

6 480,20

25,4

112,3

2,6

5 772,10
225,4
225,4
44 877,6
44 877,6
403,8
403,8
47 588,7
4 918,30
35 535,50
3 023,40
759,00

25 500,0
1 740,0
1 740,0
331 005,0
331 005,0
1 500,0
1 500,0
213 223,9
35 374,5
148 379,4
12 660,0
3 500,0

6 480,20
499,3
499,3
64 116,2
64 116,2
1181,3
1181,3
71 454,0
4 524,80
58 157,20
3 866,00
937,90

25,4
28,7
28,7
19,4
19,4
78,8
78,8
33,5
12,79
39,19
30,54
26,80

112,3
221,5
221,5
142,9
142,9
292,5
292,5
150,1
92,00
163,66
127,87
123,57

2,6
0,2
0,2
26,0
26,0
0,5
0,5
29,0
1,84
23,61
1,57
0,38

3 352,50

13 310,0

3968,1

29,81

118,36

1,61

170266,4

915468,9

246276,8

26,9

144,6

100,0

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).
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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
тонн) 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%).
ОБСЯГ ВИРОБНИЦТВА ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ
У НАТУРАЛЬНОМУ ВИРАЗІ ПО м. ТОРЕЦЬКУ
2017 рік

№

Найменування галузей,
підприємств

Одиниця
виміру

Програма
на рік

Факт
3 місяці

69,9
69,9
66,0

300,0
300,0

68,0
68,0
16,4

22,7
22,7

97,3
97,3
24,8

80,1

1440,0

306,6

21,3

382,8

тонн
тонн
тонн

80,1
578,3
524,2
41,3
12,8

1440,0
2482,0
2250,0
184,0
48,0

306,6
566,7
513,6
43,2
9,9

21,3
22,8
22,8
23,5
20,6

382,8
98,0
98,0
104,6
77,3

тонн
тонн

143,7
2207,1

1850,0
20021,0

317,6
4157,0

17,2
20,8

221,0
188,3

1 ДП "Торецьквугілля"
- вугілля рядове камя'не
у т.ч. тис.тонн
.- вугілля рядове (для коксування)
тис.тонн
2

Філія "ЗФ "Щербинівська"
ТОВ "Донінтервугілля"

- переробка рядового вуглля
3 ПрАТ "Хлібокомбінат"
-хлібобулочні вироби
-кондитерські вироби
,- пряники
4 ТОВ "НВО "Інкор і Ко"
-феноло-крезоли
-нафталін

Факт
3 міс.
2016 р

%
%
до
відп.
до
Програми періоду
2016
на рік
року

тис.тонн
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Видобування енергетичних матеріалів
(вугільна промисловість)
Питома вага галузі за 1 квартал 2017 рік складає 41,6% у загальному обсязі
реалізації промислової продукції по місту.
Обсяг реалізації за 1 квартал
2017 рік
виконано на 29,9%
до Програми на рік (342 500,0 тис. грн..) та склав 102 545,8 тис. грн., що складає 143,6%
до в. п. 2016 року (71 398,8 тис. грн.).
Видобуток рядового вугілля склав 68,0 тис.тонн, що становить 22,7% виконання
Програми на 2017 рік (300,0 тис. тонн) та 97,3% до в. п. 2016 року (69,9 тис. тонн).



До складу вугільної промисловості в ходять:
Державне підприємство (ДП) «Торецьквугілля»;
ПАТ
«Центральна
збагачувальна
фабрика
ТОВ «Донінтервугілля».

«Щербинівська»

з

філією

На території Дзержинської міської ради знаходяться 2 шахти, які перебувають у
стадії ліквідації, які в теперішній час не працюють, а саме:
Шахта ім. Артема;
ДП шахта «Нова».
З 31.12.2016 року в стадію ліквідації перейде 2 діючих відокремлених структурних
підрозділи ДП «Торецьквугілля» - «Шахта «Північна» і «Шахта «Південна».
Державне підприємство «Торецьквугілля»
Питома вага підприємства за 1 квартал 2017 року у загальному обсязі реалізації
промислової продукції по місту складає 34,7%.
До складу ДП «Торецьквугілля» входять 4 шахти, 6 допоміжних підприємств та
спецапарат державного підприємства із загальною чисельністю 2 959 чол.
Сумарна виробнича потужність 4 шахт – 410 тис. тонн вугілля на рік. Промислові
запаси складають 30,473 млн. тонн. Основний вид діяльності підприємства — видобуток
кам'яного вугілля марки Ж.
План на 2017 рік з видобутку вугілля складає 300,0 тис. тонн.
За 1 квартал 2017 року видобуток рядового вугілля склав 68,0 тис. тонн, що
становить 22,7% до Програми на 2017 рік (300,0 тис. тонн) та 97,3% до відповідного
періоду 2016 року (69,9 тис. тонн).
Собівартість 1 тони видобутої вугільної продукції в 1 кварталі 2017 року склала –
4 267,05 грн. на 41,9% більше до в. п. 2016 року (3007,79 грн.). Ціна реалізації вугільної
продукції за 1 квартал 2017 року склала – 1 571,13 грн. на 51% більше до відповідного
періоду 2016 (1 040,7 грн.).
Залишок рядового вугілля на складах станом на 01.04.2017 року склав
3,487 тис.тонн.
Середньодобовий видобуток виконаний на 103,1 % і складає 765,0 тонн на добу,
що на 23,0 тонн на добу більше планового показника (було заплановано 742,0 тонн на
добу).
Зольність видобутого вугілля покращилась на 1,5% (при плані 36,0% фактично
зольність за 1 квартал 2016 року склала 34,5 %).
Обсяг реалізації готової вугільної продукції за 1 квартал 2017 року склала
85 525,0 тис.грн. або 32,5 % до Програми на рік (263 300 тис. грн.), та 127,9% у
порівнянні з в. п. 2016 року (66 883,0 тис. грн.).
Чисельність працюючих на 01.04.2017 року склала 2 959 осіб або 95,5% до
Програми на рік (3 098 чол.) та на 355 чол. або 10,7% менше, в порівнянні з в. п. 2016 року
(3314 чол.).
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Середньомісячна заробітна плата одного штатного праців ника на 01.04.2017
року склала 7 391,0 грн. або 105,3% до Програми на рік (7018,0.) та на 1346,9 грн. або
122,3% більше в порівнянні з 2016 року (6 044,4 грн.).
З 01.01.2017 року рівень мінімальної заробітної плати в тарифних ставках та
окладах на відособлених підрозділах ДП «Торецьквугілля» розрахований виходячи з рівня
прожиткового мінімуму в розмірі 1600 грн.
Станом на 01.04.2017р. заборгованості за квітень 2017р. (згідно звіту 1 ПВ) перед
працівниками ДП “Торецьквугілля” немає.
ПАТ «Центральна збагачувальна фабрика «Дзержинська»
з філією Збагачувальна фабрика «Щербинівська» ТОВ «Донінтервугілля»
Фабрика здійснює переробку вугілля марок «Ж», «К», «Г», «ДГ».
В 1 кварталі
на переробку надходить вугілля марок «Г» і «ДГ» від
ПАТ ДТЕК «Павлоградвугілля».
Основними
споживачами
концентрату
є
теплоелектростанції:
ДТЕК «Бурштинська ТЕС», ДТЕК «Запоріжська ТЕС», «Вуглегірська ТЕС».
Питома вага підприємства за 1 квартал 2017 року у загальному обсязі реалізації
промислової продукції по місту склала 6,9%.
Обсяг переробки вугілля рядового кам’яного склав 306,6 тис. тонн, що становить
21,3% виконання програми на рік (1 440,0 тис. тонн) та у 3,8 р. б. до в. п. 2016 року
(80,1 тис. тонн), збільшились надходження від постійних постачальників сировини.
Обсяг реалізації промислової продукції за 1 квартал 2017 року склав
17 020,8 тис. грн., що становить 21,5% виконання Програми на рік (79 200,0 тис.грн.) та
у 3,8 р. б. до в. п. 2016 року.
Чисельність працюючих за 1 квартал 2017 року склала 407 осіб, що становить
93,8% виконання Програми на рік (455 осіб) та 89,5% до в. п. 2016 року (421 особа).
Показник середньооблікової чисельності працівників знизився внаслідок звільнення
робітників за власним бажанням.
Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника з а 1 квартал 2017
року рік склала 5 208,4 грн., що станов ить 125,5% виконання Програми на рік
(4166,5 грн.) та у 2,8 р. б. до в. п. 2016 року (3 508,0 грн.).
Заборгованість із виплати заробітної плати станом на 01.04.2017 року складає
2057,9 тис. грн. виникла внаслідок перебоїв в роботі банківської системи, зниження
платоспроможності дебіторів та складної ситуації в регіоні. За несвоєчасну виплату
заробітної плати нараховується компенсація.
З метою збільшення обсягів переробки заплановано 5 заходів спрямованих на
модернізацію виробництва та поліпшення якості продукції, за 1 квартал 2017 року
частково виконано 1, засвоєно 744,0 тис. грн. (кошти підприємства).

Хімічна промисловість
Питома вага галузі за 1 квартал 2017 року складає 26,0% у загальному обсязі
реалізації промислової продукції по місту. Галузь представлена Коксохімічним
виробництвом “Фенольний завод” товариства з обмеженою відповідальністю
“Науково-промислове об’єднання “Інкор і К”.
На підприємстві розроблена, впроваджена та функціонує сертифікована
інтегрована система менеджменту якості, екології, гігієни та безпеки праці відповідно
вимогам міжнародних стандартів ISO 9001:2008; ISO 14001:2004; OHSA S 18001:2007.
Сертифікована інтегрована система менеджменту описує всі виробничі та
технологічні процеси, що дозволяє керувати цими процесами відповідно вимогам
названих стандартів.
Якість продукції заводу відповідає умовам контрактів з замовниками.

14
За 1 квартал 2017 року досягнуто наступних показників:
 обсяг реалізованої промислової продукції – 64 116,2 тис. грн., що становить
19,4% виконання Програми на рік (331 005,0 тис. грн.) та 142,9% до відповідного періоду
2016 року (44 877,6 тис. грн.);
 виробництво промислової продукції по номенклатурі:
 феноло-крезоли – 0,4 т. тонн, що становить 21,6% виконання Програми
на рік (1 850 тонн) та 42,9% менше до в. п. 2016 року;
 нафталіну – 3 800 тонн, що становить 19,0% в иконання Програми на рік
(20 021) на рівні 1 кварталу 2016.
Чисельність працюючих за 1 квартал 2017 року склала 624 осіб, що становить
98,6% виконання Програми на рік (633 особа) та 100,8% до відповідного періоду 2016
року (619 осіб).
Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника за 1 квартал
2017 року склала 6 236,7 грн., що становить 97,3% виконання Програми на рік
(6407,4 грн.) та 137,6% до відповідного періоду 2016 року (4533,2 грн.).
За станом на 31.03.2017 мінімальний розмір заробітної плати на підприємств і
складає 3200 грн., заборгованості із виплати заробітної плати підприємство не має.

Машинобудування
М ашинобудівна промисловість міста представлена підприємством - Командитне
товариство "Сенсор - Універсал". Питома вага галузі у загальному обсязі реалізації
промислової продукції м. Торецька за 1 квартал 2017 рік склала 0,5%.
Підприємство має багато профільне виробництво з гнучкою та мобільною
структурою технологічних процесів.
Підприємство випускає оконцевателі, які підприємство постачає Артемівському
електромеханічному заводу. Так за 1 квартал 2017 року підприємство:
- виготовило промислової продукції на суму 490,1 тис. грн., що становить 123,1%.
до Програми на рік (398,0 тис. грн..) та 120,7% до в. п. 2016 року (405,9 тис.грн.);
- реалізувало промислової продукції на суму 1181,3 тис.грн, що 78,8% до Програми
на рік (1 500,0 тис. грн..) та у 2,9 р. б. до відповідного періоду 2016 року
(403,8 тис.грн.);
Чисельність працюючих за 1 квартал 2017 рік склала 47 осіб, що становить
68,1% виконання Програми на рік (69 осіб) та 94,0% до відповідного періоду 2016 року
(50 осіб).
Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника за 1 квартал 2017
рік склала 3 550,0 грн., що становить 95,9% виконання Програми на рік (3 702,0 грн.) та
171,7% до відповідного періоду 2016 року (2 067,0 грн.).
Капітальних вкладень протягом 1 кварталу 2017 році не було.
Актуальною проблемою є те, що основні покупці знаходяться на тимчасово
окупованій території. Оскільки на сьогодні відсутній попит підприємств вугільної галузі
на гірничошахтне обладнання, то головною тенденцією розвитку заводу є пошук
партнерів в інших галузях економіки.

Легка промисловість
Представлена підприємством Дзержинська виправна колонія управління
Державної Пенітенціарної служби України в Донецькій області (№ 2) згідно Статуту,
підприємство створене з метою залучення до праці засуджених і забезпечення їх
професійно-технічного навчання. Питома вага галузі за 1 квартал 2017 рік склала 0,2 %
у загальному обсязі реалізації промислової продукції по місту.
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Основні техніко-економічні показники
2016 рік
№
п/п

Найменування
показників

1

Обсяг випуску продукції
в діючих цінах

1 402,10

247,30

2

Обсяг реалізованої
промислової продукції у
відпускних цінах (обсяг
1 327,60
відвантаженої
тис.грн.
продукції)

225,40

3

Виробництво товарів
народного споживання в
діючих цінах

4
5
6

7

Собівартість випущеної
продукції
Витрати на 1 грн.
товарної продукції
Рентабельність
виробництва

Од.
виміру

2017 рік

Річний
звіт

Середньооблікова
чисельність штатних
працівників

9

Фонд оплати праці

10

Середньомісячна
зарабітна плата

513,00

1 740,00

499,30

207,44

28,70

221,52

25,00

0,20

2,40

1 200,00

1 554,10

298,10

505,20

169,47

коп.

110,84

120,54

98,48

81,70

%

-9,80

-17,00

1,50

-8,82

-117,00

-19,00

16,24

Фінансовий результат
від звичайної діяльності тис.грн. 229,00
до оподатковування

8

1 квартал
(уточнена)

у % до
у % до відповідного
Програма 1 квартал
Програми
періоду
на рік
2016 року

осіб

7

тис.грн. 220,60
грн.

2 626,19

8

6

7

116,67

87,50

62,30

266,40

73,50

27,59

117,98

2 595,83

3 700,00

3 500,00

94,59

134,83

У 1 кварталі 2017 року за результатами діяльності підприємства спостерігається
позитивна динаміка. За рахунок збільшення обсягів виробництва продукції отримано
прибуток від виробництва товарної продукції у сумі 8,0 тис. грн.
На негативний фінансовий результат підприємства вплинуло:
 наявність збиткових залишків на складі;
 збільшення витрат на заробітну плату через збільшення мінімальної заробітної плати;
 додаткові витрати у зв’язку з перереєстрацією підприємства.
У 1 кварталі 2017 року отримано чистих збитків у сумі 19,0 тис. грн., що станов ить
16,24% до відповідного періоду 2016 року (-117,0 тис.грн.).
Чисельність працюючих за 1 квартал 2017 рік склала 7 осіб, що становить
116,67% виконання Програми на рік (6 осіб) та 87,5% до відповідного періоду 2016 року
(8 осіб).
Середньомісячна заробітна плата за 1 квартал 2017 рік склала 3 500,0 грн., що
становить 94,59% виконання Програми на рік (3 700 грн.) та 134,83% до відповідного
періоду 2016 року (2 595,83 грн.).
Заборгованості з виплати заробітної плати на підприємстві відсутня.
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Собівартість готової продукції по статтях витрат:
№ п/п
1
2
3
4
5

Статті витрат
М атеріальні витрати
Витрати на оплату праці
Відрахування на соц. страх
Амортизація
Інші операційні витрати

питома вага
в од. прод.
56,82
27,15
3,18
4,99
6,34

питома вага в
собівартості
57,70
27,57
3,23
5,07
6,43

98,48

100,00

РАЗОМ:

Характеристика товарів народного споживання
2016 рік

2017 рік

Найменування

Одиниця
виміру

Товари народного
споживання, у тому
числі у тому числі

тис. грн.

0,2

2,4

тис. грн.

0,2

2,4

товари легкої
промисловості
рукавиці робочі

пар

Кількість

50

Сума
в діючих цінах

0,2

Кількість

209

Сума
в діючих цінах

2,4

3.2. Харчова промисловість
Виробництво продуктів харчової промисловості здійснює підприємство ПрАТ «Торецький хлібокомбінат». Основна номенклатура:хлібобулочні вироби,торти,
тістечка, вироби здобні, солодощі східні борошняні, пряники.
У 1 кварталі 2017 року підприємством вироблено 566,70 тонн продукції, що
становить 22,83% виконання Програми (2 482,0 тонн) та 97,99% до відповідного періоду
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%).

