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1. ОЦІНКА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО СТАНОВИЩАМ.ТОРЕЦЬКА

1.1. Динаміка розвитку економіки і соціальної сфери
Підсумки виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Торецька
за
2016 рік розроблено на виконання розпорядження голови Донецької
облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 27.04.2016
№ 347 «Про організаційне та інформаційне забезпечення виконання Програми
економічного і соціального розвитку Донецької області на 2016 рік» та з урахуванням
головних стратегічних напрямків розвитку Донецької області на період до 2020 року.
Згідно із Законом України «Про засудження комуністичного та націоналсоціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди
їхньої символіки», на підставі рішення Дзержинської міської ради від 16.10.2015 року
№ 6/73-22 «Про порушення клопотання щодо перейменування міста Дзержинськ
Донецької області» та керуючись Постановою
Верховної Ради України
від 04.02.2016 року №-VIII«Про перейменування окремих населених пунктів», місто
Дзержинськ перейменоване в місто Торецьк.
З цього ж часу, набрало чинності рішення Дзержинської міської ради від 06.11.2015
року № 6/74-1 «Про перейменування вулиць, провулків та інших об’єктів топоніміки
м. Дзержинська».
Чисельність наявного населення на 01.12.2016 року склала 70,5 осіб, постійного –
69,9 осіб. Природний рух населення за січень-грудень 2016 року склав «- 779 осіб»
(народилося 353 малюка, померло – 1132 особи). Сальдо міграції за січень-грудень
2016 року склало «+34 особи» (прибуло - 94 особи, вибуло – 60 осіб). Щільність населення
міста складає 1 140 осіб на 1 кв. км., 55 % населення мешкає в місті.
За 2016 рік чисельність працюючого населення в економічно активних галузях
економіки порівняно з аналогічним періодом 2015 року зменшилася на 279 чол. або
на 2,7% (з 10 179 на 01.01.2016 року до 9 900 чол. на 01.01.2017 року).
За 2016 рік чисельність фізичних осіб-підприємців склала 1 975 ФОП, що на 150
ФОП або 8,2% більше, ніж у відповідному періоді 2015 року (1 825 ФОП).
За 2016 рік фонд оплати праці штатних працівників по місту Торецьку склав
529 776,7 тис.грн., що на 12,9% більше в порівнянні з відповідним періодом 2015 року та
склав 115,3% виконання Програми на рік (459 333,6 тис.грн.).
Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника станом на 01.01.2017
року склала 4 459,4 грн., що становить 114,1% виконання Програми на рік (3 909,5 грн.)
та 116,1% до відповідного періоду 2015 року (3 840,0 грн.).
За 2016 рік надходження власних доходів до Пенсійного фонду України зросли на
95% в порівнянні з відповідним періодом 2015 року і склали 3 005,6 тис.грн., що
становить 263,9% виконання Програми на рік (1 138,76 тис.грн.). До складу власних
надходжень включені лише ті надходження, адміністрування яких забезпечується
органами Пенсійного фонду України. Враховуючи, що механізм обліку та розподілу
єдиного внеску за видами загальнообов`язкового державного соціального страхування
передбачає його розщеплення відповідно до законодавчо виз начених пропорцій лише на
центральному рівні Державної казначейської служби, його частина, що розподілена на
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пенсійне страхування, надійде до головного управління Пенсійного фонду України в
складі коштів по перерозподілу фінансових ресурсів.
За 2016 рік видатки Пенсійного фонду України склали 757 326,1 тис.грн., що
становить 75,6% виконання Програми на рік та на 15,4% менше в порівнянні з
відповідним періодом 2015 року.
Загальна сума боргу до бюджету Пенсійного фонду України 2016 рік склала
147 104,8 тис.грн., що становить 117,7% виконання Програми на рік та у 2,8 разів
збільшилася до відповідного періоду 2015 року. Недоїмка по страхових внесках у загальній
сумі боргу до бюджету Пенсійного фонду України за 2016 рік склала 1 191,1 тис.грн., що
становить 148,9% в иконання Програми на рік та 146,1% до відповідного періоду 2015
року.
За 2016 рік загальна потреба в коштах на виплату пенсій та грошової допомоги
склала 752 745,9 тис.грн., що становить 75,6% виконання Програми на рік та на 15,5%
менше в порівнянні з відповідним періодом 2015 року.
Кількість одержувачів пенсій на кінець року склала 27 310 особи, що на
5 231 особу або на 16,1% менше, в порівнянні з відповідним періодом 2015 року
(32 541 осіб) та складає 89,7% виконання Програми на рік (30 448 осіб).
Середньомісячний розмір виплати на 1 пенсіонера склав 2 319,57 грн., що
становить 85,1% виконання Програми на рік та 108,9% до відповідного періоду 2015 року
(2 129,4 грн.).
Заборгованість із виплати заробітної плати на 01.01.2017 року склала
7 767,7 тис.грн.:
- Філія «ЗФ «Щербинівська» ТОВ «Донінтервугілля» – 1 279,8 тис.грн.
(знизилась платоспроможність дебіторів через перебої в постачанні
давальницької сировини);
-

ТДВ «ОП «Шахта ім. Святої М атрони М осковської» – 5 413,6 тис.грн.;

-

ТОВ «ТЕК «Енерготранс» – 852,0 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);

-

ПАТ «Центральна збагачувальна фабрика «Торецька» – 23,20 тис. грн.

-

Т ОВ «Новгородський комбінат комунального господарства» – 199,1 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.
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Оперативні дані щодо заборгованості
із виплати заробітної плати по місту Торецьку
(тис. грн.)