Обсяг реалізованої продукції у 1 кварталі 2017 року склав 6 480,2 тис.грн., що
становить 25,4% виконання Програми (25 500,0 тис.грн.) та 112,3% до відповідного
періоду 2016 року (5 772,1 тис.грн.).
Середньомісячна заробітна плата одного штатного праців ника склала
3 262,65 грн., що становить 100,5% виконання Програми (3 245,0 грн.) та 104,8%
до відповідного періоду 2016 року (3 113,17 грн.).
Середньоспискова чисельність штатних працівників склала 167 осіб,
що становить 99,4% виконання Програми (168 осіб) та 100,0% до відповідного періоду
2016 року (167 осіб).
Фонд оплати праці склав 1 634 тис.грн. що становить 25,0% до Програми
(6 542,0 тис.грн.) та 104,7% до відповідного періоду 2016 року (1 560,0 тис. грн.).
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На підприємстві є всі необхідні умови, щодо виконання Програми та її заходів,
забезпечення населення хлібобулочними та кондитерськими виробами в повному обсязі.
Постійно оновлюється асортимент виробів, проводиться модернізація технологічного
обладнання, поліпшуються умови праці та інше.
З метою збільшення обсягів виробництва та покращення якості продукції на
підприємстві постійно впроваджуються нові сучасні технології приготування хліба та
хлібобулочних виробів, проводиться модернізація обладнання, оновлюється асортимент
виробів, поліпшуються умови праці.
Виробництво хлібобулочних виробів у діючих цінах
Тис.грн.
2016 рік
Найменування
виробу

Хлібобулочні вироби

Річний
звіт

2016 рік

1 квартал Програма
на рік

20 558,50

4 758,00

Кондитерські вироби
3 656,50
у тому числі
Торти
172,50
Тістечка
60,50
Здобні вироби
3 235,00
188,50
Солодощі східні
996,40
Пряники
Всього
25 211,40

814,40
45,30
13,30
706,90
48,90
239,20
5 811,60

0,00

25 500,00

Динаміка у
% до
1 квартал відповідного
періоду
2016 року
5 321,40

11,84

975,60
66,30
20,20
841,00
48,10
216,90
6 513,90

19,79
46,36
51,88
18,97
-1,64
-9,32
12,08

ПрАТ «Торецький хлібокомбінат» працює відповідно до заявок торгуючих
організацій, тому об’єми продукції, що випускаються, коливаються залежно від попиту,
а також відсутністю кваліфікаційних кадрів.

3.3. Енергозабезпечення та енергоефективність
У поточному році підприємства електроенергетичної галузі продовжують
працювати у складних умовах, зумовленими неповними розрахунками споживачів за
електроенергію.
Енергопостачання міста здійснюють Дзержинський РЕМ ПАТ ДТЕК
«Донецькобленерго» та ДФ ДП «Регіональні електричні мережі».
Низька оплата за спожиту електроенергію не дозволяє у достатній кількості
придбати матеріали та обладнання, необхідні на ремонт та реконструкцію електромереж.
Знос основ них фондів станом на 01.10.2017 становить понад 60%. В 2015 році він
погіршився із-за проведення заходів АТО на території м. Торецька.
З цього приводу на підприємстві Дзержинський РЕМ розроблені заходи щодо
розвитку електрозабезпечення міста на 2017 рік за рахунок коштів підприємства.
На підприємствах міста розроблені заходи, спрямовані на економію
енергоспоживання. Загальним напрямком цих заходів є зниження витрат енергоносіїв при
зростанні обсягів виробництва, і одержання економічного еф екту від проведення
запланованих заходів.
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Програма «Енергоефективності» охоплює коло підприємств промисловості:
-

вугільної (ДП «Т орецьквугілля» - у розрізі шахт: «Центральна», «Торецька»);
харчова (ПрАТ «Торецький хлібокомбінат»);
хімічна (Т ОВ «НВО «Інкор і К»);
житлово-комунального господарства (Дзержинське відділення УГГ, Дзержинське
ВУВГК, ПП «Техноком Н», в/о «Дзержинськтепломережа»);
- установи та організації, які фінансуються за рахунок коштів місцевого бюджету:
МіськВО, Медичні закла ди (ЦМЛ, КЗ «ЦПМСД», стоматологічна поліклініка),
міський відділ культури.

За 1 квартал 2017 року економічний ефект від впровадження заходів 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).
Виконання Програми енергоефективності по економії ПЕР на 3,0 % відбулось за
рахунок вимушених простоїв шахт ДП «Торецьквугілля» та хімічної промисловості. В
цілому, енергозбереження здійснювалося по заходам, спрямованим на скорочення
енерговитрат за рахунок резервів економії у всіх ланках технологічного процесу
вугільного виробництва, особливо на енергоємному стаціонарному обладнанні.
Протягом 1 кварталу 2017 року зекономлено:
- вугілля – 0,068 тис. т.;
- електроенергії – 0,262 млн. кВт.;
- теплоенергії – 0,05 тис.Гкал.

Найменування галузі

Промисловість: у т.ч.
- вугільна
- хімічна
-харчова
Комуналь не господарство
Бюдже тна сфе ра
- Відділ культури
- Відділ освіти
- Медичні заклади
Всь ого по місту

Витрати,
тис. грн.

Економія ПЕР,
тис. т.у.п.

0
0
0
0

0,162
0,072
0,09
0

Вартість
зекономлених
ПЕР,
тис. грн.
637,3
224,3
413,0
0

60,7
0
0
0

0
0
0
0

1,4
0
0
0

0
0
0
0

0

0

0

0

60,7

0,162

638,7

622,0

Економічний
ефект,
тис. грн..
622,0
209,0
413,0
0

Щомісячно по бюджетним установам здійснюється моніторинг цільового та
ефективним використанням коштів, передбачених на оплату спожитих енергоносіїв.

3.4.

Інвестиційна діяльність та розвиток інфраструктури

З метою відновлення промислового потенціалу та інвестиційної привабливості
міста Торецька, створення нових робочих місць та розбудови міста, розроблено низку
проектів, спрямованих на відновлення та розширення міської інфраструктури.
За підтримки Донецької облдержадміністрації, місто Торецьк в 2016 році увійшло
до переліку пріоритетних територій зі створення індустріальних парків. Об’єкт
забудови - територія промислового майданчика колишньої вуглевидобувної шахти
«Північна» ДП «Торецьквугілля» з розвинутою інфраструктурою, площею 18,5 га.
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Ініціатор створення - Північна селищна рада міста Торецька спільно
з виконавчим органом Торецької міської ради.
Мета створення:
1) індустріальний парк має стати точкою розвитку економічного потенціалу
територіальної громади м. Торецька;
2) використання унікального для даної місцевості природно-кліматичного
потенціалу;
3) залучення інвестицій в економіку м. Торецька;
4) створення нових робочих місць для працевлаштування вивільненого населення в
працездатному віці;
5) збереження і розвиток міста як промислового.
Функціональне призначення:
1) створення підприємств з виготовлення будівельних матеріалів, гірничошахтного
обладнання та ремонту техніки;
2) використання териконів з метою створення зони туристичної рекреації;
3) переробка породи териконів з метою виготовлення будівельних матеріалів та
отримання корисних фракцій металів.
Окрім того, у серпні 2016 року для участі у «Надзвичайній кредитній програмі
по відновленню України» від Європейського інвестиційного банку направлені анкети за
проектами з термомодернізації НВК «Школа-ліцей» та хірургічного і терапевтичного
корпусів Центральної міської лікарні м. Торецька. Станом на 01.04.2017 вказані проекти
були попередньо відібрані конкурсною комісією для реалізації у 2017 році, проте
відповідна Постанова Кабінету М іністрів України ще не видана.
З березня поточного року в межах Програми відновлення та побудови миру на
Сході України за підтримки Уряду Японії та Донецької облдержадміністрації
Приватним підприємством
«Будремкомплект» (м. Київ) реалізується
проект
«Капітальний ремонт приміщень першого поверху під амбулаторію по проспекту
Шахтарів (Свердлова) в місті Торецьку». Реалізація проекту дозволить налагодити
амбулаторне обслуговування 6 040 чол. дорослих та близько 1 500 дітей забалочної
частини міста. Орієнтовний штат праців ників, які надаватимуть послуги з медичного
обслуговування – 19 осіб.
Для отримання фінансування з обласного бюджету та Державного фонду
регіонального розвитку (ДФРР) до Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку
Донецької області на період до 2020 року подано і включено 19 проектних ідей, серед
яких:
- 7 проектів за напрямком житлово-комунального господарства;
- 9 проектів з термомодернізації будівель бюджетної сфери (освіти та охорони
здоров’я);
- 3 проекти з капітального ремонту приміщень під амбулаторії.
Одним із напрямків технічних завдань на конкурс ДФРР у 2017 році є розбудова
мережі Центрів надання адміністратив них послуг у Донецькій області. Для участі
у конкурсному відборі інвестиційних програм і проектів, що можуть реалізовуватися
за рахунок коштів ДФРР у 2017 році 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.
Протягом 2016 року з обласного екологічного фонду були виділені кошти на
реалізацію проекту «Реконструкція центрального міського парку в м. Торецьк» загальною
вартістю 3 738,6 тис.г рн., з них у 2016 році засвоєно 1 973,9 тис.грн. Завершити
реалізацію проекту заплановано у 2017 році. У 1 кварталі 2017 року роботи не
відновлювались.
За 1 квартал 2017 року обсяг капітальних інвестицій за рахунок усіх джерел
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фінансування за оператив ними статистичними даними зафіксовано на рівні
2 743,0 тис.грн. (власні кошти підприємств), що дорівнює витратам за аналогічний період
2016 року (2 740,0 тис.грн.) та складає 2% від запланованих на 2017 рік видатків
(131 864,76 тис.грн.), в т.ч.:
- на будівництво (реконструкцію) важливих виробничих об’єктів спрямовано
1 583,0 тис.грн.,
- на капітальні ремонти – 1 160,0 тис.грн.
Інформація в розрізі об’єктів розміщена в заходах.

3.5.

Дорожньо-транспортний комплекс

Транспортно-дорожній комплекс є важливою складовою у галузевій структурі
економіки регіону.
Загальна протяжність доріг міста Торецька разом з селищними радами складає
318,2 км., в тому числі з твердим покриттям 306 км (96,2 % від загальної протяжності
доріг). Протяжність доріг міста Торецька (без урахування доріг селищних рад) складає
101,873 км (32,0 % від загальної протяжності доріг).
Всі дороги міста місцевого значення.
Дорожнє-мостове господарство міста Торецька представлено 8 мостами, з них:
- сел. Щербинівка 1 (міст через річку Кривий Торець);
- сел. Новгородське 7 (міст автодорожній 1, міст автодорожній металевий 1,
пішохідний міст через залізницю 1, міст пішохідний підвісний 2, пішохідний
міст 2).
У
місті
автотранспортне
обслуговування
населення
забезпечується
ТОВ “Автотранс АТП-11407”, а також 5 приватними підприємця ми - фізичними особами
(далі - приватні перевізники). Цими перевізниками обслуговуються 30 маршрутів
(45 графіки) міської ради, а саме:
Назва перевізника
ТОВ «Автотранс АТП-11407»
Приватні перевізники

Кількість графіків, які обслуговує
36
9

Перелік міських маршрутів Торецької міської ради та розстановка рухомого складу
затверджені рішення м виконкому міської ради від 15.06.2016 № 218. Графік руху
автобусів на маршрутах та їх кількість (а також кількість запланованих рейсів)
затверджені у Договорі на перевезення пасажирів у м. Торецьк терміном на 3 роки між
суб’єктами господарської діяльності та виконавчим органом міської ради.
Станом на 01.04.2017 року на ринку транспортних послуг меншу питому вагу
займають підприємці, які обслуговують 9 графіків. На цих графіках з адіяне 18
транспортних засобів. Вони працюють по спрощеній системі оподаткування (єдиний
податок).
ТОВ «АВТОТРАНС АТП-11407» створено наприкінці 2007 року. Обслуговує 36
графіків Торецької міської ради. Станом на 01.04.2017 на підприємстві працює 87 чол. з
яких 67 водіїв. М ає 55 одиниць рухомого складу, 20 - власні. Використовує автобуси
строк експлуатації яких становить: до 4 років – 7, від 4 до 7 років – 11, від 7 до 10 – 14,
понад 10 років – 23.
За 1 квартал 2017 року підприємство має наступні техніко-економічні показники:
обсяг перевезень – 976, 807 тис. пас.; пасажирообіг – 5 721,863 тис. пас. км.
За 1 квартал 2017 року підприємці напрацювали наступні техніко-економічні
показники: обсяг перевезень – 240,201 тис. пас.; пасажирообіг – 1 430,465 тис. пас. км.
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На території міста розташований один автовокзал четвертого класу, який
знаходиться у приватній власності. З метою удосконалення надання якісних транспортних
послуг приватним підприємцем заплановано на 2017 рік ремонт території автостанції.
За перший квартал 2017 року в цілому по місту склалися наступні показники: обсяг
перевезень - 1217,008 тис. пас.; пасажирообіг - 7152,328 тис. пас. км.
Питома вага перевізників у загальному обсязі перевезень:
№
п/п

Найменування пасажирських перевізників

1
2

ТОВ «АВТОТРАНС АТП-11407»
Приватні перевізники
Разом

Питома вага, %
1 квартал 2016
1 квартал 2017
року
року
76,7
80,0
23,3
20,0
100,0
100,0

Основні техніко-економічні показники роботи підприємств транспортного
комплексу міста

Показники

ТОВ
«АВТОТРАНС
АТП-11407»
Підприємці
Разом:

Одиниця
виміру

1 квартал 2017 року
У % до
У%
Факт
Програми
2016
2017 року
року

тис. пас.

1198,2

5700

976,807

17,1

81,5

тис. пас.
тис. пас.

352,4
4000
1550,6
9700
Пасажирообіг

240,201
1217,008

6,0
12,5

68,2
78,5

11200,3

48000

5721,863

11,9

51,1

3357,5

38000

1430,465

3,8

42,6

14557,8

86000

7152,328

8,3

49,1

ТОВ
«АВТОТРАНС
АТП-11407»

тис. пас.
км

Підприємці

тис. пас.
км
тис. пас.
км

Разом:

1
Програма
квартал
2017 року
2016
року
Обсяг перевезень

Кількість рухомого складу
ТОВ
«АВТОТРАНС
АТП-11407»
Підприємці
Разом:

од.

53

55

55

100

103,8

од.
од.

15
68

20
75

18
73

90
97,3

120
107,4

РОЗВИТОК ЗВ'ЯЗКУ
Зв'язок
На території Торецької міської ради розташовано:
- 13 відділень Українського державного підприємства поштового зв’язку
«Укрпошта»;
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- 4 відділення компанії «Нова Пошта»;
- 2 відділення компанії «Ін-Тайм».
Свою діяльність підприємства здійснюють на принципах рівного доступу всіх
споживачів до послуг поштового зв’язку.
У місті розташоване та діє підприємство електрозв’язку, а саме:
- Торецький ЦОА № 43 ПАО «Укртелеком».