Станом на
№ п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Назва підприємства

01.01.2016
року

01.01.2017
року

Динаміка
" + " збільшення
" - " зменшення за
період з 01.01.2016
року по 01.01.2017

Шахта "Центральна"
Шахта "Північна"
Шахта "Торецька"
Шахта "Південна"
ДП "Торецьквугілля" "РМЗ"
ДП "Торецьквугілля"Автобаза
ДП ДУ "Санаторій - профілакторій Радуга"
ДП "Торецьквугілля" спецапарат
ДП "Торецьквугілля" "УМТЗ"

1111,0
518,0
630,0
41,0
58,0
40,0

ДП "Торецьквугілля"

2 488,0

0,0

-2488,0

8 802,90

5 413,60

-3389,3

ТДВ "ОП "Шахта ім. Святої
Матрони Московської"
Дзержинська територіальна
організація ПРВП
ПАТ "Центральна збагачувальна
фабрика "Дзержинська"
Філія "ЗФ "Щербинівська" ТОВ
"Донінтервугілля"
Дзержинське виробниче управління
водопровідно-каналізаційного господарства
ОКП "Компанія "Вода Донбасу"
Дзержинська автомобільна школа Товариство
сприяння обороні України
ТОВ "Новгородський комбінат
комунального господарства"
Філія "Дзержинськвантажтранс"
ТОВ "ТЕК "Енерготранс"
Торецьке відділення УГГ

ВСЬОГО

-1111,0
-518,0
-630,0
-41,0
-58,0
-40,0
0,0
-67,0
-23,0

67,0
23,0

0,0

1 953,70

23,20

23,2

1 279,80

-673,9

1 556,30

-1556,3

31,40

-31,4

2 465,80

199,10

199,1

852,00

-1613,8

18,40

17 316,50

-18,4

7 767,70

-9548,8

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 2016 рік було проведено 9 засідань міської комісії, на яких заслухано
звіти суб’єктів господарювання щодо існуючого стану погашення заборгованості із
виплати з аробітної плати відповідно до розроблених графіків.
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Обсяг реалізації промислової продукції за підсумками січня-грудня 2016 року
склав 678 780,7 тис.грн., що становить 76,2% виконання Програми на рік та 112,2% до
відповідного періоду 2015 року.
Обсяг реалізованої промислової продукції
за СIЧЕНЬ - ГРУДЕНЬ 2016 року по м. Торецьку

№

Найменування галузей,
підприємств

Видобування енергетичних
матеріалів (вугільна
промисловість)
ДП "Торецьквугілля"

1

2
3
4
5
6

Філія "Щербинівська" –
ТОВ "Донінтервугілля"
Харчова промисловість та
перероблення с/г продукції
ПрАТ "Хлібокомбінат"
Легка промисловість
ДВК-2
Хімічна промисловість
ТОВ "НВО "Інкор і Ко"
Машинобудування
КТ "Сенсор-Універсал"
ІНШІ:
Міськгаз
Тепломережа
Міськводоканал
ТОВ "Новгородське ККГ"

РАЗОМ:

Факт
%
січеньдо
грудень Програми
2016 року
на рік

тис. грн
%
до відп.
періоду
2015
року

Факт
січеньгрудень
2015 року

Програма
на 2016 рік

271 929,2

337 989,9

277302,3

82,0

102,0

40,9

201 875,0

258 789,9

235 357,00

90,9

116,6

34,7

70 054,2

79 200,0

41 945,30

53,0

59,9

6,2

24 917,5

25 000,0

25 135,80

100,5

100,9

3,7

24 917,5
616,4
616,4
226 343,6
226 343,6
1 288,9
1 288,9
79 818,9
5 800,00
56 942,80
8 629,40
8 446,70

25 000,0
1 500,0
1 500,0
380 000,0
380 000,0
750,0
750,0
145 048,4
5 800,0
99 704,8
29 543,6
10 000,0

25 135,80
1420,0
1420,0
247 152,3
247 152,3
3121,5
3121,5
124 648,80
95 619,90
18 525,60
10 503,30

100,5
94,7
94,7
65,0
65,0
416,2
416,2
85,9
0,00
95,90
62,71
105,03

100,9
230,4
230,4
109,2
109,2
242,2
242,2
156,2
0,00
167,92
214,68
124,35

3,7
0,2
0,2
36,4
36,4
0,5
0,5
18,4
0,00
14,09
2,73
1,55

604914,5

890288,3

678780,7

76,2

112,2

100,0

Питома
вага

Динаміка обсягу виробництва промислової продукції за 2016 рік в цілому по місту
нестабільна:
- обсяг видобутку вугілля кам’яного склав 279,5 тис. тонн, що становить
92,5% виконання Програми на рік та 149,3% до в. п. 2015 року;
- обсяг вугілля готового (для коксування) склав 158,2 тис. тонн, що становить
107,4% виконання Програми на рік та у 1,25 р. б. до в. п. 2015 року;
- обсяг переробки вугілля рядового кам’яного склав 721,3 тис. тонн, що
становить 50,1% виконання програми на рік та 87,2% до в. п. 2015 року;
- обсяг виробництва хімічної продукції склав: нафталіну – 16318,3 тонн, що
становить 60,4% виконання Програми на рік та 116,4% до в. п. 2015 року,
феноло-крезолів - 1681,8 тонн, що становить 46,7% виконання Програми на
рік та 83,9% до в. п. 2015 року.
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ОБСЯГ ВИРОБНИЦТВА ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ
У НАТУРАЛЬНОМУ ВИРАЗІ ПО м. ТОРЕЦЬКУ
2016 рік

Найменування галузей,
підприємств

№

Факт
Одиниця
за 12 міс.
виміру
2015 р

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

-кондитерські вироби
,- пряники
4 ТОВ "НВО "Інкор і Ко"
-феноло-крезоли
-нафталін

%
до відп.
періоду
2015
року

187,2

302,0

279,5

92,5

149,3

187,2
126,2

302,0
147,3

279,5
158,2

92,5
107,4

149,3
125,4

827,1

1440,0

721,3

50,1

87,2

тонн

827,1
2679,8
2438,5

1440,0
2839,0
2600,0

721,3
2498,6
2263,0

50,1
88,0
87,0

87,2
93,2
92,8

тонн
тонн

185,4
55,9

184,0
55,0

187,2
48,4

101,7
88,0

101,0
86,6

тонн
тонн

2004,9
14018,6

3600,0
27000,0

1681,8
16318,3

46,7
60,4

83,9
116,4

тис.тонн
тис.тонн

2 ПАТ ЦЗФ "Дзержинська" з філією
- переробка рядового вуглля
3 ПрАТ "Хлібокомбінат"
-хлібобулочні вироби

%
до
Програми
Програма
12 місяців
на рік
на рік

тис.тонн

Обсяг роздрібного товарообігу за 2016 рік склав 160 997,0 тис.грн., що в 2,1 рази
більше, в порівнянні з 2015 роком (76 840,8 тис.грн.) та 2,5 рази виконання програми на
рік (64 000,0 тис.грн.).
Обсяг реалізованих побутових послуг, наданих населенню за 2016 рік склав
7,2 млн.грн., що становить 93,5% виконання програми на рік (7,7 млн.грн.) та 94,7% до
2015 року (7,6 млн.грн.).
Протягом 2016 року до Зведеного бюджету м. Торецька зібрано податків і зборів в
сумі 146 751,2 тис. грн., що становить 119,1% виконання Програми на рік
(123 240,0 тис.грн.) та на 36,1% більше у порівнянні з відповідним періодом минулого
року (107 832,8 тис. грн.):
- до державного бюджету зібрано 48 601,6 тис. грн., що становить 128,2%
виконання Програми на рік (37 920,0 тис.грн.) та на 33,2% більше у порівнянні
з відповідним періодом минулого року (36 479,7 тис. грн.);
-

до місцевого бюджету (у контингенті) зібрано 98 149,6 тис. грн., що станов ить
115% виконання Програми на рік (85 320,0 тис.грн.) та на 37,6% більше
у порівнянні з відповідним періодом минулого року (71 353,1 тис. грн.).

Власні доходи бюджету міста Торецька (без трансфертів) за 2016 рік склали
98 517,7 тис.грн., в тому числі:
- загальний фонд – 81 317,4 тис.грн. або 113,1% виконання Програми на рік та
136,5% до 2015 року (59 561,7 тис.грн.);
- спеціальний фонд – 17 200,3 тис.грн. або 255,8% виконання Програми на рік та
195,7% до 2015 року (8 791,2 тис.грн.).
Доходи бюджету міста Торецька (з трансфертами) за 2016 рік склали
377 020,8 тис.грн., в тому числі: або 101,9% виконання Програми на рік та 122,5% до
2015 року (307 741,2 тис.грн.).
Видатки бюджету міста за 2016 рік склали 368 868,6 тис. грн. або 93,6%
виконання Програми на рік та 121,8% до 2015 року, в тому числі загальний фонд –
340 594,6 тис.грн. (96,2% та 120,0% відповідно), спеціальний фонд – 28 274,0 тис.грн.
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(70,2% та 149,1% відповідно). Фінансування видатків з бюджету здійснюється
пропорційно одержаним доходам.
Протягом 2016 року на обліку в Торецькому міському центрі зайнятості в якості
безробітних перебуває 1 306 осіб, що становить 21,9% більше до відповідного періоду
2015 року (1 071 особу).
Кількість пільгової категорії громадян, інформація про яких внесена до Єдиного
державного автоматизованого Реєстру осіб, які мають право на пільги, за рік 2016 рік
склала 25 736 особа, що становить 96,8% виконання Програми на рік та 96,8% до
відповідного періоду 2015 року (26 587 осіб). Це ветерани війни, праці, громадяни, які
постраждали в наслідок аварії на ЧАЕС та інші пільговики.

10

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
пошкоджено/зруйнувано
881 об’єкт 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.

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

Реконструкція нежитлової
будівлі за адресою: пр-т.
Піонерів, 23, міста Артемове
міста Торецька, під житло
соціального призначення.

Виділити
цільову
субвенцію з державного
бюджету
місцевому
бюджету
в
сумі
5,5 млн.грн.
на
реконструкцію
нежитлової будівлі

Забезпечення житлом дітейсиріт та дітей, які залишились
без батьківського піклування,
багатодітних
сімей,
сімей
шахтарів та інших громадян.

Виділити
цільову
субвенцію
на ремонт
житла та капітальний
ремонт
ліфтів,
9,2 млн.грн.

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
39,9 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 по
вул. Зарічна в м. Торецька
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Станом на кінець 2016 року в м. Торецьку існують наступні проблеми соціальноекономічного розвитку:
- відсутність фінансового ресурсу на відновлення роботи 881 об'єкту, які
постраждали в результаті АТО (37 інфраструктурних об'єктів і 844 житлових будинків, в
тому числі 127 багатоквартирних комунальної форми власності і 12 садибного типу);
- наявність заборгованості із виплати заробітної плати (станом на 01.01.2017 –
7,8 млн.грн.);
- 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 (46,0 млн.грн.);
- відсутність резервного джерела водопостачання м. Торецька (126,5 млн.грн.);
- відсутність цілодобового водопостачання в м. Торецьку та потреба в заміні
аварійних та самортизованих мереж водопостачання (49,0 млн.грн.);
- 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);
- вичерпання резервів існуючого полігону твердих побутових відходів.
До того ж, не вирішеними залишаються проблеми, визначені в Програмі
економічного і соціального розвитку міста Торецька на 2017 рік.
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2.