3.6. Житлово-комунальне господарство та комунальна
інфраструктура
В місті Торецьку з 01.07.2016 року працює філія ПП «Техноком Н», що надає
послуги з експлуатації житла. Загальна площа, яка обслуговується підприємством складає
687,5 т.м2 (977 будинків).
В серпні 2001 року створено ТОВ Новгородський комбінат комунального
господарства в сільський місцевості, яке обслуговує 106 будинків площею 95,6 т.м2
і відноситься к «Облсількомунгосп».
1. Житлове господарство
За даними технічного паспорту житлового фонду в комунальній власності
знаходиться 1 076 будинків, загальна площа яких складає 797 тис. м2, з яких житлової
площі – 492,1 тис. м2.
За 1 квартал 2017 року були виконані наступні заходи:
1.1 Управління житлово-комунального господарства Торецької міської ради:
 проведення капітального ремонту ліфтів (9 ліфтів) – не виконано,
заплановано 550,0 тис. грн.;
 проведення диспетчеризація ліфтового господарства – не виконано,
заплановано 370,0 тис. грн.;
 капітальний ремонт житлових будинків ОСББ – не виконано, заплановано
500,0 тис. грн.;
 капітальний ремонт житлових будинків, пошкоджених у ході АТО – не
виконано, заплановано 381,0 тис. грн., з якої – 200 тис. грн. на ремонт
будинків комунальної власності, 181 тис. грн. – ремонт ОСББ;
 проведення проектно-дослідницьких робіт по відновленню конструкцій
будинків – не виконано, заплановано 30,0 тис. грн.
1.2 ПП «Техноком Н»:
 поточний ремонт м’яких та шиферних покрівель – виконано частково на
106,1 тис. грн., заплановано на 1 000,0 тис. грн.;
 поточний ремонт та герметизація міжпанельних швів – не виконано,
заплановано 500,0 тис. грн.;
 поточний ремонт під’їздів – виконано частково на 83,7 тис. грн., заплановано
на 600,0 тис. грн.;
 поточний ремонт балконів – виконано частково на 14,0 тис. грн., заплановано
на 100,0 тис. грн.;
Роботи по влаштуванню пандусів та поручнів за перший квартал 2017 року
виконані не були, заплановано виконати роботи на 60,0 тис. грн.
2. Благоустрій.
Програмою благоустрою міста передбачається залучення коштів місцевого
бюджету. За 1-ий квартал 2017 року були виконані наступні заходи:
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2.1. Комунальне підприємство «Торецьккомсервіс»:
 ліквідація і обрізка дерев – виконано частково на 5,9 тис. грн., заплановано
на 195,2 тис. грн.;
 прибирання міських територій – не виконано, заплановано 142,2 тис. грн.;
 зимове утримання територій – виконано повністю на 47,3 тис. грн. із
запланованих 39,1 тис. грн.;
 утримання територій скверу «Перемоги» – не виконано, заплановано
50,4 тис. грн.;
 утримання комплексу «Алея слави» – не виконано, заплановано
38,2 тис. грн.;
 поточний ремонт комплексу «Алея слави» – не виконано, заплановано
40,8 тис. грн.;
 утримання міських кладовищ – виконано частково на 49,3 тис. грн.,
заплановано на 198,7 тис. грн.;
 поточне обслуговування ліній зовнішнього освітлення – виконано частково
на 26,2 тис. грн., заплановано на 180,5 тис. грн.;
 поточний ремонт ліній зовнішнього освітлення – виконано частково на
42,2 тис. грн., заплановано на 198,8 тис. грн.;
 демонтаж стального тросу – не виконано, заплановано 23,9 тис. грн.;
 придбання зупиночних павільйонів – виконано частково на 11,8 тис. грн.,
заплановано на 51,6 тис. грн.;
 утримання міського парку – не виконано, заплановано 280,3 тис. грн.;
 покіс трави на території міста – не виконано, заплановано 119,1 тис. грн.;
 утримання і благоустрій газонів та квітників – не виконано, заплановано
149,2 тис. грн.;
 відшкодування вартості електроенергії комплексу «Алея слави» – виконано
частково на 2,1 тис. грн., заплановано на 34,1 тис. грн.;
 придбання матеріалів для виконання робіт по благоустрою міста – не
виконано, заплановано 69,7 тис. грн.;
 придбання матеріалів для виконання робіт з поточного ремонту та
обслуговування ліній зовнішнього освітлення – не виконано, заплановано
591,8 тис. грн.
2.2. Автотранспортне комунальне підприємство «Комунальник»:
 зимове утримання автодоріг – виконано частково 99,8 тис. грн., заплановано
на 199,6 тис. грн.;
 механізоване прибирання автодоріг – не виконано, заплановано
199,8 тис. грн.;
 виконання поливу доріг, вулиць, площ – не виконано, заплановано
39,0 тис. грн.;
 підвіз води населенню – не виконано, заплановано 10,0 тис. грн.;
 придбання посипочного матеріалу – не виконано, заплановано
213,9 тис. грн.;
 придбання ПММ для зимового утримання доріг – не виконано, заплановано
91,4 тис. грн.;
 придбання ПММ для механізованого прибирання доріг – не виконано,
заплановано 43,2 тис. грн.;
 придбання щітки бункерної для міні навантажувача – не виконано,
заплановано 26,7 тис. грн.;
 придбання мотокосилки – не виконано, заплановано 27,0 тис. грн.
Крім того КП «Торецьккомсервіс» та АКП «Комунальник» планується придбання
запчастин на спеціалізовану техніку – на суму 209,9 тис. грн.
2.3.Управління житлово-комунального господарства Торецької міської ради:
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 поточний ремонт автодоріг – не виконано, заплановано 4 715,0 тис. грн.;
 встановлення дорожніх з наків – не виконано, заплановано 104,2 тис. грн.;
 ремонт і утримання світлофорних об’єктів – не виконано, заплановано
30,0 тис. грн.;
 встановлення засобів для регулювання безпеки дорожнього руху – не
виконано, заплановано 18,5 тис. грн.;
 розмітка автодоріг – не виконано, заплановано 225,3 тис. грн.;
 поточний ремонт сходів – не виконано, заплановано 75,0 тис. грн.;
 оплата електроенергії для зовнішнього освітлення вулиць – виконано
частково на 105,2 тис. грн., заплановано на 315,4 тис. грн.
3. Підприємства обласного підпорядкування.
3.1 Виробнича дільниця “Дзержинськтепломережа”.
Теплопостачання житлового фонду і об’єктів соціальної інфраструктури
м. Торецька здійснюють 33 котельні, у тому числі 10 вугільних. Загальна протяжність
теплових мереж усього 69,6 км.
Комунальні котельні міської ради:
 21 котельні, в т.ч. 1 вугільних і 20 газових – ОКП «Донецьктеплокомуненерго»;
 1 котельня газова – ТОВ “Новгородський ККГ”.
Котельні соціальної сфери – 11 одиниць, в т.ч.:
 3 вугільних котельні управління охорони здоров’я;
 8 котелень управління освіти, у т.ч. 2 газових и 6 вугільних.
За 1-ий квартал 2017 року були виконані наступні заходи:
 Заміна насосної групи по котельні 70 квартал – не виконано, заплановано
67,6 тис. грн;
 Переключення навантаження споживачів котельні «Чапаєва» на котельню
89 квартал – не виконано, заплановано 1 003,6 тис. грн.
3.2. Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства (ВУВКГ)
Відпуск води споживачам м. Торецька здійснюється від Горлівської фільтрувальної
станції і II Донецького водоводу підйому Часов-Ярского райуправління КП «Компанія
«Вода Донбасу».
За 1-ий квартал 2017 року були виконані наступні заходи:
 заміна водопровідних та каналізаційних мереж – виконано частково на 398,7
тис. грн., заплановано на 560 тис. грн.;
 реконструкція водоводу д=400мм від ВНС «Водопровідний вузол» до
вул. Центральна – не виконано, заплановано 1 581,9 тис. грн.;
 реконструкція водопровідної станції «Водопровідний вузол» з заміною
насосного обладнання – не виконано, заплановано 277,6 тис. грн.;
 капітальний ремонт водоводу по вул. Куйбишева – не виконано,
заплановано 672,7 тис. грн.;
 капітальний ремонт мереж водопостачання від водоводу «Забалка» по
пр. Піонерів – не виконано, заплановано 1 193,7 тис. грн.
 капітальний ремонт первинного відстійника № 1 і вторинного відстійника
№4 – не виконано, заплановано 1 015,1 тис. грн.;
 реконструкція КНС № 2«Нова» - не виконано, заплановано 1 517,9 тис. грн.;
 реконструкція водопровідної насосної станції «168 квартал» - не виконано,
заплановано 234,5 тис. грн.
 реконструкція каналізаційного самопливного колектору № 88,89,90
кварталів м. Торецька, у т.ч. розробка проектно-кошторисної документації – не
виконано, заплановано 9 146,8 тис. грн.
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4. Ресурсне забезпечення:
На 2017 рік заплановано 56 заходів, витрати з бюджетів усіх рівнів складають
30 309,9 тис. грн., за перший квартал було витрачено 992,3 тис. грн. з них:
- міського бюджету – заплановано 24 960,8 тис. грн, витрачено 389,8 тис. грн.;
- за рахунок підприємств – заплановано 5 349,1 тис. грн., витрачено 602,5 тис. грн.
5. Фінансове становище підприємств.
Дебіторська заборгованість комунальних підприємств станом на 01.04.2017 складає
48 299,7 тис. грн., у порівнянні з початком року відбулося збільшення дебіторської
заборгованості на 1 964,7 тис. грн., основні дебітори – населення.
6. Інформація про створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків
Станом на 01.04.2017 створено 29 ОСББ с загальною площею 74,74 тис. м².
Управлінням житлово-комунального господарства Торецької міської ради проводяться
зустрічі з мешканцями багатоквартирних будинків, публікуються статті в засобах масової
інформації з роз’ясненнями щодо створення та функціонування ОСББ.

3.7. Житлове будівництво
Актуальні проблеми:
 за час проведення АТО на території міста Торецька пошкоджено (зруйновано)
793 об’єкти державної і комунальної форм власності на суму 53,0 млн. грн.;
 низький рівень доходів населення, яке потребує покращення житлових умов.
В заходах до розділу передбачається:
введення житла на рівні 2016 року;
 здійснення демонтажу об’єктів незавершеного будівництва;
 списання витрат по об’єктах незавершеного будівництва, добудова яких
є недоцільною;
 збільшення асигнувань за рахунок коштів місцевих бюджетів на будівництво житла
для громадян, які потребують поліпшення житлових умов відповідно до законодавства,
зокрема шляхом реалізації спеціальних програм забезпечення житлом соціально
незахищених громадян.
Пільгове кредитування за рахунок коштів місцевих бюджетів молодіжного житлового
будівництва та індивідуальних сільських з абудовників не планується


3.8. Розвиток підприємницького середовища
Програма розвитку малого підприємництва м. Торецька на 2017 - 2018 роки
розроблена з урахуванням аналізу стану і проблем малого і середнього підприємництва в
місті і затверджена рішенням міської ради від 27.12.2016 № 6/93-12.
М етою програми є створення сприятливих умов для подальшого розвитку малого і
середнього підприємництва, підвищення його ролі в вирішенні стратегічних завдань
економічного та соціального розвитку міста шляхом консолідації зусиль місцевих органів
виконавчої влади, органів самоврядування, суб'єктів підприємництва, громадських
організацій і об'єднань підприємців, забезпечення зайнятості населення, підвищення
конкурентоспроможності продукції малих і середніх підприємств. В процесі реалізації
програми її учасниками здійснюються заходи, які направлені на створення фінансових,
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організаційно - господарських та інших умов розвитку малого і середнього
підприємництва в місті.
Фінансове забезпечення програми здійснюється за рахунок грошових коштів
виконавців заходів, у т.ч. Фонду загальнообов'язкового соціального страхування на
випадок безробіття. У 1 кварталі 2017 року з Фонду загальнообов'язкового соціального
страхування по безробіттю виділено компенсацію єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування у сумі 20,6 тис.грн. 1 безробітному.
Завдяки виконанню програми:
створюються нові робочі місця, що знижує рівень безробіття;
відбувається надходження в місцевий бюджет додаткових платежів.
За підсумками 2016 року у місті здійснювали діяльність 77 підприємств малого і
4 підприємства середнього бізнесу. В 1 кварталі 2017 року кількість підприємств не
змінилася. Чисельність працівників малих підприємств складає 260 чол.
У розрізі галузей питома вага в загальному обсязі виробництва продукції, робіт та
послуг у звітному періоді 2017 року склала:
торгівля, ресторанне господарство та побутові послуги - 74,8%;
будівництво та ремонту - 8,2%;
комунальні послуги - 8,8%;
операції з нерухомістю - 1%;
інші види - 7,2%.
Сума надходжень податків та зборів до місцевого бюджету від діяльності суб'єктів
малого підприємництва склала:
за 2015 рік - 8054,8 тис .грн. (13,5%)
за 2016 рік - 11800 тис .грн. (14,5%)
за 1 квартал 2017 року – 3 837,7 тис.грн. (17,3%).
Реалізація державної регуляторної політики в місті спрямована на недопущення
прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, зменшення
втручання у діяльність суб'єктів господарювання, забезпечення дотримання процедур
підготовки регуляторних актів. Регуляторні акти протягом 1 кварталу 2017 року не
приймались.
У звітному періоді зареєстровано 62 суб'єктів підприємницької діяльності, у тому
числі 59 - фізичних осіб та 3 юридичних особи. Центром надання адміністративних
послуг м. Торецька забезпечена якісна та еф ективна робота з видачі дозвільних
документів. За звітний період надано 555 послуг, 128 консультацій суб'єктам
підприємництва з питань роз'яснення процедур видачі дозволів на здійснення
підприємницької діяльності.

3.9. Розвиток ринку внутрішньої торгівлі та надання побутових послуг
населенню. Захист прав споживачів
У місті діють 271 магаз ин торгівельною площею 22,8 тис. кв.м. М ережа
підприємств ресторанного господарства складає 58 підприємств на 3 346 посадкових
місць. Питома вага підприємств приватної форми власності у загальній кількості
підприємств торгівлі та ресторанного господарства складає 99%. Крім стаціонарної
торгівельної мережі у місті функціонують 11 ринків (27,5 тис. кв. м) на 3 794
торговельних місць, де здійснюють торгівлю більш 600 суб`єктів підприємництва.
Р оздрібний товарообіг за 1 квартал 2017 року складає 40 450 тис. грн. (очікувано),
що становить 23,8% виконання Програми на рік та 104,8% до відповідного періоду
минулого року. Роздрібний товарообіг в розрахунку на душу населення за звітний період
склав 577,9 грн., 24,1% виконання Програми на рік та 104,8% до відповідного періоду
минулого року.
Станом на 01.04.2017 року:
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відкрито 2 об’єкти торгівлі (ПП Бухонько І.М . магазин з продажу продовольчих
товарів та ПП Слесаренко М .В. магазин з продажу непродовольчих товарів),
торгівельною площею 118 кв.м на 5 робочих місць;
 проведено 10 ярмарок з продажу товарів народного споживання та
сільськогосподарської продукції (витрати – 8,2 тис. грн., додатковий товарообіг
– 157,0 тис. грн.).
На рік заплановано 5 заходів. Протягом звітного періоду виконуються 4, термін виконання
інших заходів не настав.
Всього витрати склали 23,2 тис.грн., за рахунок коштів суб'єктів
підприємництва. Отримано додатковий товарообіг на суму 222 тис. грн., додатково
до бюджету надійшли кошти у сумі 1,3 тис.грн..


Надання побутових послуг населенню
За 1 квартал 2017 року з 6 намічених заходів здійснено 4:
-

Забезпечені обсяги побутового обслуговування населення в мережі підприємств
сфери побуту всього 2 000 тис.грн, у т.ч. юридичні 425 тис.грн., фізичні - 1575
тис.грн.

-

Впроваджено новий вид побутових послуг - розпил деревини на дрова для
побутових потреб населення на 1 роб. місце (витрати - 20,0 тис.грн., додатковий
обсяг послуг - 8,4 тис.грн., надійшло додатково до бюджету - 1,3 тис.грн.).

-

Здійснювалося виїзне обслуговування з надання перукарських послуг,
ремонту одягу та взуття та ін. у віддалені селища Леонидівка, Ленінське,
Курдюмівка, витрати склали 5,1 тис.грн., додатковий обсяг послуг - 10,2 тис.грн.

-

Пільгове побутове обслуговування здійснилося на сумму 8,1 тис.грн.

Всього отримано додатковий обсяг послуг на суму 18,6 тис.грн., витрати
склали 33,2 тис. грн. (кошти підприємств), відрахування до бюджету склало
1,3 тис.грн.
ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ
Протягом 1 кварталу 2017 р. звернення громадян відсутні.
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4. ЛЮДСЬКИЙ РОЗВИТОК, НАДАННЯ ЯКІСНИХ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ,
ВИРІШЕННЯ ПИТАНЬ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ

4.1. Демографічна ситуація
Чисельність постійного населення на 01.03.2017 року склала 69,7 тис.чол.
(69 652 чол.), наявного населення - 70,3 тис. осіб (70 283 чол.).
Природній рух населення за 2 місяці 2017 року склав «- 150 осіб» (народилось
57 малюків, померло – 207 осіб).
Сальдо міграції за 2 місяці 2017 року дорівнює «-14 осіб» (прибуло - 0 осіб, вибуло
– 14 осіб). Щільність населення міста за 1 квартал 2017 року складає 1 134 особи на
1 кв. км., 55% населення мешкає в місті.

4.2. Ринок праці. Зайнятість населення
Протягом першого кварталу 2017 року виконувались всі заходи, заплановані на рік:
1. Протягом 1 кварталу 2017 року статус безробітного отримали 218 осіб, що
складає 84,17 % до відповідного періоду попереднього року (259 осіб). Кількість
зареєстрованих осіб, що мали статус безробітних станом на 01.04.2017 року складає
197 осіб, до аналогічного періоду минулого року – 42% (470 осіб). Працевлаштовані
185 осіб, в т.ч. 73 зареєстрованих безробітних, що складає 20,1% від загальної кількості
осіб, які мали статус безробітних (364 осіб). Виконання програми з працевлаштування
(600 осіб) – 30,8%.
За компенсацією фактичних транспортних витрат на переїзд до іншої
адміністративно-територіальної одиниці місця працевлаштування, якщо це необхідно для
працевлаштування, безробітні особи не звертались.
За компенсацією витрат для проходження попереднього медичного та
наркологічного огляду, якщо це необхідно для працевлаштування, безробітні особи не
звертались.
2. Протягом I кварталу 2017 року укладено 2 договори на проведення громадських
робіт. З початку року у громадських та інших роботах тимчасового характеру прийняли
участь 127 осіб, в тому числі у громадських роботах – 27 осіб, у тимчасових роботах –
100 осіб. Виконання програми (270 осіб) – 47,03%.
Фінансування громадських робіт здійснювалось за рахунок коштів Фонду
загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття,
міської та селищних рад на умовах співфінансування, а також коштів роботодавців. За
2017 рік витрачено коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального
страхування на випадок безробіття на фінансування громадських робіт у сумі 23,2 тис.грн.
3. Протягом I кварталу 2017 року проходили професійну підготовку,
перепідготовку та підвищення кваліфікації 59 осіб з числа зареєстрованих безробітних,
у тому числі: 34 особи пройшли стажування, 20 осіб – курси цільового призначення,
4 особи – професійну перепідготовку, 1 особа – підвищення кваліфікації. Виконання
програми на рік (200 осіб) – 29,5%.
За отримання м ваучера на підтримку конкурентоспроможності деяких категорій
громадян особи не звертались.
Профорієнтаційними послугами охоплено 218 безробітних осіб.
4. Протягом I кварталу 2017 року на нові робочі місця з виплатою компенсації
єдиного соціального внеску роботодавцям працевлаштовано 1 особу з числа громадян, що
потребують додаткового соціального захисту. Виконання програми (30 осіб) – 3,33%.
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Осіб, працевлаштованих з надання м компенсації витрат роботодавцям на оплату
праці за працевлаштування на умовах строкових трудових договорів зареєстрованих
безробітних з числа внутрішньо переміщених осіб, протягом I кварталу 2017 не було.
За отримання м компенсації витрат роботодавця, який працевлаштовує
зареєстрованих безробітних з числа внутрішньо переміщених осіб, на перепідготовку та
підвищення кваліфікації таких осіб, роботодавці не звертались.

4.3. Грошові доходи населення
Головна мета – забезпечення зростання
диференціації та підвищення рівня заробітної плати.