ГОЛОВНА МЕТА ТА ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ НА 2016 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 2016 році визначені:
 відновлення стабільної
м. Торецька;

роботи

підприємств

промислового

комплексу

 відновлення та забезпечення роботи об’єктів соціально-культурної сфери та
житлово-комунального господарства, що постраждали від АТО;
 забезпечення соціальних гарантій населенню;
 надання допомоги вимушено переміщеному населенню з території проведення
антитерористичної операції та вирішення питання щодо забезпечення ї х
проживання на території м. Торецька;
 підтримка розвитку малого та середнього підприємництва;
 диверсифікація
джерел
енергопостачання
та
підвищення
рівня
енергоефективності в усіх галузях матеріального виробництва і нев иробничій
сфері;
 раціональне використання природно-ресурсного потенціалу та збереження
історично-культурної спадщини тощо.
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3. СПРИЯННЯ СТАБІЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИТУАЦІЇ В МІСТІ

РЕАЛЬНИЙ СЕКТОР ЕКОНОМІКИ
3.1. Промисловий комплекс
Основу економічного потенціалу м. Торецька складає промисловий комплекс.
В 2016 році він охоплює 7 промислових підприємств 5 галузей промисловості і
4 підприємства з надання житлово-комунальних послуг.

Видобування енергетичних матеріалів
(вугільна промисловість)
Питома вага галузі за 2016 рік складає 40,9% у загальному обсязі реалізації
промислової продукції по місту.
Обсяг
реалізації
за
2016
рік
виконано
на
82,0%
до Програми на рік (337989,3тис.грн.) та склав 277302,3 тис. грн., що складає 102,0% до
в. п. 2015 року (271929,2 тис. грн.).
Видобуток рядового вугілля склав 279,5 тис.тонн, що становить 92,5% виконання
Програми на 2016 рік (302,0 тис.тонн) та 149,3% до в. п. 2015 року (187,2 тис.тонн).



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

На території Торецької міської ради знаходяться 2 шахти, які перебувають у стадії
ліквідації, а саме:
 Шахта ім. Артема;
 ДП шахта «Нова».
В теперішній час шахти не працюють.
Державне підприємство «Торецьквугілля»
Питома вага підприємства за 2016 рік у загальному обсязі реалізації промислової
продукції по місту складає 34,7%.
До складу ДП «Торецьквугілля» у 2016 року входить 4 шахти, 6 допоміжних
підприємств та спецапарат державного підприємства із запланованою чисельністю
3 792 осіб.
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 2016 рік з видобутку вугілля складає 302,0 тис. тонн.
За 2016 року видобуток рядового вугілля склав 279,5 тис.тонн, що становить
92,5% до Програми на 2016 рік (302,0 тис.тонн) та 149,3% до в. п. 2015 року (187,2 тис.
тонн).
Собівартість 1 тони видобутої вугільної продукції за 2016 рік склала – 3609,16 грн.
або 115,4 % до Програми на 2016 рік (3 125,13 грн.) та на 9,2% менше до в. п. 2015 року
(3 972,25 грн.). Ціна реалізації вугільної продукції за 2016 рік склала – 1034,44 грн. або
115,8 % до плану (892,9 грн.).
Залишок рядового вугілля на складах станом на 01.01.2017 року склав
8,730 тис.тонн.
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Середньодобовий видобуток виконаний на 92,1 % і складає 779,0 тонн на добу, що
на 67,0 тонн на добу менше планового показника (було заплановано 846,0 тонн на добу).
Зольність видобутого вугілля покращилась на 1,1% (при плані 36,9% фактично
зольність за 2016 рік склала 35,8 %).
Обсяг реалізації готової вугільної продукції за 2016 рік склав 235 357,0 тис.грн.
або 90,9 % до Програми на рік (258 789,9 тис. грн.), та 116,6% у порівнянні з в. п. 2015
року (201 875,0 тис. грн.).
Чисельність працюючих на 01.01.2017 року склала 3204 осіб або 85,2% до
Програми на рік (3 762 чол.) та на 233 чол. або 6,5% менше, в порівнянні з в. п. 2015 року
(3 454 чол.).
Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника на 01.01.2017 року
склала 6 526,1 грн. або 98,9% до Програми на рік (6 596,2 грн.) та на 932,7 грн. або 16,7%
більше в порівнянні з 2015 року (5 593,4 грн.).
З 01.12.2016 року заробітна плата встановлена 1600,00 грн. (Наказ державного
підприємства від 01.12.2016 № 43- VIII «О змінах в оплаті праці в відповідності Закону
України «О держбюджеті на 2016 рік від 25.12.2015 № 928- VIII, п. 9.4.1. Колективного
договору).
Станом на 01.01.2017 року заборгованості перед працівниками підприємство не
має.
ПАТ «Центральна збагачувальна фабрика «Дзержинська»
з філією Збагачувальна фабрика «Щербинівська» ТОВ «Донінтервугілля»
Фабрика здійснює переробку вугілля марок «Ж», «К», «Г», «ДГ».
В 2016 році на переробку надходить вугілля марок «Г» і «ДГ» від
ПАТ ДТЕК «Павлоградвугілля», ПАТ «Лисичанськвугілля», ДП «Первомайськвугілля»
ДТЕК «Добропіллявугілля».
Основними
споживачами
концентрату
є
теплоелектростанції:
ДТЕК «Бурштинська ТЕС», ДТЕК «Запоріжська ТЕС», «Вуглегірська ТЕС».
Питома вага підприємства за 2016 рік у загальному обсязі реалізації промислової
продукції по місту склала 6,2%.
Обсяг переробки вугілля рядового кам’яного склав 721,3 тис. тонн, що становить
50,1% виконання програми на рік та 87,2% до в. п. 2015 року. Зменшення обсягів
переробки рядового вугілля пояснюється тим, що зменшились надходження від постійних
постачальників сировини на переробку.
Обсяг реалізації промислової продукції за 2016 рік склав 41 945,3 тис. грн.,
що становить 53,0% виконання Програми на рік (79 200,0 тис.грн.) та 59,9% до в. п. 2015
року.
Чисельність працюючих за 2016 рік склала 421 осіб, що становить 92,5%
виконання Програми на рік (455 осіб) та 95,7% до в. п. 2015 року. Показник
середньооблікової чисельності праців ників знизився внаслідок звільнення робітників за
власним бажання м.
Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника з а 2016 рік
склала 3 508 грн., що становить 92,6% виконання Програми на рік (3 787,6 грн.) та 95,6%
до в. п. 2015 року (3 670,2 грн.).
Заборгованість із виплати заробітної плати станом на 01.01.2017 року складає
1 303,0 тис. грн.
З метою збільшення обсягів переробки, програмою на 2016 рік передбачено
виконати 5 заходів, спрямованих на модернізацію виробництва та поліпшення якості
продукції, виконано 2 засвоєно 2428,0 тис. грн..
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Хімічна промисловість
Питома вага галузі за 2016 рік складає 3,7% 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.
Протягом 2016 року досягнуто наступних показників:
 обсяг реалізованої промислової продукції – 247 152,3 тис. грн., що становить
65,0% виконання Програми на рік (380 000,0 тис.грн.) та 109,2% до в. п. 2015 року ;
 виробництво промислової продукції по номенклатурі:
 феноло-крезоли – 1 681,8 тонн, що становить 46,7% виконання
Програми на рік (3 600 тонн) та 83,9% до в. п. 2015 року;
 нафталіну – 16 318,3 тонн, що становить 60,4% виконання Програми на
рік (27 000 тонн) та 116,4% до в. п. 2015 року.
Чисельність працюючих за 2016 року склала 620 осіб, що становить 97,9%
виконання Програми на рік (633 особи) та 95,8% до в. п. 2015 року (647 осіб).
Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника за 2016 рік
склала 6158,7 грн., що на 11% більше.. запланованого .на .рік (5 547,5 грн.) та 6,4% до в.
п. 2015 року (5 789,1 грн.).
Впроваджуються в життя проекти підтримки, відповідності обладнання, технології,
капремонти.

Машинобудування
М ашинобудівна промисловість міста представлена підприємством - Командитне
товариство "Сенсор - Універсал". Питома вага галузі у загальному обсязі реалізації
промислової продукції м. Торецька за 2016 рік склала 0,5%.
Підприємство має багатопрофільне виробництво з гнучкою та мобільною
структурою технологічних процесів.
Протягом 2016 року підприємство випускає оконцевателі, які підприємство
постачає Артемівському електромеханічному заводу. Так протягом 2016 року
підприємство:
- виготовило промислової продукції на суму 2096,6 тис.грн, що у 2,6 рази більше.
до Програми на рік та 140,8% до в. п. 2015 року (1489,4 тис.грн.);
реалізувано промислової продукції на суму 3121,5 тис.грн, що у 4,2 р. б. до
Програми на рік та у 2,4 р.б. до відповідного періоду 2015 року (1288,9 тис.грн.);
Чисельність працюючих за 2016 рік склала 47 осіб, що становить 85,5%
виконання Програми на рік (55 осіб) та 78,3% до відповідного періоду 2015 року (60 осіб).
Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника за 2016 рік
склала 2818,0 грн., що становить 131,9% виконання Програми на рік (2 136,0 грн.) та
93,6% до відповідного періоду 2015 року (3010,0 грн.).
Капітальних вкладень протягом у 2016 році не було.
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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 2016 рік склала 0,2 % у загальному
обсязі реалізації промислової продукції по місту.
Підприємством протягом 2016 року вироблено товарів народного споживання
всього на загальну суму 1 402,1 тис. грн. (продукція легкої промисловості – робочі
костюми).
Основні техніко – економічні показники
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Найменування показників
Обсяг випуску продукції в діючих цінах
Обсяг відвантаженої продукції
Виробництво товарів народного споживання в
діючих цінах
Собівартість випущеної продукції
Витрати на 1 грн. товарної продукції
Рентабельність виробництва
Фінансовий результат від звичайної діяльності до
оподатковування
Середньооблікова чисельність штатних
працівників
Фонд оплати праці

Одиниця
виміру

тис. грн.

коп.
%
тис. грн

Очікується
виконати
1 402,1
1 327,6
25,0
1 554,1
110,84
-9,8
-229

осіб

7

тис. грн.