доходів

населення, зменшення

Динаміка середньомісячної заробітної плати на підприємствах, в установах та
організаціях міста (далі підприємства), що звітують до відділу статистики в м. Торецьку,
має позитивну тенденцію до збільшення, хоч і незначну. За січень-березень 2017 року
середньомісячна заробітна плата в м. Торецьку штатних працівників складає 5 498,0 грн.,
що дорівнюється 81 % до середнього показника по області та в 3 рази перевищує
прожитковий мінімум для працездатної особи.
В 2017 році збережеться тенденція щодо співвідношення рівня середньомісячної
заробітної плати у розрізі діючих промислових підприємств м. Торецька до середньої по
місту заробітної плати. Так, максимальною залишається заробітна плата на
ДП «Торецьквугілля» - 7 391,3 грн. На ТОВ «НВО «Інкор і К» розмір заробітної плати
займає другий по місту максимальний показник, а на всіх інших підприємства розмір
середньомісячної заробітної плати нижче середньої по місту.
Кількісні та якісні характеристики:
 фонд оплати праці сnаном на
01.04.2017
року
складає
–
139 918,3 тис. грн.
(139,8%
до
відповідного
періоду
2016 року
100 112,2 тис.грн.);
 середньоспискова чисельність
штатних працівників у 1 кварталі
2017 року складає 8 483 чол. (82,8% до
аналогічного періоду 2016 року 10 249
осіб);
 середньомісячна заробітна плата
у 1 кварталі 2017 року складає 5 498,0
грн. (140,9% до відповідного періоду
2016 року (3 901,0 грн.).
Згідно інформації Торецького міського центру зайнятості з початку року розмір
допомоги по безробіттю складає:
- мінімальний - 544 грн.,
- середній – 1 280 грн.,
- максимальний – 6 787 грн.
За інформацією Управління Пенсійного фонду у м. Дзержинську середньомісячний
розмір пенсії у 1 кварталу 2017 року склав 2 326,48 грн. та 107 % до відповідного періоду
2016 року (2 158,97 грн.)
Згідно з оперативними даними станом на 01.04.2017 року заборгованість із
виплати заробітної плати на підприємствах у порівнянні з 01.04.2016 зменшилась на
6 219,3 тис. грн., або на 38,6% і становить 9 905,6 тис. грн.:

-

Філія
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«ЗФ «Т орецька» Т ОВ «Енергоімпекс» – 2 018,8 тис.грн. (знизилась

платоспроможність дебіторів через перебої в постачанні давальницької сировини);
-

ТДВ «ОП «Шахта ім. Святої Матрони Московської» – 6 110,90 тис.грн.;

-

Філія «Енерговантажтранс» Т ОВ «Т ЕК «Енерготранс» – 1 237,7 тис.грн. (через
відсутність оплат контрагентів за вже надані послуги, зростання на 50% цін на
нафтопродукти, запасні частини для виконання ремонту шляхів залізниці і рухомого
складу, низької вартості послуг залізниці, тариф на які формується з урахуванням цін
2011 року);

-

Дзержинське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства ОКП
«Компанія «Вода Донбасу» – 214,3 тис.грн. (через те, що підприємство належить до
обласної комунальної власності КП «Компанія «Вода Донбасу», собівартість не
відповідає економічно обґрунтованим тарифам та через низький рівень оплати
населенням за отримані комунальні послуги);

-

ПАТ «Центральна збагачувальна фабрика «Торецька» – 39,10 тис. грн.

-

Т ОВ «Новгородський комбінат комунального господарства» – 284,8 тис. грн.
(несвоєчасна плата споживачів комунальних послуг, які надаються комбінатом).

На деяких підприємствах борги з оплати праці в иникали на 1 число місяця і
ліквідовувалися повністю або частково протягом цього ж місяця.
В місті функціонує міська комісія з питань погашення заборгованості із заробітної
плати, забезпечення податкових та інших бюджетних надходжень, страхових внесків до
Пенсійного фонду та запобігання неплатоспроможності (далі Комісія). Всього, за 3 місяця
2017 року було проведено 3 засідання Комісії, на яких заслухано звіти суб’єктів
господарювання.
В колективних договорах включаються спільні зобов’язання сторін про
дотримання нормативних актів з питань праці, поліпшення стану охорони праці на
підприємствах. Станом на 01.04.2016 Департаментом соціального захисту населення
Торецької міської ради зареєстровано 14 колективних договорів та 13 змін та доповнень
до колективних договорів.
-

Основні завдання на 2017 рік:
збереження чисельності працюючих на промислових підприємствах на рівні
виконання Програми на 2017 рік;
забезпечення зростання рівня заробітної плати та недопущення утворення
заборгованості із виплати заробітної плати;
забезпечення ефективної взаємодії всіх причетних служб, правоохоронних та
контролюючих органів у легалізації найманих працівників та недопущення виплати
їм заробітної плати у розмірах менше мінімальної.
4.4. Соціальний захист населення

Згідно до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на
пільги кількість пільгової категорії станом на 01.04.2017 року складає 24 478 чоловік.
Ветерани війни, діти війни, ветерани військової служби, ветерани органів
внутрішніх справ, вдови ветеранів військової служби, органів внутрішніх справ,
громадяни, які постраждали в наслідок Чорнобильської катастрофи, інваліди військової
служби, працівники служби цивільного захисту на пенсії, сільські педагоги на пенсії,
медичні працівники на пенсії, багатодітні сім'ї у відповідності з діючим з аконодавством
мають право на пільги з оплати житлово-комунальних послуг.
У звітному кварталі в середньому 1 650 пільговиків отримали вищезазначені
пільги, за рахунок державного бюджету відшкодовано 2567,7 тис.грн. Кількість
пільговиків зменшилась, так як збільшилась серед них кількість отримувачів субсидії
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(у разі призначення субсидії пільг и з оплати житлово-комунальних послуг та придбання
твердог о палива і скрапленог о г азу особам, які зареєстровані (фактично проживають) у
житловому приміщенні (будинку), у період її отримання не нараховуються – Положення
про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на
оплату житлово-комунальних послуг , придбання скрапленог о г азу, твердог о та рідког о
пічног о побутовог о палива, затверджене постановою КМУ від 21.10.1995р. зі змінами від
27.04.2016р.).
161 пільговик має право на пільги готівкою на придбання побутового палива,
151- на придбання скрапленого газу. Робота щодо надання пільг на придбання побутового
палива та скрапленого газу проводиться в частині прийому заяв від пільговиків, але
нарахування пільг ще не здійснюється, так як Порядок надання зазначених пільг ще не
затверджено рішенням міської ради.
Таким чином виконання Програми за 1 квартал 2017 року по видаткам бюджету на
надання пільг складає 21,6%, в порівнянні з відповідним періодом 2016 року відсоток
виконання програми складає 153,7%.
За 1 квартал 2017 року також проведено виплати:
- відповідно до Закону України „Про статус і соціальний захист громадян, що
постраждали в наслідок Чорнобильської катастрофи ”особам, які постраждали внаслідок
аварії на ЧАЕС виплачено 193,5 тис. грн., у тому числі:
- за рахунок державног о бюджету:
- щомісячна компенсація частини вартості продуктів харчування – 198 чол.
на загальну суму 153,1тис.грн.;
- щорічна виплата на оздоровлення та регрес на суму 15,2тис.грн.;
- компенсації додаткових відпусток на суму 6,1тис.грн.;
- за рахунок обласног о бюджету:
- для забезпечення медикаментами на суму 19,1тис.грн.
- п’ятьом «Почетным гражданам города Дзержинска» надані пільги з а
користування житлово-комунальними послугами за рахунок місцевого бюджету на суму
4,1тис.грн.;
- у відповідності з Законами України «Про увічнення Перемоги у Великій
Вітчизняній війні 1941-1945 років», «Про поховання та похоронну справу» надані послуги
по похованню померлих інвалідів війни та учасників бойових дій 3 особам на загальну
суму 1,0тис.грн.

4.5.

Підтримка сім'ї, дітей та молоді

На базі Торецького міського ЦСССДМ діють 2 соціально-спеціалізованих служби:
«Служба соціальної підтримки сімей» та «Соціальна профілактика», 2 консультативних
пункти: при пологовому будинку та жіночій консультації.
Протягом звітного періоду спеціалістами центру була проведена групова робота
з профілактики негативних явищ, формування здорового способу життя, пропаганди
сімейних форм виховання. Проведено 3 групових заходів, охоплено 70 чол., надано
наступні послуги:
- на базі міського центру зайнятості був проведено круглий стіл на тему: « Підтримка
внутрішньо переміщених осіб». Участь прийняло 30 чол.
- для осіб засуджених до покарання (ТВК № 2) проведено 1 лекція з питань
ресоціалізації, адоптації, самомотивації, в яких прийняло участь 28 чол.
- для учнівської молоді на базі НВК школи-ліцей була проведена методична допомога
психологам шкіл з тестування допризовної молоді.
За I квартал 2017 року Торецьким міським центром соціальних служб для сім'ї,
дітей та молоді була проведена наступна індивідуальна робота.
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Соціальним обслуговуванням та соціальним супроводом охоплено 5 сімей ( 6 чол.,
з них 15 - дітей), котрим надано індивідуальні послуги психологічного, педагогічного та
інформаційного характеру. За сприянням центру 2 619 сімей отримали гуманітарну
допомогу.
За соціальними послугами звернулось:
- 63 неповні сім’ї;
- 12 сімей, в яких є ризик соціального сирітства;
- 72осіби, які перебувають на обліку в кримінально-виконавчій інспекції та
відбувають покарання умовно;
- 26 сімей, де один чи декілька членів мають інвалідність (у тому числі 2 дітей
інвалідів);
- 2 сім'ї ромської національності;
- 44осіби похилого віку;
- 6 багатодітних сімей;
- 10 сімей, яким призначена державна допомога при народжені дитини;
- 4 сім'ї, члени яких знаходяться на обліку ССД;
- 13 сім'ї, які звернулися за психологічною підтримкою;
- 1 особа із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
- 81 малозабез печена сімей;
- 1 сім’я, які бажають створити прийомну родину;
- 17 сімей, де один чи декілька членів бажають служити за контрактом;
- 1 особа без постійного місця проживання;
- 4 сім'ї учасників АТО;
- 1 сім'я, де є спроба суїциду дитини;
- 1 сім'я безробітна;
- 5 сімей, в яких в наслідок АТО зруйновано або пошкоджено житло;
- 64 сім'ї, які перебувають в складних життєвих обставинах.
- 13 сімей внутрішньо переміщених осіб, яким була надана допомога щодо
вирішення житлово-побутових проблем, у т.ч. поліпшення житлових умов,
сприяння в оформлені/відновлені документів, у т.ч. для призначення соціальних
виплат, психологічні консультації, гуманітарна допомога. Також на базі центру
працює кабінет психологічної допомоги для сімей ВПО. Протягом звітного
періоду 3 сім’ї даної категорії звернулися до кабінету психологічної допомоги;
- 17 сім’я учасників антитерористичної операції отримали послуги щодо отримання
гуманітарної допомоги, консультації психолога, працевлаштування;
- 5 сімей, у яких постраждало житло в результаті АТО, яким було надано
гуманітарну допомогу.
Протягом звітного періоду соціальним супроводом було охоплено 13 прийомних
сімей, в яких в иховуються 18 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
та 1 особи із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
Для соціальної підтримки внутрішньо переміщених осіб із зон проведення АТО, а
також місцевого населення, яке постраждало в наслідки проведення АТО центр СССДМ
співпрацював з наступними організаціями та фондами: М іжнародний Комітет Червоного
Хреста,Чеська гуманітарна організація «Людина в біді», Адвентинське Агентство
Розвиток та Допомога «АДРА» (Україна).

4.6. Захист прав дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування
На профілактичному обліку в службі у справах дітей станом на 01.04.2017 року
перебуває 51 дитина з 25 сімей, які опинились в складних життєв их обставинах, з них 49
дітей з сімей, де батьки ухиляються від виконання батьківських обов’язків та 2 дитини,
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які зазнали насилля в родині. Дітей, які бродяжать та жебракують на території
м. Торецька протягом І кварталу 2017 року не виявлено.
У Торецькому відділенні поліції Бахмутського відділу поліції Головного
управління Національної поліції України в Донецькій області не перебувають
неповнолітні, схильні до вживання наркотичних речовин та алкогольних напоїв. За І
квартал 2017 року співробітниками поліції виявлено 1 факт продажу алкогольних напоїв
та тютюнових в иробів неповнолітнім.
За І квартал 2017 року спеціалістами служби у справах дітей спільно з
працівниками поліції, центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, медичних
закладів було проведено 23 рейди в ході яких відвідано 45 сімей.
За звітній період стосовно 1 матері були направлені матеріали до Торецького
відділення поліції Бахмутського відділу поліції про притягнення її до адміністративної
відповідальності за невиконання батьківських обов’язків відносно дітей. За І квартал 2017
року Дзержинським міським судом Донецької області відносно 3 батьків було прийнято
рішення про позбавлення їх батьківських прав відносно 3 дітей.

4.7.

Освіта

Заклади освіти в м. Торецьку підпорядковані міському відділу освіти Торецької
міської ради Донецької області.
В місті функціонує 15 дошкільних навчальних закладів, планова потужність
складає 1 401 місце. Планова кількість дітей – 1438 чол., фактичне виконання за звітний
період – 1465, що складає 101,9% до плану. Черга на влаштування дітей у дошкільні
навчальні заклади відсутня. У навчально-виховному комплексі «Школа-сад» №1
функціонує група для дітей дошкільного віку. Планова кількість дітей – 17 чол.,
фактичне відвідування за звітний період – 17 чол. Контингент педпрацівників складає 751
чоловік.
В місті функціонує 15 шкіл, в яких організовано 217 класів і навчається
3 956 учнів, школа-інтернат (17 класів, 365 учнів), 3 позашкільні заклади (станція юних
техніків, дитячо-юнацька спортивна школа, центр дитячої та юнацької творчості),
1 вечірня школа (6 класів, 123 учня).
Тобто загальна кількість учнів в 16 денних загальноосвітніх школах – 4 321 учня,
що є 94,6% до планової кількості та 101,8% до фактичної кількості учнів 2016 року (4 225
чоловік). Планова потужність денних загальноосвітніх шкіл складає 5 854 місць. За
звітний період усі учні денних загальноосвітніх закладів проходять навчання у першу
зміну. Не проходили навчання у другу зміну і на 01.04.2017 року.
М ережа закладів з українською мовою навчання складає 69% від загальної
кількості класів. Державною мовою навчання охоплено 3 292 – 76% учнів
загальноосвітніх шкіл міста.
У профільних класах навчається 373 учнів 10-11 класів (100% від загальної
кількості учнів 10-11 класів). Цей показник з меншився у порівнянні з відповідним
періодом 2016 року, так як зменшилась загальна кількість учнів. Поглиблено вивчають
предмети 374 учня 1-11 класів (9% від загальної кількості учнів).
Протягом довгого часу успішно працюють позашкільні заклади: станція юних
техніків, центр дитячої та юнацької творчості,а також дитячо-юнацька спортивна школа
для бажаючих займатися спортом.
Забезпеченість закладів освіти комп’ютерами складає – 368 одиниць, у т.ч.:
•
•

дитячі садки
загальноосвітні школи

15 од.;
297 од.,
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•
•
•
•
•
•
•

ЗОШ-інтернат
вечірня школа
позашкільні заклади
апарат управління
методичний кабінет
централізована бухгалтерія
господарча група

9 од.,
1 од.,
7 од.,
7 од.,
4 од.,
22 од.,
6 од.

Із намічених Програмою на 2017 рік 8 заходів, за 1 квартал 2017 року
виконувались 2 на загальну суму 1 323,3 тис. грн.:
2. Охоплення безкоштовним харчуванням:
2.1. Організоване безкоштовне харчування у школах для дітей пільгової
категорії (витрати 99,7 тис.грн.), вихованців ГПД (витрати склали 9,5 тис.грн.), вихованці
ДНЗ (витрати склали 288,5 тис. грн.). Всього по заходу витрати склали 397,7 тис.грн.
5. Виконання міської програми «Освіта Торецька»:
5.1. Проект «Особлива дитина» організація індивідуального навчання в ЗОШ –
397,3 тис.грн.
5.5 Проект «Позашкілля Донеччини» - 528,3 тис.грн.
Професійна освіта в місті представлена навчальними закладами:
 Донбаський державний коледж технологій та управління;
 Вищий навчальний заклад комунальної форми власності "Торецький
музичний коледж"
 Дзержинський професійний гірничий ліцей;
 Дзержинський професійний ліцей.

4.8.

Охорона здоров’я

В місті медико-санітарна допомога населенню надається закладами первинного и
вторинного рівнями.
У місті Торецьку на вторинному рівні функціонують два заклади надання
медичної допомоги: стоматологічна поліклініка, центральна міська лікарня. На території
міста розгорнуто 505 ліжок, в т. р. 80 ліжок протитуберкульозного диспансеру, який
фінансується з обласного бюджету. Забезпеченість на 10 тис. населення складає 70,8
(101,1% до І кв. 2016 року) при середньо обласній – 65,4.
В «ЦМ Л» розгорнуто 425 ліжок, забезпеченість на 10 тис. населення складає 59,6
при нормативі 60,0.
Провідною службою у системі закладів охорони здоров’я є амбулаторнополіклінічна, де здійснюється прийом хворих лікарями 25 спеціальностей.
Всього в ЛПЗ міста працює 1164 особи (98,6% до І кв. 2016 року), у тому числі:
лікарів – 148 (96,7% до І кв. 2016 року). Забезпеченість лікарями на 10 тис. населення
складає 20,8 (98,1% до І кв. 2016 року); укомплектованість лікарями фізичними особами
58,1% (97,2% до І кв. 2016 року), при середньо обласній – 63,5.
Амбулаторно-поліклінічна служба міста забезпечує пріоритетне проведення
заходів профілактичної направленості. В усіх закладах збережені та функціонують
кабінети профілактики, діє система диспансеризації.
Забезпеченість денними стаціонарами ЛПЗ міста за І кв. 2017р. складає – 25,5
(101,2% до І кв. 2016 року). Проліковано у ДС за звітний період 2244 хворих, що складає
314,7 на 10 тис. населення (100,0% до І кв. 2016 року). У центрах хірургії однієї доби
прооперовано – 381 особа (78,6% до І кв. 2016 року). У стаціонарах на дому пройшли
лікування – 1503 хронічних хворих, охоплення лікуванням хронічних хворих складає
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91,1% до І кв. 2016 року.
Одним із провідних напрямів в діяльності закладів охорони здоров’я є
забезпечення виконання національних, регіональних та міських програм: «Профілактика
розповсюдження ВІЛ-інфекції/СНІДу», «Програма економічного і соціального розвитку
м. Торецька по розділу «Охорона здоров’я».
У поточному році значна увага приділялась поліпшенню якості медичного
обслуговування дітей першого року життя, вагітних жінок. Здійснювались заходи по
щоденному моніторингу за станом здоров’я дітей 1 року життя та інші заходи щодо
покращення медичної допомоги матерям та дітям.
За І кв. 2017 року захворюваність на туберкульоз склала 10 випадків, що складає
71,4% до І кв. 2016 року.
Напруженою залишається епідеміологічна ситуація по ВІЛ-інфекції.
За період спостереження з лютого 1997 року по 01.04.2017 року у місті
зареєстровано 1339 ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД. За І кв. 2017 року – 6 випадків,
що складає 8,4 на 100 тис. населення (54,9% до І кв. 2016 року).
На цей час під диспансерним наглядом знаходяться 583 інфікованих, з них 172 – з
діагнозом СНІД (114,6% до І кв. 2016 року).
Відпрацьовані заходи щодо впровадження підпрограми «Лінія життя» в
попередженні розповсюдження ВІЛ-інфекції серед різних соціальних верств населення
міста.
З 52 запланованих заходів на 2017 рік виконувалося 13, витрачено коштів на суму
651,79 тис. грн., з них кошти: державного бюджету – 227,2 тис. грн., обласного бюджету
– 0 тис. грн., міського – 392,28 тис. грн., інші кошти – 32,31 тис. грн. (спец рахунок).

4.9.

Фізичне виховання та спорт

Для занять фізичною культурою та спортом у місті є 18 спортивних зали,
34 спортивних майданчики (у т.ч. 12 майданчиків з тренажерним обладнанням та 3 із
синтетичним покриттям), 15 приміщень для фізично – оздоровчих занять та 1 стадіон.
Загальна кількість осіб, що займається фізичною культурою та спортом за 1 квартал
2017 року склала 7 172 особи (10,2% від загальної кількості населення міста).
Протягом 1 кварталу 2017 року із 7 запланованих заходів Програми виконано 5,
а саме:
- проведення та участь у спортивно - масових заходах – 10,4 тис. грн.,
заплановано – 112,0 тис. грн.;
- утримання ДЮСШ –159,5 тис. грн., заплановано – 650,3 тис. грн.;
- придбання спортивного обладнання та інвентарю – 0,4 тис. грн., заплановано –
210,0 тис. грн.;
- поточний ремонт тенісного майданчика ДПГЛ – 1,0 тис. грн., заплановано –
65,0 тис. грн.;
- утримання матеріально-спортивної бази, спортивних споруд та пристосованих
приміщень – 47,0 тис. грн.., заплановано – 320,0 тис. грн.
Загальні витрати на виконання цих заходів склали 218,3, тис. грн., з них: кошти
місцевого бюджету – 158,3 тис. грн., кошти обласного бюджету – 0,2 тис. грн., інші
джерела – 59,8 тис. грн.

4.10. Культура
Діяльність закладів культури спрямована на задоволення культурних потреб
населення.
Станом на 01.04.2017 року мережа закладів культури міста налічує:
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- 9 масових бібліотек;
- 2 клубних заклади, які знаходяться в міській комунальній власності Торецької
міської ради;
- музична школа ім. І. Карабиця, в якій здобувають освіту 390 учнів;
- Торецький музичний коледж, контингент якої складає 58 студентів;
- народний музей історії м. Торецька, у фондах якого 4 541 експонат.
В закладах культури працює 13 клубних формувань та колективів самодіяльності,
в яких займаються 170 осіб. Один колектив має звання «Народний».
Протягом 1 кварталу 2017 року закладами культури проведено 185 культурноосвітніх заходів, в яких прийняло участь понад 6 826 осіб.
М іськими закладами культури надано платних послуг на суму 27,8 тис.грн.,
отримані кошти витрачаються на укріплення матеріально-технічної бази закладів
культури.
Згідно програми економічного і соціального розвитку міста у розділі «Культура» на
2017 рік заплановано 4 заходи, з них частково виконано 4 з аходи.

4.11. Заходи, пов’язані з наслідками проведення АТО на території
області. Підтримка внутрішньо переміщених осіб
У зв’язку з проведенням у Донецькій області антитерористичної операції велика
кількість мешканців тимчасово окупованих територій вимушені залишити місця
постійного проживання та перебувати на території підконтрольній українській владі.
Відповідно до постанови Кабінету М іністрів України від 01.10.2014 № 509 «Про
облік внутрішньо переміщених осіб» Департаментом соціального захисту населення
Торецької міської ради здійснюється оформлення та видача довідок про взяття на облік
внутрішньо переміщеної особи, формування та ведення Єдиної інформаційної бази про
внутрішньо переміщених осіб.
За період з жовтня 2014 по 03.04.2017 до Департаменту соціального захисту
населення Торецької міської ради звернулося 19 457 особи з питання встановлення
статусу внутрішньо переміщеної особи. У 1 кварталі поточного року з питання
оформлення довідок звернулося 1 180 осіб. Кількість переселенців зменшується.
Станом на 28.03.2017 відповідно до Єдиної інформаційної бази про внутрішньо
переміщених осіб на обліку в м. Торецьку перебувають 6 867 осіб.
Відповідно до постанови Кабінету М іністрів України № 505 "Про надання
щомісячної адресної допомоги особам, які переміщаються з тимчасово окупованої
території України і районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат
на проживання, у тому числі на оплату житлово-комунальних послуг" з початку 2017
року за призначенням адресної допомоги звернулось 740 сімей. Витрати державного
бюджету на виплату з початку року склали 3 616,91 тис.грн.
На виконання постанови Кабінету М іністрів України від 08.06.2016 № 365 в місті
затверджений склад комісії по призначенню (відновленню) соціальних виплат ВПО та
робочої групи по здійснення контролю за проведенням соціальних виплат ВПО за місцем
їх фактичного проживання/перебування. Для своєчасного обстеження матеріальнопобутових умов проживання ВПО додатково залучаються всі спеціалісти всіх відділів та
підрозділів Департаменту.
З початку 2017 року проведено 13 засідань комісії по призначенню (відновленню)
соціальних виплат ВПО на яких розглянуті питання щодо відновлення соціальних виплат
та скасування дії довідок відповідно до статті 12 Закону України «Про забезпечення прав
і свобод внутрішньо переміщених осіб».
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5.

5.1.

РОЗБУДОВА БЕЗПЕЧНОГО СЕРЕДОВИЩА
Охорона навколишнього природного середовища

Виконання програми забезпечення екологічної безпеки, охорони і поліпшення
навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів
і ресурсозберігаючих засобів є пріоритетним напрямком вирішення соціальних проблем
життєдіяльності міста.
Програмою на рік заплановано 16 заходів. На виконання цих заходів Програма
передбачає виділення коштів у сумі 24 744,2 тис. грн. у тому числі по джерелам
фінансування:
- обласного бюджету - 24000,0 тис. грн.
- місцевого бюджету - 334,2
тис. грн.
- кошти підприємств - 410,0
тис. грн.
Протягом 1 кварталу 2017 року виконуються: кронування дерев центральних
вулиць міста (з виділенням коштів місцевого бюджету у розмірі 18,4 тис. грн.), а також
заходи з визначення вмісту забруднюючих речовин у зворотних водах
(ПАТ «ЦОФ «Дзержинська») за рахунок коштів підприємства у розмірі 2,2 тис. грн.
- місцевого бюджету - - 18,4 тис. грн.
- кошти підприємств
- 2,2 тис. грн.

5.2. Захист прав і свобод громадян, забезпечення законності та
правопорядку
З метою поліпшення криміногенної ситуації в місті постійною комісією з питань
депутатської діяльності, законності, захисту прав громадян розглядалися питання
профілактики злочинності. П итання боротьби з корупцією та організованою злочинністю
постійно розглядаються на засідання х навчання апарата виконавчих органів міської ради.
У Департаменті соціального захисту населення Торецької міської ради наказом
директора від 03.03.2016 № 18 затверджено Порядок роботи з надання безоплатної
правової первинної допомоги. За звітний період до Департаменту звернулося 5 осіб за
наданням безоплатної первинної правової допомоги.
Протягом звітного періоду на індивідуальний прийом до ЦСССДМ звернулась 1
родина з питанням порушення прав та свободи. З даного питання представника родини
перенаправлено до Всеукраїнського благодійного фонду «Право на захист».
Торецьким ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області згідно Закону
України «Про звернення громадян» розглянуто 1594 звернення.
Питання про підсумки роботи із зверненнями громадян у виконавчих органах
міської ради систематично розглядаються на засіданнях виконкому міської ради. Заходи
щодо скорочення звернень громадян, у т.ч. у вищі інстанції, щомісяця розглядаються на
засідання х комісії з розгляду звернень громадян. Загальна кількість звернень громадян до
виконавчого органу міської ради за звітний період - 1053.
За звітний період інформації про насилля в родинах чи над особами від соціальних
партнерів чи осіб не надходило. Під соціальним супроводом перебувають 5 родин, котрі
виховують 15 дітей та перебувають у складних життєвих обставинах.
У Торецькому ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області на обліку
перебуває 128 осіб, з них 7 осіб, які скоїли насильство протягом року більше 2-х разів.
Перевірено та проведено профілактичних бесід виховного характеру відносно сімей, які
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опинилися у складних життєвих відносинах – 30.
До журналу Єдиного обліку Торецького ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій
області зареєстровано 2 269 заяви та повідомлення про кримінальні правопорушення та
інші події. У звітному періоді зареєстровано 391 матеріалів з ознаками кримінальних
правопорушень, з яких 157 особам повідомлено про підозру. Закрито кримінальних
проваджень 195; направлено до суду кримінальних проваджень 98. Не розкритими
залишаються 283 кримінальних провадження. За звітний період зареєстровано 107
тяжких та особливо тяжких злочинів. У громадських містах зареєстровано 28 злочинів.
Протягом звітного періоду зареєстровано 7 фактів кримінальних правопорушень
за ст. 213 ККУ (металобрухт) та 45 у сфері незаконного обігу наркотиків, з них по 27
повідомлено про підозру. З початку року зареєстровано 5 фактів збуту наркотиків; по 2 з
них повідомлено про підозру.
Із запланованих 16 заходів протягом звітного періоду виконувалися 14.

5.3.

Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій

Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій проводиться згідно Плану
основних заходів цивільного захисту м. Торецька на 2017 рік затвердженого наказом
начальника цивільного захисту м. Торецька від 16.01.2017 № 1-цз.
Із 7 запланованих на рік заходів, за 1 квартал 2017 року виконувались всі 7:
- удосконалення і утримання системи оповіщення: заплановано - 561,8 тис. грн.,
витрачено 9,2 тис. грн.;
- утримання захищеного міського пункту управління: заплановано - 5,0 тис. грн.,
витрачено 1,5 тис. грн.;
- накопичення і підтримка у готовності засобів індивідуального захисту, приладів
дазиметричного і хімічного контролю: заплановано – 1 910,4 тис. грн., витрачено
78,8 тис. грн.;
- утримання захисних споруд: заплановано – 240,1 тис. грн., витрачено
16,8 тис. грн.;
- створення, зберігання та оновлення резерву матеріально-технічних засобів та
паливно-мастильних матеріалів для ліквідації наслідків НС: заплановано – 241,4 тис. грн.,
витрачено 69,6 тис. грн.;
- придбання інструменту, обладнання та устаткування для аварійно-рятувальних
підрозділів: заплановано – 71,2 тис. грн., витрачено 2,8 тис. грн.;
- підготовка керівного складу ЦЗ Особового складу невоєнізованих формувань,
фахів ців з питань ЦЗ НЧ населення на обласних курсах ЦЗ, учбово-консультативних
пунктах ЦЗ; заплановано – 24,5 тис.грн., витрачено 0,8 тис. грн.
Загальні витрати на виконання цих заходів склали 179,5 тис. грн., кошти міського
бюджету – 7,5 тис. грн., кошти підприємств – 132,1 тис. грн., кошти державного бюджету
– 25,4 тис. грн., кошти обласного бюджету – 6,8 тис. грн., інші джерела – 7,7 тис. грн.

5.4.

Розвиток інформаційного простору. Забезпечення доступу до
неупереджених джерел інформації

З метою з абезпечення прав та інтересів громадян у сфері інформації та надання
економічної підтримки засобам масової інформації, розроблені та реалізовані заходи, які
спрямовані на подальший розвиток та вдосконалення інформаційної інфраструктури
міста Торецька.
З метою гарантування прав громадян на отримання достовірної інформації, а також
формування надійної системи зв'язку влади з громадськістю протягом І кварталу
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2017 року була проведена підготовка та оприлюднені інформаційні новини щодо
проведення державних та міжнародних свят за участі громадськості міста, зокрема:
- день Соборності України;
- день пам’яті жертв Голокосту;
- день вшанування учасників бойових дій на території інших держав;
- день Героїв Небесної Сотні;
- день Добровольця;
- М іжнародний жіночий день;
- день працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування
населення;
- день Служби безпеки України;
- день Національної гвардії України;
- день довкілля;
- Великдень.
Задля забезпечення відкритості діяльності місцевих органів виконавчої влади та
органів місцевого самоврядування в місті реалізується державна інформаційна політика
шляхом постійного оновлення веб-сайту Торецької міської ради та розміщення актуальної
інформації на офіційних сторінках в соціальних мережах, підготовки публікацій для
міських ЗМ І.
Рівень поінформованості громадян підвищено шля хом надання їм вільного доступу
до інформаційних ресурсів.
На вдосконалення та покращення інформаційного простору міста, з метою
інформування населення, протягом І кварталу 2017 року були виготовлені та розміщені
постери на суму 15 000 грн.
Актуальними проблемами залишаються:
- застаріле технологічне обладнання КП «Телерадіокомпанія «ТРК-8»;
- уповільнені темпи впровадження новітніх технологій;
- недостатність обсягів інвестування в інформаційну сферу.
Тенденції розвитку спрямовані на удосконалення ефективності системи всебічного
інформування населення міста з політичних, економічних і соціальних питань, подальший
розвиток міської інформаційної інфраструктури з метою забезпечення прав і інтересів
мешканців міста у сфері інформації.
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6. ПІДВИЩЕННЯ СПРОМОЖНОСТІ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ,
ПОДОЛАННЯ ДИСПРОПОРЦІЙ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ

6.1. Формування спроможних територіальних громад
Історично сформований адміністративно-територіальний поділ територіальної
громади м. Торецька на сьогодні охоплює Торецьку та Заліз ну міські ради, Північну,
Новгородську та Щербинівську селищні ради. Загальна площа 62 км2 або 2,3% території
області, чисельність постійного населення 72,0 тис. осіб та близько 16,0 тис. внутрішньо
переміщених осіб.

Територіальна громада м. Торецька забезпечена відповідними матеріальними
і фінансовими ресурсами, об’єктами виробничого призначення і соціальної
інфраструктури, необхідними для ефективного виконання органами місцевого
самоврядування покладених на них повноважень. М и працюємо для забезпечення
достатнього рівня комфортності проживання в місті, створюємо умови для праці
і розвитку кожної особистості. На практиці доведено, що не кожне село або селище
є самостійною адміністративно-територіальною одиницею, а його мешканці –
самостійною територіальною громадою. Отже, створення об’єднаної територіальної
громади з центром в м. Торецьку дозволить досягти головної мети Закону України «Про
добровільне об’єднання територіальних громад» - створення самодостатньої
територіальної громади.
Фактично, м. Торецьк вже виконує роль центру об’єднаної територіальної
громади: ми маємо спільні з прилеглими селищами структури (поліцію, Управління
Пенсійного фонду, фонди соціального страхування, Центр зайнятості, Департамент
соціального захисту, Податкова інспекція, Управління Державної казначейської
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служби), а видатки зведеного бюджету спрямовуються на утримання закладів
культури, освіти та охорони здоров’я, розташованих на території прилеглих селищ
та м. Залізне.
На сьогодні м. Торецьк здатне запропонувати і забезпечити сприятливі умови для
інвестиційної активності і досягнення якісних результатів в господарській діяльності,
завдяки наявності території для створення індустріального парку на базі відокремленого
підрозділу «Шахта «Північна» ДП «Торецьквугілля» і вільних ділянок комерційного
призначення, розгалуженій мережі інженерних комунікацій (тепло, вода, газ,
енергозабезпечення), задіянню наявного незайнятого населення в працездатному віці.
Головним
джерелом
наповнення
бюджету
територіальної
громади
є перерахування податку на землю підприємствами, чиї виробничі потужності
територіально розташовані на з емля х громади, тому приєднання сіл Катеринівка,
Плещіївка та Клебан-Бик – Катеринівської сільської ради, смт. Курдюмівка – Північної
селищної ради, смт. Верхньоторецьке та сел. Розівка Ясиноватського району дозволить
забезпечити раціональне використання цих територій і акумулювати в місцевий бюджет
податки та збори, які зараз відраховуються відповідно до бюджетів Костянтинівського,
Ясинуватського та Бахмутського районів. Також, одним з найважливіших учасників
об’єднаної територіальної громади для нас є смт. Новгородське – Новгородської селищної
ради, з розташованим на його території потужним хімічним виробництвом
ТОВ «НВО «Інкор і Ко». На сьогодні це підприємство займає одну з провідних поз ицій
в структурі економіки міста Торецька (36,4%) і тому втрата податків від нього (в разі
виходу смт. Новг ородське зі складу територіальної г ромади м. Торецька) негативно
вплине на виконання місцевого бюджету в цілому.
Відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних
громад», «територія об’єднаної територіальної г ромади має бути нерозривною», тобто в
межах об’єднаної громади не можуть бути розташовані землі інших територіальних
громад. На жаль, адміністративна реформа випереджає реформу територіальну, що
ставить громаду м. Торецька перед основним проблемним питанням: при створенні
об’єднаної територіальної громади, має відбутися закріплення на законодавчому рівні
за об’єднаною територіальною громадою м. Торецька всіх земель, розташованих між
м. Торецьк та прилеглими селами, селищами та містом Залізне (додаток 1), що дозволить
збільшити площу для оподаткування земель та створить нерозривну територію в межах
однієї громади.
Територіальна громада м. Торецька цілком згодна з Перспективним планом
формування територій громад Донецької області, затвердженим Розпорядженням голови
Донецької облдержадміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації
№ 230 від 29.05.2015, та вважає економічно обґрунтованим та ефектив ним об’єднання
територій Торецької та Залізної міських рад, Північної, Новгородської і Щербинівської
селищних рад, Катеринівської сільської ради та смт. Верхньоторецьке і сел. Розівка
Ясиноватськогорайону задля формування дієздатної об’єднаної територіальної громади,
здатної:
 поліпшити з абезпечення потреб громадян;
 надати мешканцям якісні соціальні та адміністративні послуги;
 покращити умови сталого розвитку території громади;
 забезпечити раціональне та більш еф ективне використання бюджетних коштів та
ресурсів.
Торецька об’єднана територіальна громада
Відповідно до Перспективного плану формування територій громад Донецької
області, затвердженого розпорядженням голови Донецької обласної державної
адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 25.06.2015 № 293,
до Торецької об’єднаної територіальної громади увійдуть наступні населені пункти:
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м Торецьк (Торецька міська рада), с-ще Кримське (Торецька міська рада), смт Курдюмівка
(Північна селищна рада), смт Північне (Північна селищна рада), с-ще Дачне (Пів нічна
селищна рада), с-ще Диліївка (Північна селищна рада), с-ще Дружба (Північна селищна
рада), с-ще Озарянівка (Північна селищна рада), с-ще Шуми (Пів нічна селищна рада), смт
Неліпівка (Новгородська селищна рада), смт Новгородське (Новгородська селищна рада),
с Леонідівка (Новгородська селищна рада), с Юр'ївка (Новгородська селищна рада), с-ще
Валентинівка (Новгородська селищна рада), с-ще Суха Балка (Новгородська селищна
рада), смт Петрівка (Щербинівська селищна рада), смт Щербинівка (Щербинівська
селищна рада), м Залізне (Залізна міська рада), смт Південне (Заліз на міська рада).
Адміністративні центри міських (селищних) рад:
Залізна міська рада - м. Залізне;
Новгородська селищна рада - смт Новгородське;
Північна селищна рада - смт Північний;
Щербинівська селищна рада - смт Щербинівка.
Відстань до міста Торецьк від:
Залізної міської ради - 9,4 км;
Новгородської селищної ради - 9,4 км;
Північної селищної ради - 4,9 км;
Щербинівської селищної ради - 10,4 км;
Населення міських (селищних) рад:
Залізна міська рада – 6,9 тис. осіб;
Новгородська селищна рада – 11,6 тис. осіб;
Північна селищна рада – 13,9 тис. осіб;
Щербинівська селищна рада – 4,6 тис. осіб.