220,6

Через економічну кризу в країні та у зв’язку з військовими діями на території
області підприємство протягом 2016 року було не в смозі вишукати необхідні замовлення
для виконання запланованих обсягів виробництва (заплановані обсязі виробництва у
першому кварталі були виконані на 72,7%). Починаючи з другого кварталу ситуація була
часткова покращена за рахунок розміщення на підприємстві замовлення АКП
«Комунальник» на виготовлення контейнерів для сміття та засвоєння виробництва
паливних брикетів на давальницьких умовах, що дозволило підприємству виконати
заплановані обсязі другого кварталу на 104%, третього кварталу на 100,1%. В цілому
заплановані обсязі виробництва на 2016 рік виконані на 93,5% (при плані 1 500,0 тис. грн.
фактичне випущене продукції на 1 402,1 тис. грн.).
І тому, незважаючи на впроваджені заході по скороченню витрат на виробництво
продукції, через відносний зріст їх умовно-постійної частини підприємством були
допущені збитки від виробництва продукції у сумі 152,0 тис. грн. Рентабельність
виробництва має негатив ний результат (-9,8%).
І як слідство, за 2016 рік отримані збитки від основної діяльності (реалізації
продукції) у сумі 145,0 тис. грн.
Від іншої операційної діяльності за звітний рік підприємством отримано доходів у
сумі 280,0 тис. грн.
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Інші операційні витрати за звітний період (це утримання легкового транспорту,
сплата лікарняних, сплата штрафів з електроенергії, а також нарахування податку на
землю (за даними бухгалтерського обліку об’єкт знаходиться на іншому балансі та інші)
склали 386,0 тис. грн., перевищення витрат над доходами – 106,0 тис. грн., що збільшило
розмір чистих збитків до 251,0 тис. грн. Від діяльності не зв’язано із операційною
отримано прибуток у сумі 22,0 тис.грн., що знизило розмір чистих збитків до
229,0 тис.грн..
Собівартість готової продукції по статтях витрат:
№ п/п
1
2
3
4
5

Статті витрат

пит. вага
в од. прод.

пит. вага в
собівартості

64,83
26,67
3,00
7,78
8,56

58,46
24,09
2,70
7,00
7,75

110,84

100,00

М атеріальні витрати
Витрати на оплату праці
Відрахування на соц. страх
Амортизація
Інші операційні витрати
РАЗОМ:

В цілому за 2016 рік фактична чисельність вільнонайманих штатних працівників
склала 7 осіб, що становить 87,5% виконання Програми на рік (8 осіб) та 87,5% до
відповідного періоду 2015 року (8 осіб).
Середньомісячна заробітна плата за звітний період склала 2 626 грн., що становить
136,1% в иконання Програми на рік (1 929,0 грн.) та 119,9% до відповідного періоду 2015
року (2 189,6 грн.).
Заборгованості з виплати заробітної плати у підприємства не має.

Характеристика товарів народного споживання.
Найменування

2015 рік
Од.
вим.

Кількість

ТНС, усього
В т.ч. товари легкої
промисловості
Рукавиці робочі
Костюм робочий
Простирадло
Наволочка

Сума у
порів. цін.

Кількість

17,2
тис.грн.
пар
шт.
шт.
шт.

17,2
746
32
33
34

8,7
6,1
1,7
0,7

100
41
138
73

2016 рік
Вартість
у діючих у порів.
цінах
цінах
25,0
17,1
25,0

17,1

0,8
9,2
11,4
3,6

0,5
7,8
7,3
1,5

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.
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У 2016 році підприємством вироблено 2 498,6 тонн продукції, що становить 88,0%
виконання Програми (2 839,0 тонн) та 93,2% до відповідного періоду 2015 року
(2 679,8 тонн):







торти – 2,8 т. (140,0% та 100,0%);
тістечка – 1,7 т. (170,0% та 170,0%);
здобні вироби – 176,0 т. (102,3% та 101,7%);
солодощі східні борошняні – 6,7 т. (74,4% та 77,9%);
пряники – 48,4 т. (88,0% та 86,6%);
хлібобулочних виробів – 2 263,0 т. (87,0% та 92,8%).

Обсяг реалізованої продукції у 2016 році склав 25 135,8 тис.грн., що станов ить
100,5% виконання Програми (25 000,0 тис.грн.) та 100,9% до відповідного періоду
2015 року (24 917,5 тис.грн.).
Середньомісячна заробітна плата одного штатного праців ника склала
3 211,5 грн., що становить 106,1% в иконання Програми (3 027,0 грн.) та 106,2%
до відповідного періоду 2015 року (3 023,4 грн.).
Середньоспискова чисельність штатних працівників склала 165 осіб, що
становить 92,2% виконання Програми (179 осіб) та 96,5% до відповідного періоду
2015 року (171 осіб).
Фонд оплати праці склав 6 358,8 тис.грн. що становить 97,8% до Програми
(6 502,0 тис.грн.) та 102,5% до відповідного періоду 2015 року (6 204,0 тис. грн.).
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 натуральному виразі
тонн
201 6 рік
у % до
у % до
відповідного
Програми
періоду
2015 року

На йменування
виробу

2015 рік

Програма
на рік

12 міс.

Хлібобулочні вироби

2 438,50

2 600,00

2 263,00

87,04

92,8 0

185,40

184,00

187,20

101,74

100, 97

2,80

2,00

2,80

140,00

100, 00

Тістечка

1,00

1,00

1,70

170,00

170, 00

Здобні ви роби

173,00

172,00

176,00

102,33

101, 73

Солод ощі сх ідні

8,60
55,90
2 679,80

9,00

6,70

74,44

77,9 1

55,00
2 839,00

48, 40
2 498,60

88,00
88,01

86,5 8
93,2 4

Кондитерські вироби
у тому числі
Торти

Пряники
Всього
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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
Енергозабезпечення.
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 основних фондів станом на 01.11.2016 становить понад 60%. В 2014 році він
погіршився з-за дій на території м. Торецька АТО в Донецькій області.
З цього приводу на підприємстві Дзержинський РЕМ розроблені заходи щодо
розвитку електрозабезпечення міста на 2016 рік за рахунок коштів підприємства.
Енергоефективність.
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.
Програма «Енергоефективності» охоплює коло:
1. підприємств промисловості:
- вугільної (ДП «Торецьквугілля» - у розрізі шахт: «Центральна»,
«Торецька»);
- харчової (ПрАТ «Торецький хлібокомбінат»);
2. житлово-комунального господарства:
- Дзержинське відділення УГГ м. Костянтинівки;
- ТОВ «НККГ»;
- Відділ капітального будівництва Дзержинської міської ради;
- КП «Торецьккомсервіс»;
- в/о «Дзержинськтепломережа».
3. установ та організацій, які фінансуються за рахунок коштів місцевого
бюджету (міський відділ освіти, ЦМ Л, КЗ «ЦПМ СД», стоматологічна
поліклініка, відділ культури).
За 2016 рік економічний ефект від впровадження заходів по місту склав 4408,1 тис.
грн. (82,9% до Програми), витрати на реалізацію склали 749,8 тис. грн. Економія ПЕР –
0,826 тис. т.у.п. (58,3% до Програми), вартість зекономлених ПЕР – 4540,93 тис. грн.
(63,5% до Програми).
Виконання Програми енергоефективності по економії ПЕР на 63,5% відбулось за
рахунок вимушених простоїв шахт ДП «Торецьквугілля». У цілому енергозбереження
здійснювалося по заходам, спрямованим на скорочення енерговитрат за рахунок резервів
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економії у всіх ланках технологічного процесу вугільного виробництва, особливо на
енергоємному стаціонарному обладнанні, а саме:
концентрація гірничого господарства (скорочення протяжності гірничих виробок,
ліквідація витоків стисненого повітря);
- удосконалення шахтних водовідливів за рахунок регулярного очищення
водозбірників, використання тиску стовпа води головного ставу на зрошення,
зменшення втрат напору в трубопроводі;
- удосконалення системи вентиляції за рахунок скорочення наднормативних зовнішніх
та внутрішніх витоків повітря. Робота вентиляторів головного провітрювання на
штучній характеристиці двигуна;
- удосконалення компресорного господарства за рахунок чищення проміжни х
охолоджувачів, чищення повітряних порожнин для зниження опору руху стисненого
повітря;
- підвищення ефективності роботи підйомів.
Протягом 2016 року зекономлено:
- природного газу - 0,029 млн. куб.
- вугілля – 0,239 тис. т.;
- електроенергії – 1,966 млн. кВт.
Найменування галузі
Промисловість: у т.ч.
- вугільна
- 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.

Економіч.
ефект,
тис. грн.

90,0
0,00
90,0

0,819
0,785
0,033

4408,1
4273,0
135,1

316,00
343,8
14,50
328,40

0,003
0,00043
0,0003
0,004

0,00
0
0,00
0,00

0,9

0,000

0,00

749,8

0,826

4408,1

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

3.4. Інвестиційна діяльність і капітальне будівництво
У 2015 році виданий каталог інвестиційних проектів м. Торецька, куди увійшли
проекти реального сектору економіки на загальну суму інвестицій 2 632,1 млн.грн. для
створення 1 342 нових робочих місць.
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ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ
щодо створення нових робочих місць

№ з/п

1
2
3
4
5
6
7
8

Найменування ідеї інвестиційного проекту
Будівництво тепличного комбінату для вирощування
томатів
Створення пултрузійного виробництва композитних
матеріалів на території м. Дзержинська
Створення підприємства з випуску широкого спектру
будівельних матеріалів
Розвідка, дегазація і видобуток газу метану з вугільних
родовищ на території м. Дзержинськ
Очищення шахтної води та реконструкція існуючих
мереж з водопостачання і водовідведення
Реконструкція кондитерського цеху приватного
акціонерного товариства «Дзержинський
хлібокомбінат»
Будівництво заводу з виробництва керамічної цегли
Будівництво заводу з виробництва сухих будівельних
сумішей
РАЗОМ

Кількість
нових
робочих
місць

Бюджет,
млн.грн.

139

1 335,0

78

84,6

750

172,4

45

52,6

28

131,6

15

14,0

151

657,7

136

184,2

1 342

2 632,1

У липні 2016 року проект «Реконструкція автодорожнього металевого мосту через
р. Залізна Балка по вул. Желізній у м. Торецьк, с. Новгородське» пройшов відбір
конкурсної комісії для фінансування із ДФРР у 2016 році в рамках другого етапу
фінансування, загальна вартість проекту складає 2 077,3 тис. грн. Проте, через
довготривалість тендерної процедури та погіршення погодних умов, проект реалізовано
не було.
Розроблено та захищено на співбесіді з губернатором Перелік інфраструктурних
проектів міста Торецька, які планувалось реалізувати у 2016 році за рахунок бюджетних
та позабюджетних коштів. 18.03.2016 було підписано розпорядження голови Донецької
облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації № 213 «Про
затвердження переліку інфраструктурних проектів». До Переліку було включено
10 проектів по м. Торецьку на загальну суму інвестицій 59 222,04 тис.грн. Проте,
відповідно до Закону України № 1406-19 від 02.06.2016 «Про внесення змін до підпункту
4 пункту 24 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу
України», об’єкти і заходи на територіях міст, розташованих на лінії з іткнення, не можуть
входити до Переліку, тому проекти м. Торецька було виключено.
З метою отримання фінансування по вказаним проектам, подані форми пропозицій
ідей проектів до Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку Донецької області на період
до 2020 року.
Також, 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
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Центральної міської лікарні м. Торецька. На кінець 2016 року вказані проекти були
попередньо відібрані конкурсною комісією для реалізації у 2017 році.
Протягом 2016 року з обласного екологічного фонду були виділені кошти на
реалізацію 2 проектів, а саме:
-