6.2.

Розвиток міста Залізне та селищних рад
територіальної громади м. Торецька

Виконання Програми економічного і соціального
розвитку м. Залізне за 1 квартал 2017 року.
Місто Залізне займає територію площею 700,15 га. М істо належить до категорії
міст, прилягаючих до локальних систем розселення. Це визначає специфіку його
соціально-економічного розвитку, тісний зв’язок із господарською діяльністю,
виробничою і соціальною інфраструктурою міста Торецька, має з ним єдині інженерні та
транспортні комунікації.
Житловий фонд міста складає 130,75 тис. кв.м одноповерхової та малоповерхової
забудови,
обслуговується
ДП „Житловик-2”
комунального
підприємства
„Торецьккомсервіс” і виробничим ремонтно-житловим управлінням м. Торецька.
Водозабезпечення здійснюється Дзержинським виробничим управлінням
водопровідно-каналізаційного господарства КП «Компанія «Вода Донбасу» від
Горлівської фільтрувальної станції.
На землях м. Залізне розташовано міський полігон твердих побутових відходів
площею 6,39 га, право постійного використання цієї земельної ділянки належить
АКП „Комунальник” Торецької міської ради. Централізоване теплозабез печення
здійснюється від газових квартальних котелень № 43, № 168, котельної ВГСЧ
в/о „Дзержинськтепломережа”.
Соціальна сфера міста Заліз не нерозривно пов’язана з соціальною сферою міста
Торецька. На території міста розташована міська лікарня № 1, Дзержинський
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професійний гірничий ліцей, 1 загальноосвітня школа міського відділу освіти Торецької
міської ради, 1 дошкільний учбовий заклад, філія Центральної дитячої бібліотеки, станція
швидкої медичної допомоги, Свято-Пантелеймонівський храм Горлівської єпархії
Української православної церкви.
Обмеженість місцевого бюджету призвела до відсутності закладів культури,
спортивних та ф ізкультурно-оздоровчих закладів.
Чисельність населення міста Заліз не станом на кінець 2016 року складає
5,4 тис. чол. Скорочення чисельності населення відбувається за рахунок від'ємного сальдо
міграції, у зв’язку з проведенням АТО, так і низьким рівнем народжуваності.
Причина міграційного стоку – відсутність на території міста діючих промислових
підприємств. Підприємство вугільнодобуваючої промисловості – шахта ім. Артема –
наказом М іністерства палива та енергетики від 31.08.2001 №409 ліквідована і з 01.09.2001
увійшла до складу Горлівської дирекції з ліквідації шахт.
Актуальні проблеми:
- негативне міграційне сальдо;
- низький рівень народжуваності;
- високий рівень померлих;
- зростання демографічної навантаження на осіб працездатного віку.
Основні завдання з поліпшення демографічної ситуації:
- створення нових робочих місць за рахунок усіх джерел фінансування;
- стимулювання народжуваності дітей через державну підтримку сімей з дітьми,
надання їм гарантованої соціальної допомоги.
Середня чисельність осіб, що працюють на території м. Залізне в різних сферах
економічної діяльності: в охороні здоров'я, освіті, торгівлі, побутовому обслуговуванні –
складає 559 чоловік. Чисельність незайнятого населення, які скористалися послугами
служби зайнятості у 2015 році складе 105 осіб, заплановано на 2016 рік – 130 особи.
Рівень фіксованого безробіття у 2015 році – 1,2%, прогнозується зберегти цей показник у
2016 році.
Середньомісячна заробітна плата в галузях економіки на території м.Заліз не в 2016
році складає 3 678 грн., за прогнозом на 2017 рік середньомісячна заробітна плата має
складати 3 700 грн. Заборгованості з в иплати заробітної плати і компенсації за
несвоєчасну виплату заробітної плати в установах і бюджетних організація х немає.
Основними завданнями роботи даного напряму є:
- збереження своєчасності виплати заробітної платні;
- посилення контролю по дотриманню працедавця ми законодавства про оплату
праці.
В системі соціального захисту населення відповідно до чинного законодавства
реалізуються заходи, направлені на поглиблення адресності і забезпечення матеріальної
підтримки найуразливіших верств населення.
У 2017 році соціальний захист буде забезпечений особам наступних пільгових
категорій: інвалідам Великої Вітчиз няної війни, учасникам бойових дій, учасникам війни,
інвалідам праці, особам, що мають статус «діти війни». Кількість громадян пільгової
категорії (ветеранів війни, праці, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС та ін.) складає
1 965 чол., на 2017 рік передбачається 2 000 чол.
Відповідно до Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» кількість
отримувачів допомоги на дітей у 2016 році складає 362 чол., прогноз на 2017 рік – 316
чол.; кількість дітей, яким призначена допомога: 2016 рік – 406 чол., прогноз на 2017 рік
– 420 чол. Державна соціальна допомога у 2016 році надається 30 малозабез печеним
сім'я м, у 2017 році прогнозується надати 58 сім’ям. У 2016 році соціальну допомогу
одержують 83 інвалідів дитинства і дітей-інвалідів, прогноз на 2017 рік – 95 чоловік.
У 2017 році 300 сімей одержуватимуть державні субсидії на оплату житловокомунальних послуг (2016 рік – 302 сім’ї).
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У сфері соціального захисту на 2017 рік планується :
- продовжити виконання заходів щодо оформлення населенню субсидій на оплату
житлово-комунальних послуг ;
- уточнити банк осіб, що потребують соціального захисту (самотніх і самотньо
проживаючих громадян);
- контролювати питання забезпечення осіб пільгових категорій твердим
побутовим паливом;
- сприяти Управлінню праці і соціального захисту населення в роботі з категорією
осіб, що потребують соціального захисту;
- виділити кошти на поховання непрацюючих громадян непенсійного віку у сумі
4,0 тис. грн.
На території м. Заліз не проживає 2 015 пенсіонерів, що складає 34% всього
населення міста. Середньомісячний розмір пенсії складає 2218,42 грн.
Згідно з Додатком 9 до проекту Закону України „Про Державний бюджет України
на 2016 рік” на заходи щодо розвитку міста Артемове запланована субвенція у сумі
774,2 тис. грн.
На сучасному етапі на економіку міста все більше впливає розвиток малого біз несу.
Соціальна функція малого підприємництва стає найбільш важливою. В умовах
збільшення напруженості на ринку праці, зростання безробіття – мале підприємництво є
головним джерелом створення нових робочих місць й поповнення коштів місцевого
бюджету.
Головна мета розвитку торгівлі в місті – удосконалення стаціонарної і
роздрібної мережі ринку, відкриття нових магазинів і підприємств громадського
харчування.
На території міста послуги населенню надають 26 суб’єктів підприємницької
діяльності. Всього об’єктів малого підприємництва на території м. Артемове – 23, а саме:
- 15 об’єктів торгівлі (здійснюється виїзна торгівля на віддалені вулиці міста);
- 2 підприємства громадського харчування;
- 1 ринок;
- 3 об’єктів сфери побутових послуг;
- 4 аптечних кіосків.
У 2017 році на території м. Артемове передбачається зберегти ту ж мережу
об'єктів торгівлі, громадського харчування і підприємств побуту.
Головна мета розвитку земельних відносин: забезпечення ефективного
використання і підв ищення цінності земельних ресурсів, створення оптимальних умов
для істотного збільшення соціального, інвестиційного і виробничого потенціалів землі,
перетворення її в самостійний чинник економічного зростання.
Основні напрями регулювання розвитку земельних відносин:
1.Розмежування земель державної і комунальної власності.
Розмежування земель державної і комунальної власності надасть можливість
реалізувати право власності на землю і засвідчити це право відповідними документами.
Це, у свою чергу, сприятиме раціональному використанню і збереженню наявних
земельних ресурсів, надходженню додаткових коштів до місцевого бюджету.
2.Інвентаризація земельних ділянок.
За наслідками інвентаризації буде створена достовірна інформаційна база для
здійснення повного збору платежів за землю, підтвердження прав на землю суб'єктів
земельних ділянок.
3.Розвиток земельног о обороту
Створення ринку землі сприятиме стабільності надходжень від продажу землі і
податку на землю, продану у власність. З метою поліпшення розвитку ринку землі в
рамках можливостей м. Залізне в 2017 році планується продаж 1 земельної ділянки.
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Реалізація заходів земельної реформи дозволить створити умови подальшого
реформування земельних відносин в місті, удосконалити ведення державного земельного
кадастру, забезпечити земельно-кадастровою інформацією органи державної влади і всіх
землекористувачів, підвищити ефективність державного управління земельними
ресурсами.
Заходи Програми економічного і соціального розвитку міста Артемове спрямовані
на поліпшення соціально-економічної ситуації в місті та фінансове забезпечення їх
насамперед за рахунок державних коштів.
Виконання Програми економічного і соціального розвитку
смт. Новгородське за 1 квартал 2017 року
Головна мета – задовольняти потреби населення на рівні сучасних і
перспективних вимог, стати одним з важливих засобів реалізації державної політики
органів місцевого самоврядування, вирішення пріоритетних завдань щодо розвитку
селища, відновлення інфраструктури; здійснення капітального та поточного ремонтів;
придбання нового обладнання та інвентарю для потреб смт. Новгородське, за рахунок
проведеної роботи направленої на економічний розвиток селища Новгородське,
здійснення контролю за надходженням платежів згідно існуючого законодавства і
втілення стратегії щодо платіжної дисципліни суб’єктів господарювання, в т.р. за рахунок
детенізації і зменшення податкового боргу, виявленню діяльності без дозвільних
документів.
Актуальні проблеми – так як селище Новгородське знаходиться поблизу
проведення зони АТО, то найбільш актуальною програмою є розвиток громадянського
захисту населення.
Головна мета та пріоритети розвитку на 2017 рік
Залучення до бюджету селища додаткових коштів на розвиток соціальної сфери
селища: будову котельних, енергозберігаючі заходи, ремонт автодорожнього металевого
моста через річку Залізна балка, створення музею (експоцентру) для населення, будування
залу для занять спортом та ін. Рішення інших соціально важливих питань, основою яких
стали з аключення договорів соціального партнерства для залучення коштів на благоустрій
селища, для збереження культурних традицій та поліпшення естетичного стану паркової
зони, розвитку фізкультури і спорту.
Тенденції розвитку:
Промисловий комплекс смт. Новгородське представлено:
- ТОВ НПО «Інкор і К»;
- ТОВ «Новгородський машзавод»;
- ТОВ «Рекар» (сборка ,обслуговування та ремонт техніки);
- ТОВ «Авдіївськй агросоюз»;
- ТОВ «Бета агроінвест».
Енергозабезпечення та енергоефективність
Згідно аналізу стану розвитку селища, актуальною є програма зовнішнього
освітлення на підставі енергозберігаючих технологій. У поточному році планується
забезпечити санітарну та екологічну безпеку селища, раціонально в икористовувати
природні ресурси, зменшити споживання природного газу, через переведення деяких
установ на альтернативне тепло (установка котлів на твердому паливі). До бюджету на
2017 рік включені видатки на будування котельні для селищної ради. По ефективному та
раціональному використанню енергоносіїв окремо розроблений план заходів,
з урахуванням 10% економії від фактичного споживання минулого року. Також
розроблена програма покращення питної води (у 2017 році планується придбання
дезінфікуючого засобу, видатків за 1 квартал 2017 року немає) та програма поводження з
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відходами (заплановані послуги по вивезенню сміття, планових призначень на 1 квартал
2017 року немає, видатків по реалізації даної програми немає).
Інвестиційна діяльність та розвиток інфраструктури
Досвід участі у проектах співробітництва з міжнародними організаціями дозволять
приймати участь у програмах та проектах, метою яких є покращення інфраструктури
населеного пункту. Наявність на території смт. Новгородське вільних від забудови земель
промисловості надасть можливість до залучення інвестицій для розвитку підприємництва
та створення робочих місць.
Дорожньо-транспортний комплекс
На балансі та в комунальній власності Новгородської селищної ради є 4 пішохідні
мости, 1 залізнодорожній, 2 автодорожніх моста, автомобільні дороги, загальною
довжиною 42 км. До стратегії розвитку селища в ходить щорічний ремонт автодорожньої
мережі селища Новгородське.
Розроблена програма “Реконструкція металевого автодорожнього моста”.
Заплановане
співфінансування з держбюджетом на реконструкцію металевого
автодорожнього моста через р.Залізна Балка. За 1 квартал 2017 року програма не
реалізована.
Житлово-комунальне
господарство
та
комунальна
інфраструктура
представлена ТОВ “Новгородський ККГ” та КП “Новгородський комунальний комбінат
”. Надаються послуги з водопостачання, водовідведення, вивіз ТПВ, обслуговування
будинків та прибудинкових територій. Існує програма розвитку комунального
підприємства смт.Новгородське. За 1 квартал 2017 року надана фінансова підтримка
ТОВ “Новгородський ККГ” у сумі 36 386 грн. 30 коп., в тому числі на виплату заробітної
плати з нарахуванням наглядачу кладовища та трьом працівникам з благоустрою у сумі
31 232 грн., на придбання паливно-мастильних матеріалів на розчищення снігових з аметів
у сумі 5 154 грн. 30 коп.
Розвиток підприємницького середовища. У 1 кварталі 2017 року переглянуто
ставки податків та інших обов’язкових платежів, встановлених раніше для зменшення
податкового тиску на підприємців селища (зменшена ставка оренди землі).
Розвиток ринку внутрішньої торгівлі та надання побутових послуг населенню.
Захист прав споживачів. На території селища розташовані 2 ринки (в тому числі із
сільськогосподарської продукції). Сфера побутового обслуговування представлена
розгалуженою гілкою підприємств торгівля, громадського харчування, побутового
обслуговування (всього нараховується 135 ФОП).
Демографічна ситуація
Згідно статичних даних чисельність наявного населення, станом на 01.01.2016р
складає: смт.Новгородське – 10 627 осіб;
 смт. Неліпівка – 1 081 особа,
 с-ще Валентинівка – 84 особи,
 с-ще Суха Балка – 649 осіб,
 с. Леонідівка – 115 осіб,
 с. Юр’ївка – 33 особи.
Усього 12 589 чоловік.
Станом на 01.01.2017року дані відсутні.
Ринок праці. Зайнятість населення
Основна маса населення зайнята в сф ерах:
- соціальна сфера
- бюджетна сфера
- комунальні підприємства
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- промисловість
- транспорт
- громадські роботи
Розроблена програма “Громадські роботи”. Заплановане співфінансування на
виплату заробітної плати з нарахуванням громадським робітникам — 50% за рахунок
бюджету селища, 50% за рахунок коштів Центру зайнятості. За 1 квартал 2017 року
виплачена заробітна плата з нарахуванням громадським робітникам у сумі 6 527 грн. 60
коп.
Соціальний захист населення. Запроваджена програма соціального захисту та
соціального з абезпечення населення. За 1 квартал 2017 року надано допомогу на
поховання 1-ї особи до пенсійного віку у сумі 873,88 грн., сплачена допомога 11 хворим
особам на лікування та придбання медикаментів на суму 22 000 грн.
Охорона навколишнього природного середовища. У 2017 році планується
забезпечити санітарну та екологічну безпеку селища. За рахунок екологічних коштів
планується придбання контейнерів для збору ТПВ.
Захист прав і свобод громадян, забезпечення законності та правопорядку:
Розроблена Програма “Юрист”. Заходи по реалізації програми: складання позовних з аяв,
претензій, подання позовів до суду, представництво інтересів в судовому засідання,
розробка додаткових угод, інші юридичні послуги. За 1 квартал 2017 року видатків немає.
Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій. Розроблена програма
оборонної та мобілізаційної готовності. На 1 квартал 2017 року видатків на реалізацію
даної програми немає.
Розвиток земельних відносин. До бюджету на 2017 рік включені затрати на
розвиток земельних відносин, в тому разі: встановлення меж адміністративнотериторіальної одиниці; інвентаризація земель населеного пункту; оформлення
правовстановлюючих документів на землю; коригування нормативної грошової оцінки
землі. Планових призначень на реалізацію програми на 1 квартал 2017 року немає.
У 2017 році планується проведення інвентаризації селищних кладовищ.
Планових призначень на 1 квартал 2017 року немає.
Управління об’єктами комунальної власності.
- Програма оптимізація і реконструкція з водопостачання та водовідведення
смт. Новгородське;
- Програма оптимізації системи теплопостачання смт. Новгородське;
- Програма виготовлення технічних паспортів на об’єкти комунальної власності.
За 1 квартал 2017 року видатків по реалізації даних програм немає.
Програма капітального ремонту житлового фонду сел.Новгородське на 2017
рік складає 225790 грн. Видатків за 1 квартал 2017 року немає.
Програма “Будівництво котельні для селищної ради”. Видатків за 1 квартал
2017 року немає.
Програма по організації підвезення дітей з селища Суха Балка до школи № 17.
На 2017 рік заплановані видатки на перевезення учнів складають 95 040 грн. За 1 квартал
2017 року надані послуги по перевезенню учнів у сумі 10 560 грн.
Фінансове забезпечення заходів Програми
Фінансування Програм здійснюватиметься в межах асигнувань, отриманих у місцевий
бюджет, або субвенцій з державного бюджету на виконання Державних програм та з
інших джерел, не заборонених законодавством.
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Виконання Програми економічного і соціального розвитку
Північної селищної ради за 1 квартал 2017 року:
 Соціальний захист населення. Забезпечення реалізації селищної політики в сфері
соціального захисту населення селища. Створення умов для підвищення рівня
соціальної захищеності населення селища. В 1 кварталі 2017 року на реалізацію
цих заходів спрямовано 873,88 грн.
 Благоустрій селища. Забезпечення реалізації селищної політики щодо розвитку в
сфері благоустрою селища. Створення умов для підвищення рівня культури та
естетики в селищі і захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності
людини і навколишнього середовища. В 1 кварталі 2017 року на реалізацію цих
заходів спрямовано 8 729,79 грн.
 Охорона навколишнього природного середовища. Придбання контейнерів для
ТПВ. Покращення екологічної ситуації в селищі. Створення сприятливих умов для
життєдіяльності людини, забез печення санітарного та епідеміологічного
благополуччя населення.

Основні напрямки розвитку
Щербинівської селищної ради у 2017 році:
1.1.
Орг анізаційне,
інформаційно-аналітичне
та
матеріально-технічне
забезпечення діяльності Щербинівської селищної ради.
Штат Щербинівської селищної ради на 01.04.2017 року складає 10,5 штатни х
одиниць, з них: 7 державні службовці, 2 службовці (інспектор ВУБ, секретар-друкарка),
обслуговуючий персонал 1,5 (тех.працівник — 1, сторож — 0,5); фактично зайнято 9,5 шт.
один. Вакансії 1 шт.один. в тому числі: 1 шт. одиниць заступника голови.
В 1 кварталі 2017 року за рахунок коштів місцевого бюджету забезпечена виплата
заробітної плати з урахуванням виплат і доплат у відповідність з чинним законодавством
в повному обсязі.
Придбання матеріалів. За рахунок коштів місцевого бюджету планові
призначення на рік затверджено у сумі 21 542 грн., на звітну дату заплановано 2 000 грн.
Касові видатки склали 1 349 грн. На ці кошти придбані канцелярські та господарські
товари для потреб селищної ради.
Оплата послуг. Планові призначення на рік складають 11 965 грн., на звітну дату
— 3 000 грн. Фактичні касові видатки складають 702,58 грн. (за послуги зв'язку).
Оплата електроенергії. Затверджено кошторисом суму 46 245 грн., на звітну дату
— 28 224 грн. Фактичні касові видатки складають 27 683,90 грн.
Використання
запланованих
коштів
забезпечило
виконання
надани х
законодавством повноважень, що вплинуло на покращення процесу прийняття рішень,
забезпечило реалізацію Програми соціально-економічного розвитку громади.
1.2. Соціальний захист населення.
Рішення м селищної ради від 23.12.2016 №6/70-4 затверджено Програму
“Соціальний захист населення” в сумі 16 800 грн.
Заплановано за доставку на судмедекспертизу померлого безроднього громадянина
в сумі 400 грн. Видатки не проводились.
Заплановано допомогу на поховання родичам померлого, який ніде не працював
в сумі 1 400 грн. (на 4 осіб), та на матеріальну допомогу за рахунок коштів селищного
бюджету в сумі 15 000 грн. (на 10 осіб). Рішенням селищної ради від 28.03.2017 №6/74-1
“Про надання матеріальної допомоги за рахунок коштів селищного бюджету” виділено
допомогу 2 громадянам в сумі 4 000 грн. Видатки плануються провести в квітні місяці
2017.
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Організація та проведення громадських робіт. На виплату заробітної плати та
нарахування на неї заплановано на рік кошти у сумі 9 760 грн. (2110 - 8 000 грн., 2120 1760 грн.) Видатки не проводились, так як громадські роботи заплановані на період з
травня до вересня 2017 року.
1.3. Благ оустрій селища.
Фінансування витрат по благоустрою селища проводиться згідно з програмою
«Благоустрій селища Щербинівка на 2017 рік», затвердженої рішенням сесії селищної
ради від 23.12.2016 р №6/70-3 зі змінами, внесеними рішенням сесії селищної ради від
28.03.2017 р №6/74-2. Річний обсяг планових призначень на 2017 рік з урахуванням змін
становить 207931 грн. Виконання видаткової частини в 1 кварталі 2017 року за касовими і
фактичними витратами становить – 13 074 грн., що складає 6% річних планових
призначень.
КЕКВ 2240. На 2017 рік заплановані кошти з урахуванням змін в сумі 179 069 грн.,
на звітний період 14 309 грн. Касові і фактичні видатки складають 1 607 грн., або 11%
квартальних планових призначень. Для виконання послуг по виконанню технічної
перевірки, однофазних в т.ч. багатотарифних електролічильників, схеми підключення,
правильності роботи, зняттю та установці, та транспортні послуги укладено договір на
суму 374,58 грн. Роботи виконані в повному обсязі. Був укладений ще один договір з
Автотранспортним комунальним підприємством “Комунальник” з очищення доріг від
снігу та посипання протиожеледною сумішшю центральної дороги селища в сумі
4 309 грн. Роботи були виконані на суму 1 232,66 грн.
КЕКВ 2273. Планові призначення на 2017 рік з урахуванням змін затверджені в
сумі 28 862 грн., на звітний період 14 464 грн. За касовими і фактичними в итратами
оплачені витрати за спожиту електроенергію в сумі 11 467 грн., або 79% квартальних
планових призначень. Не використані кошти в сумі 2 997 грн., економія з електроенергії
утворилася з причини відсутності освітлювальних приладів.
1.4. Землеустрій.
На рік заплановані видатки в сумі 90 300 грн. на оновлення нормативної грошової
оцінки земель смт. Щербинівка, смт. Петрівка згідно статті 18 Закону України “Про
оцінку земель”. На звітну дату планові видатки складають 30 100 грн. Видатки
планується провести у 2-3 кварталі 2017 року.
1.5. Охорона навколишньог о природньог о середовища.
Рішення м селищної ради від 23.12.2016 № 6/70-9 (зі змінами) затверджено
Програму “Охорона навколишнього природнього середовища селища Щербинівка,
селища Петрівка на 2017 рік” у сумі 1 945 грн. Використання коштів забезпечить
збереження та утримання в належному рівні окремої території ради і це поліпшить не
тільки її естетичний вигляд, але сприятиме поліпшенню екологічних умов для населення
громади. Видатки заплановані на 3 квартал 2017 року.

6.3.

Впровадження заходів територіального планування

Наявний генеральний план м. Дзержинська, м. Артемове, пгт. Кірове розроблено та
затверджено у 1983 році. У зв’язку зі зміною форм господарювання, введенням нових
економічних методів при вирішенні соціальних проблем у 2002 році була виконана
робота щодо «Коригування окремих позицій генерального плану м. Дзержинська.
Артемове, пгт. Кірове ЗАТ територіальним проектним інститутом «Донбасцивільпроект»
згідно з договорами № 2382/2002 від 04.04.2002. Генеральний план м. Дзержинська,
м. Артемове, пгт. Кірове затверджено рішенням Дзержинської міської ради від 26.03.2003
№ 4/9-21.
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За останні роки відбулися значні зміни у законодавчій базі держави, яка регулює
діяльність у сфері містобудування, а саме прийнята ціла низка нових законів України "Про регулювання містобудівної діяльності", зміни до законів "Про основи
містобудування", "Про архітектурну діяльність", "Про охорону культурної спадщини",
Постанови Кабінетів М іністрів №559 «Про містобудівний кадастр» та інші законодавчі
акти, був прийнятий новий Земельний Кодекс України. Рішенням Дзержинської міської
ради № 6/23-3 від 22.06.2012 створена Служба містобудівного кадастру міста
Дзержинська. Рішенням Дзержинської міської ради № 6/23-4 від 22.06.2012 затверджена
програма створення, формування і ведення містобудівного кадастру м. Дзержинська.
З 01.09.2015 відбулась реорганізація Дзержинського міського управління
містобудування, архітектури і житлово-комунального господарства. Створено Відділ з
питань державного архітектурно-будівельного контролю, містобудування, архітектури і
земельних відносин Торецької міської ради.
Розвиток міста вже зараз потребує значних коштів, які не можуть бути надані
державою. У сучасних умовах ця проблема лягає тягарем на територіальну громаду, в
зв’язку з чим територіальній громаді лишається лише шля х ефективного використання
свого головного багатства – землі, яка (згідно з Конституцією України) є однією з
найважливіших складових матеріальної основи місцевого самоврядування.
Існуюча проблема впровадження заходів територіального планування по
м. Торецьку – це актуальна проблеми соціально-економічного розвитку м. Торецька.
Застарілість наявної містобудівної документації, невідповідність її сучасним
вимогам економічного, соціального та культурного розвитку міста:
 текстові та графічні матеріали Генерального плану м. Дзержинська (м. Торецька),
виконані на паперових носіях на топографічній основі місцевої системи
координат;
 план зонування території м. Торецька не розроблявся;
 детальний план території планування м. Торецька не розроблявся.
Головна мета на 2017 рік:
- визначення основних напрямків соціального та економічного розвитку міста,
раціонального планування та з абудови території, залучення інвестицій та підтримки
малого та середнього бізнесу на місцевому рівні виникає необхідність прийняття низки
заходів щодо оновлення містобудівної документації та створення служби містобудівного
кадастру для формування баз даних містобудівного кадастру у єдиній системі
класифікації та кодування об’єктів будівництва.
Основні завдання впровадження заходів територіального планування
по м. Торецьку
 урахування державних, громадських і приватних інтересів під час планування,
забудови та іншого використання територій;
 затвердження містобудівної документації для ведення містобудівної діяльності
відповідно до чинного законодавства;
 можливості надання містобудівних даних та визначення основних напрямків
соціального та економічного розвитку міста;
 передача (надання) земельних ділянок із земель державної або комунальної
власності у власність чи користування фізичним та юридичним особам для
містобудівних потреб;
 визначення, вилучення (викуп) і надання земельних ділянок для містобудівни х
потреб на основі містобудівної документації в межах, визначених законом;
 визначення, вилучення (викуп) і надання земельних ділянок для містобудівни х
потреб на основі містобудівної документації в межах, визначених законом;
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 отримання можливості продажу земельних ділянок комунальної власності,
фізичним та юридичним особам, які знаходяться у довгостроковій оренді в межах,
визначених законом;
 формування баз даних містобудівного кадастру у єдиній системі класифікації та
кодування об’єктів будівництва та технічного впровадження нових технологій;
 визначення і раціональне використання інвестиційно-привабливих ділянок для
залучення інвестиції;
 регулювання забудови населених пунктів та інших територій.
Очікувані результати від реалізації заходів.
Реалізація заходів територіального планування забез печить комплексний
містобудівний розвиток територій м. Торецька, сприятиме спрощенню дозвільної системи,
поліпшенню інвестиційного клімату в будівництві та залучення інвестицій, екологічних і
соціальних умов життєдіяльності населення (в тому числі доступності), збереженню і
ефективному використанню об'єктів культурної спадщини, формування баз даних
містобудівного кадастру у єдиній системі класифікації для подальшого кодування об’єктів
будівництва.
Ресурсне забезпечення.
Програмою визначаються необхідні заходи та обсяги фінансування проектновишукувальних робіт та черговості розробки містобудівної документації Торецької
міської ради на 2017 рік (розділ в Заходах).

6.4.

Розвиток земельних відносин

Основними напрямками державної політики щодо розвитку земельних відносин є
послідовне проведення земельної реформи, створення оптимальних умов для суттєвого
збільшення соціального, інвестиційного і виробничого потенціалів землі, перетворення її
у самостійне джерело економічного зростання.
Актуальні проблеми:
 відсутність планування використання земель, не системна забудова територій,
позанорматив не
вилучення
сільськогосподарських
угідь
для
несільськогосподарських потреб;
 відсутність сучасної земельної кадастрової системи.
Головна мета - забезпечення сталого розвитку землекористування, раціонального
використання і охорони земель, розпорядження земельними ділянками в інтересах
громадян.
Основні напрямки на 2017 рік:
1. Ведення державного земельного кадастру.
Забезпечення необхідною інформацією органів державної влади та органів
місцевого самоврядування, зацікавлених підприємств, установ і організацій, громадян з
метою регулювання земельних відносин, раціонального використання та охорони земель,
визначення розміру плати землю і цінності у складі природних ресурсів. На виконання
вказаних заходів у 2017 році передбачається здійснення реєстрації земельних ділянок за
рахунок інших джерел у сумі 3,0 тис. грн.
2. Оновлення планово-картографічних матеріалів.
Даною Програмою розвитку земельних відносин передбачається фінансування
робіт за рахунок місцевого бюджету з оновлення планово-картографічних матеріалів у
сумі 300,0 тис. грн.
3. Встановлення, відновлення адміністративно-територіальних утворень.
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Передбачається приведення існуючі межі населених пунктів у відповідність до
фактичного стану, збільшення надходжень до бюджету від плати за землю. Фінансування
вказаного заходу планується здійснити за рахунок місцевого бюджету у сумі 150 тис. грн.
4. Проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів.
Передбачається проведення нормативної грошової оцінки земель м. Торецька за
рахунок місцевого бюджету у сумі 150, 0 тис. грн.
5. Проведення інвентаризації земель міста.
Встановлення місця розташування об’єктів, меж земельних ділянок, виявлення
земель, що використовуються нераціонально або не за цільовим призначенням, виявлення
деградованих сільськогосподарських угідь і забруднених земель, здійснення державного
контролю за використанням та охороною земель.
Створення інформаційної бази для ведення державного земельного кадастру,
регулювання земельних відносин, раціонального використання і охорони земель,
оподаткування вимог проведення інвентаризації земель міста.
Програмою економічного і соціального розвитку на 2017 рік, передбачено
фінансування інших джерел у сумі – 10,0 тис. грн., на проведення робіт з інвентаризації
земель соціальної інфраструктури (закладів освіти).
6. Підготовка, організація та проведення земельних торгів у формі аукціону.
На виконання зазначеного заходу програмою передбачається підготовка,
організація та проведення земельних торгів у формі аукціону на 2 земельні ділянки,
фінансування за рахунок місцевого бюджету у сумі 15, 0 тис. грн.
7. Виготовлення документації із землеустрою для надання земельних ділянок
учасникам АТО.
Передбачає виготовлення документації із землеустрою для надання земельних
ділянок учасникам АТО. Виконання заходів планується за рахунок коштів підприємств, у
сумі 40,0 тис.грн.
Очікувані результати:
Виходячи з перспективи розвитку правової бази, основних напрямків державної
політики у сфері регулювання земельних відносин, стратегічних цілей у реалізації заходів
з охорони земель, наявності коштів на проведення земельної реформи, а також
удосконалення земельних відносин спрямоване на закріплення конституційного права
громадян та юридичних осіб щодо набуття і реалізації права власності на земельні ділянки
під контролем органів виконавчої влади та місцевого самоврядування реалізація Програми
дозволить створити умови для удосконалення ведення, державного земельного кадастру,
гарантування прав власності на землю, забезпечить земельно-кадастровою інформацією
органи державної влади та місцевого самоврядування, усіх землекористувачів.
Закінчення робіт з інвентаризації земель, а також впровадження автоматизованої
системи ведення державного земельного кадастру дозволить забезпечити ефективне
управління земельними ресурсами, повне та своєчасне надходження плати за землю,
контроль за використанням і охороною земель.
Досягненню цієї ж мети сприятиме проведення широкомасштабних робіт із
землеустрою, встановлення меж міста, на основі оновленого планово-картографічного
матеріалу.
Спрощення, впорядкування та прозорість механізму набуття і реалізації права
власності або користування землею, у тому числі і на умовах оренди, сприятиме
нарощуванню житлового будівництва, розвитку соціальної та інженерної інфраструктури,
створенню нових робочих місць, збільшенню вартості землі.
Запровадження ринку землі, а саме проведення аукціонів та конкурсів також дає
прозорість в отриманні громадянами та юридичними особами земельні ділянки в приватну
власність та отримання доходу від продажу земель несільськогосподарського
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призначення, що в значній мірі може з абезпечити прискорити економічне зростання та
збільшити надходження до бюджетів всіх рівнів.

6.5. Розвиток громадянського суспільства
Головною метою є створення в місті сприятливих умов для подальшого розвитку
громадянського суспільства, підвищення ефективності взаємодії органів виконавчої
влади, органів місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства,
стимулювання громадської активності, як на рівні самосвідомості громадян, так й
громадських об’єднань зокрема, залучення широкого кола громадськості для участі у
формуванні та реалізації державної політики, з метою забез печення соціальноекономічного розвитку в міста.
Прозорість влади забезпечує діалог з громадськістю, застосовуючи різноманітні
методи її інформування, проводячи “круглі столи”, громадські слухання, гарячі лінії,
відкриті сесії міської ради, особисті прийоми, звернення громадян, зустрічі в трудових
колективах, висвітлення матеріалів в міських ЗМ І.
Для зміцнення політичної стабільності, громадянської злагоди, взаєморозуміння,
забезпечується проведення в місті урочистостей при відзначенні загальнодержавних свят,
пам’ятних дат, ювілеїв.
Протягом першого кварталу 2017 року були реалізовані наступні завдання:
удосконалено доступ громадян до інформації;
здійснено підтримку ініціатив інститутів громадянського суспільства для
вирішення завдань регіональної політики;
- посилено співпрацю влади та інститутів громадянського суспільства у різних
формах громадського обговорення;
- вдосконалено
процес консультацій з громадськістю та інформаційнороз’яснювальної роботи серед населення;
- проведено засідання за круглим столом з нагоди Дня Соборності України;
- проведено консультації з громадськістю щодо питань соціально-економічного
життя міста.
- проведено спостереження, моніторинг коментарів та відгуків у друкованих та
електронних засобах масової інформації.
-

На сьогодні виникають наступні тенденції розвитку громадянського
суспільства:
 сприяння встановленню максимальної відкритості, прозорості та підзвітності
суспільству місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;
 забезпечення участі інститутів громадянського суспільства у формуванні та
реалізації державної, регіональної політики;
 створюються сприятливі умови для утворення та функціонування інститутів
громадянського суспільства.
Кількісні та якісні критерії ефективності:
- підвищення інституційної спроможності місцев их органів виконавчої влади та
місцевого самоврядування до ефективної взаємодії з інститутами громадянського
суспільства;
- досягнення відкритості, прозорості та підзвітності місцевих органів виконавчої
влади та органів місцевого самоврядування;
- підвищення рівня взаємодовіри та взаємодії між місцевими органами виконавчої
влади, органами місцевого самоврядування та інститутами громадянського суспільства;
- участь інститутів громадянського суспільства у формуванні та реалізації
державної, регіональної політики, створення умов для забезпечення широкого

54
ефективного представництва інтересів громадян в місцевих органах виконавчої влади та
органах місцевого самоврядування, проведення регулярних консультацій (діалогу) із
громадськістю з найважливіших питань життя суспільства, міста і держави;
- напрацювання рекомендацій за результатами вивчення громадської думки з
актуальних проблем громадянського суспільства;
Ресурсне забезпечення:
Реалізація заходів здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, а також з
інших джерел, не заборонених законом.
З метою надання цільової підтримки на конкурсних засадах для фінансування
програм, проектів та заходів організацій громадянського суспільства, спрямованих на
реалізацію заходів вбачається доцільним опрацювати питання створення фонду розвитку
громадянського суспільства.
Тісна співпраця виконавчого органу Торецької міської ради з релігійними
громадами міста надає можливість реалізовувати різноманітні соціальні програми.
Вищезазначені заходи становлять основу забезпечення контакту міської влади та
громадян.
Участь лідерів політичних партій, громадських та релігійних організацій в
запроваджених формах взаємодії дають змогу відкрито висвітлювати найактуальніші
питання сьогодення, вносити свої пропозиції стосовно тих проблем, які потребують
негайного вирішення.
І такий відкритий взаємозв’язок, використання потенціалу громади якомога краще
впливатиме на подальший розвиток суспільства та зміцнення демократії.
Завдяки реалізації заходів виникає можливість:
 налагодити ефективний зворотній зв’язок між владою та громадськістю;
 підвищити якість рішень місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування з врахуванням принципу участі інститутів громадянського суспільства;
 стимулювати та активізувати громадськість до взаємодії з інститутами державної
влади;
 посилити рівень довіри населення міста до місцевих органів виконавчої влади та
органів місцевого самоврядування
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7.

МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМНИХ ЗАХОДІВ

7.1. Закупівля товарів, робіт, послуг для потреб міста
Згідно розпорядження голови обласної державної адміністрації, керівника обласної
військово-цивільної адміністрації від 04.07.2016 № 549 «Про організацію електронних
закупівель товарів, робіт і послуг» П.І. Жебрівського, з метою максимально відкритого та
публічного використання державних коштів у місті Торецьку прийнято розпорядження
міського голови від 14.07.2016 № 88р «Про організацію електронних закупівель товарів,
робіт і послуг» яким зобов’язано виконавчі органи та комунальні підприємства міста
здійснювати закупівлю товарів, робіт і послуг з використанням електронної системи
закупівель Prozorro, якщо вартість предмета закупівлі дорівнює або перевищує 10 тисяч
гривень.
Обсяг державних закупівель товарів, робіт, послуг на 2017 рік в розрізі
розпорядників бюджетних коштів міста Торецька наведено у додатку.
За 1 квартал 2017 року у сфері державних закупівель м. Торецька через електронну
систему Prozorro проведено 159 закупівель (завершених) товарів, робіт і послуг на
очікувану вартість 14 339 698,06 грн., економія бюджетних коштів склала 1 295 372,77
грн. або 9,0% від очікуваної вартості закупівель, а саме:
Завершені закупівлі за 1 квартал 2017 року
№
п/п

1
2
3

4

Вид закупівлі

Кількість
договорів/процедур

Сума, грн

Економія,
грн

9
81

3 762 501,75
2 747 484,85

744 839,17
550 533,60

% економії
від
очікуваної
вартості
19,8
20,0
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1 621 328,13

10

6 208 393,33

159

14 339 698,06

1 295 372,77

9,0

Відкриті торги
Допорогові
закупівлі
Звітування про
укладений
договір
Переговорні
процедури
УСЬОГО

Інформація про замовників завершених відкритих торгів
У 1 кварталі 2017 даною процедурою скористався М іський відділ освіти Торецької
міської ради Донецької області. Для забезпечення потреб установи було оголошено
закупівель на очікувану вартість 3 762 501,75 грн., економія бюджетних коштів склала
744 839,17 або 19,8 від очікуваної вартості закупівель, а саме:
Предмет закупівлі
15000000-8 Продукти харчування, напої,
тютюн та супутня продукція
03000000-1 Сільськогосподарська,
фермерська продукція, продукція
рибальства, лісівництва та супутня
продукція

Економія

Очікувана
вартість

грн.

%

2 281 030,00

493 814,23

21,6

843 953,00

248 558,19

29,5

56
55000000-0 Готельні, ресторанні послуги
та послуги з роздрібної торгівлі
ВСЬОГО

637 518,75

2 466,75

0,4

3 762 501,75

744 839,17

19,8

Інформація про замовників завершених допорогових закупівель
У 1 кварталі 2017 оголошено допорогових закупівель товарів, робіт і послуг на
очікувану вартість 2 747 474,85 грн., економія бюджетних коштів склала 550 533,6 або
20,04 від очікуваної вартості закупівель, а саме:
Установа

Предмет закупівлі

09000000-3 Нафтопродукти,
паливо, електроенергія та інші
Автотранспортне
джерела енергії
комунальне
30000000-9 Офісна та
підприємство
комп’ютерна техніка,
"Комунальник"
Торецької міської ради устаткування та приладдя, крім
меблів та пакетів програмного
забезпечення
УСЬОГО
03000000-1
Сільськогосподарська,
фермерська продукція,
продукція рибальства,
лісівництва та супутня
М іський відділ освіти
Торецької міської ради продукція
09000000-3 Нафтопродукти,
Донецької області
паливо, електроенергія та інші
джерела енергії
15000000-8 Продукти
харчування, напої, тютюн та
супутня продукція
УСЬОГО
09000000-3 Нафтопродукти,
паливо, електроенергія та інші
джерела енергії
30000000-9 Офісна та
комп’ютерна техніка,
устаткування та приладдя, крім
Виконавчий орган
меблів та пакетів програмного
Торецької міської ради
забезпечення
50000000-5 Послуги з ремонту і
технічного обслуговування
60000000-8 Транспортні
послуги (крім транспортування
відходів)
УСЬОГО
30000000-9 Офісна та
комп’ютерна техніка,
Відділ культури
Торецької міської ради устаткування та приладдя, крім
меблів та пакетів програмного
забезпечення

Очікувана
вартість

Економія
грн.
%

121 240,0

1 101,79

0,9

34 800,0

2 510,0

7,2

156 040,0

3 611,7

2,3

207 160,00

63 477

30,6

12 752,00

15,20

0,1

578 029,00

152 010,7
0

26,3

797 941,00

215 502,9
0

57,1

36 445,0

8 338,39

22,9

13 975,0

1 195,0

8,6

113 665,0

9 533,39

8,4

21 478,0

3 069,5

14,3

44 045,0

19 200,0

57
14,3
УСЬОГО

21 478,0

3 069,5

50000000-5 Послуги з ремонту і
технічного обслуговування
УСЬОГО
09000000-3 Нафтопродукти,
паливо, електроенергія та інші
джерела енергії
Комунальний
15000000-8 Продукти
заклад"Центр первинної харчування, напої, тютюн та
медико-санітарної
супутня продукція
допомоги" м. Торецька 33000000-0 М едичне
обладнання, фармацевтична
продукція та засоби особистої
гігієни

10 000,0

280,0

0,3

10 000,0

280,0

0,3

209 850,0

13,0

0,01

32 200,0

5 635,0

17,5

305 831,0

98 731,42

32,3

547 881,0

104 379,4
2

19,05

35 750,0

15 694,0

43,9

19 819,8

124,8

0,6

406 588,3

96 920,46

23,8

22 000,0

11 001,0

50,0

8 250,0

2 310,0

28,0

52 750,0

4 012,0

7,6

545 158,0

130 062,2
6

23,9

20 517,0

117,0

0,6

20 517,0

117,0

0,6

41 322,0

5 648,0

13,7

210 975,5

51 234,82

24,3

Департамент ф інансів
Торецької міської ради

УСЬОГО

КП "Департамент
соціального захисту
населення Торецької
міської ради"

03000000-1
Сільськогосподарська,
фермерська продукція,
продукція рибальства,
лісівництва та супутня
продукція
09000000-3 Нафтопродукти,
паливо, електроенергія та інші
джерела енергії
15000000-8 Продукти
харчування, напої, тютюн та
супутня продукція
24000000-4 Хімічна продукція
30000000-9 Офісна та
комп’ютерна техніка,
устаткування та приладдя, крім
меблів та пакетів програмного
забезпечення
50000000-5 Послуги з ремонту і
технічного обслуговування
УСЬОГО

33000000-0 М едичне
обладнання, фармацевтична
продукція та засоби особистої
гігієни
УСЬОГО
03000000-1
Сільськогосподарська,
КП "Центр соціальнофермерська продукція,
психологічної
продукція рибальства,
реабілітації дітей м.
лісівництва та супутня
Торецька "
продукція
15000000-8 Продукти
харчування, напої, тютюн та

КП "М іська
стоматологічна
поліклініка м.Торецька"
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супутня продукція
УСЬОГО
03000000-1
Сільськогосподарська,
фермерська продукція,
продукція рибальства,
лісівництва та супутня
продукція
09000000-3 Нафтопродукти,
паливо, електроенергія та інші
джерела енергії
15000000-8 Продукти
харчування, напої, тютюн та
супутня продукція
24000000-4 Хімічна продукція
32000000-3 Радіо-, телевізійна,
комунікаційна,
КУ ""Центральна міська телекомунікаційна та супутня
апаратура й обладнання
лікарня""
33000000-0 М едичне
обладнання, фармацевтична
продукція та засоби особистої
гігієни
50000000-5 Послуги з ремонту і
технічного обслуговування
55000000-0 Готельні,
ресторанні послуги та послуги з
роздрібної торгівлі
85000000-9 Послуги у сфері
охорони здоров’я та соціальної
допомоги
90000000-7 Послуги у сферах
поводження зі стічними водами
та сміттям, послуги у сферах
санітарії та охорони довкілля
УСЬОГО
30000000-9 Офісна та
Управління житловокомп’ютерна техніка,
комунального
господарства Торецької устаткування та приладдя, крім
меблів та пакетів програмного
міської ради
забезпечення
УСЬОГО

252 297,5

56 882,82

22,6

6 000,0

600,0

10,0

60 072,0

802,0

1,3

8 000,0

10,21

0,13

34 680,0

2 682,17

7,73

4 578,0

78,0

1,7

86 902,3

20 646,94

23,8

268 097,25

24 819,32

9,26

14 400,0

2 275,2

15,8

14 400,0

2 275,2

15,8

12 000,0
11 700,0

15 099,23

29 065,72

7.2. Управління об’єктами комунальної власності
Основні напрямки діяльності:
 проведення планової приватизації об'єктів комунальної власності та
контроль за виконанням умов договорів купівлі-продажу, у тому числі підготовка
претензій щодо невиконання умов договорів купівлі-продажу;
 повернення у міську комунальну власність об'єктів приватиз ації у разі
розірвання договорів купівлі-продажу;
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 надання в оренду об'єктів комунальної власності та контроль за ефективним
використанням комунального майна;
 досягнення балансу інтересів: орендодавців щодо максимізації доходів від
оренди комунального майна, орендарів щодо можливості користування комунальним
майном для здійснення підприємницької діяльності;
 визначення об'єктив ної ринкової вартості об'єктів комунальної власності,
що надаються в оренду, шляхом проведення незалежної оцінки;
 оформлення правовстановлюючих документів на об'єкти комунальної
власності;
 організація роботи щодо придбання власності територіальною громадою
права власності на безхазяйну річ;
 подальше забезпечення інформаційної відкритості процесу приватизації та
надання в оренду об’єктів комунальної власності;
 залучення фінансових ресурсів для реалізації інвестиційних проектів
розвитку підприємств, установ, організацій комунальної форми власності.
З метою ефективного використання об'єктів комунальної власності, а також для
збільшення надходжень коштів до місцевого бюджету міською радою затверджено
перелік об'єктів територіальної громади м. Торецька, що підлягають приватизації, а саме
11 об'єктів нерухомості загальною площею 6 087,7 м2 на суму 2 201,5 тис.грн.
У 2016 році приватизовано 2 об'єкти комунальної власності в результаті чого до
бюджету перераховано коштів в сумі 88,2 тис.грн. Одними з умов приватизації є
зобов’язання покупців щодо подальшої експлуатації приватизованих об’єктів, а саме
здійснення реконструкції або ремонту фасаду приватизованого приміщення, проведення
благоустрою прилеглої до приватизованого приміщення території, забезпечення
освітлення прилеглої території у вечірній і нічний часи, створення нових робочих місць.
За 1 квартал 2017 року об'єктів комунальної власності територіальної громади м.
Торецька приватизовано не було, у зв'язку із відсутністю заяв на приватизацію
комунального майна.
З метою збереження об'єктів соціальної інфраструктури міста Торецька в 2017 році
у комунальну власність територіальної громади планується прийняти з державної
власності 4 об'єкти культури та спорту загальною площею 19 803 м2, а саме:

Палац Культури «Україна» загальною площею будівлі 8 914,0 м2, який на
даний час знаходиться на балансі ВП «Шахта «Центральна», розташований за адресою: м.
Торецьк, вул. Грушевського, 4;

Стадіон «Авангард» загальною площею будівлі будівель та споруд 3 279,0
м2, який на даний час знаходиться на балансі ВП «Шахта «Торецька», розташований за
адресою: м. Торецьк, вул. Грушевського, 1;

Клуб ВП «Шахта «Торецька», загальною площею будівлі 3 102,0 м2,
розташований за адресою: м. Торецьк, вул. Грушевського, 20;

Будинок культури ВП «Шахта «Північна», загальною площею 4 508,0 м2,
розташований за адресою: м. Торецьк, смт. Північне, вул. Центральна, 5.
Станом на 01.04.2017 року в орендному користуванні знаходяться 91 об’єкт
нерухомості комунальної форми власності загальною площею 10 513,7 м2, у тому числі у
46 об'єктах комунальної форми власності загальною площею 6 191,7 м2 розміщуються
бюджетні установи, орендна плата яких складає 1 грн. на рік (рішення міської ради від
31.01.2014 № 6/45-13 «Про затвердження переліку організацій, для яких розмір річної
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орендної плати за оренду нерухомого майна комунальної власності територіальної
громади м. Дзержинська становить 1 грн./рік»).
Протягом 1 кварталу 2017 року укладено 49 договорів оренди загальною
площею 6 375,9 м2, в тому числі:

46 об'єктів загальною площею 6 191,7 м2, для розміщення бюджетних
установ, організацій та закладів, орендна плата за які складає 1 грн. на рік;

3 об'єкта загальною площею 184,2 м2 – нові суб'єкти господарювання.
Для збільшення надходжень коштів від оренди комунального майна необхідні
додаткові асигнування на проведення капітального та поточного ремонтів нежитлових
приміщень, що дозволить підвищити конкурентоспроможність об’єктів міської
комунальної власності на ринку нерухомості.
Проблемні питання:

відсутність матеріального ресурсу для збереження балансоутримувачами
вільних об’єктів комунальної форми власності, які підлягають приватизації або надання в
оренду;

незадовільний технічний стан об’єктів міської комунальної власності, які
часто не конкурентоспроможні порівняно з об’єктами на вторинному ринку;

відсутність правоустановчих документів на деякі об’єкти міської
комунальної власності.