«Реконструкція центрального міського парку в м. Торецьк» - загальна
вартість 3 738,6 тис.г рн., засвоєно 1 973,9 тис.грн.;
«Будівництво сміттєперевантажувальної станції, в т.ч. розробка ПКД» загальна вартість 16 000 тис.г рн. засвоєно на розробку ПКД 500,0 тис.грн.
У 4 кварталі 2016 року за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку
територіальних громад реалізовано наступні заходи:
1. Капітальний ремонт амбулаторії сімейної медицини № 5 в смт Новгородське
м. Торецька на суму 867,1 тис. грн.;
2. Встановлення пластикових вікон в ДНЗ № 15 в смт Новгородське м. Торецька –
233,6 тис. грн.;
3. Капітальний ремонт шкільної їдальні в ЗОШ № 17 смт Новгородське
м. Торецька – 818,5 тис. грн.;
4. Придбання медичного обладнання для КЗ «ЦПМ СД» м. Торецька (Донецька
обл., м. Торецьк, вул. Центральна, 55г) – 1 001,0 тис. грн.;
5. Придбання вуличних світлодіодних світильників для поточного ремонту мереж
зовнішнього освітлення – 198,6 тис. грн.;
6. Придбання матеріалів для монтажу вуличних світлодіодних світильників –
120,6 тис.грн.
За 2016 рік обсяг капітальних інвестицій за рахунок усіх джерел фінансування за
оперативними статистичними даними зафіксовано на рівні 26,26 млн.грн., що складає
11,4% від запланованих на рік видатків (229,4 млн.грн.), в т.ч.:
- на будівництво (реконструкцію) важливих виробничих об’єктів спрямовано
4 588,0 тис.грн.,
- на будівництво (реконструкцію) об’єктів соціальної сфери – 4 099,7 тис.грн.,
- на інші об’єкти виробничого та невиробничого призначення – 1 113,14 тис.грн.,
- на капітальні ремонти – 16 463,82 тис.грн.
Інформація в розрізі об’єктів розміщена в заходах.
Аналіз капітальних інвестицій у розрізі суб’єктів господарювання виявив, що за
2016 рік найбільшу питому вагу (по 44%) займали витрати на придбання нових активів
(12,5 млн.грн.) та витрати на капітальні ремонти (12,7 млн.грн.), що свідчить про
оновлення матеріально-технічної баз и установ та підприємств міста.

3.5. Сфера послуг
Центр надання адміністративних послуг
Характеристика Центру
Торецький Центр надання адміністративних послуг створено рішенням Торецької
міської ради від 22.11.2013 № 6/42-23, рішенням від 22.11.2013 № 6/42-24 затверджено
Положення про відділ організації надання адміністративних послуг, рішення про
Положення та Регламент Центру надання адміністративних послуг міста Торецька
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прийнято рішенням Дзержинської міської ради 16.02.2015 №№ 6/62-32 и 6/62-33. Роботу
Центру забезпечують два відділи: відділ організації надання адміністративних послуг – 3
штатні одиниці: начальник відділу та 2 адміністратори та відділ реєстрації
проживання/перебування – 3 штатні одиниці: начальник відділу та 2 спеціалісти.
Приміщення Центру розташоване за адресою: м. Торецьк, вул. М аяковського, 26-а.
Загальна площа Центру становить 58,4 кв.м., а саме: відкрита зона – 48,3 кв.м.: рецепція –
10,0 кв.м., зона інформування – 7,4 кв.м., зона очікування – 10,0 кв.м., зона
обслуговування – 20,9 кв.м.; закрита зона (архів) – 10,1 кв.м.
До травня 2014 Центр розташовувався в будівлі Дзержинського міського
виконкому, 21.07.2014 в наслідок пожежі під час проведення активної фази АТО на
території Дзержинської міської ради будинок виконкому був зруйнований при пожежі.
В новому приміщенні Центру проведено косметичний ремонт, для роботи Центра
придбано офісні меблі, відділи забезпечено необхідною оргтехнікою, поруч з
приміщенням Центру є майданчик для клієнтів с транспортом. Пандус для клієнтів з
функціональними обмеженнями на теперішній час не облаштований.
Через Центр надаються адміністративні послуги виконавчих органів Торецької
міської ради, а також відділу Держгеокадастру в м. Торецьку Донецької обл., Торецького
М В Держсанепідслужби України в Донецькій обл.
Мета діяльності Центру
М етою діяльності Центру є якісне і своєчасне надання адміністративних послуг
фізичним та юридичним особам шляхом організації ефективної взаємодії із з аявниками та
суб’єктами надання адміністративних в порядку, визначеному чинним законодавством.
Актуальні проблеми
1. Після пожежі, що сталася в адміністративній будівлі Дзержинської міської ради
при проведенні активної фази АТО 21.07.2014, ЦНАП, розміщується у вбудованому
приміщенні загальною площею становить 58,4 м2. Після передачі в квітні-травні 2016 року
виконавчому органу міської ради повноважень з реєстрації/зняття з реєстрації місця
проживання осіб, реєстрації майнових прав, юридичних осіб та фізичних осібпідприємців, пропускна здатність ЦНАП та обсяги приміщення, в якому він
розташований, не дозволяють організувати надання адміністративних послуг належним
чином.
2. Актуальною лишається проблема непов ноти та суперечливості законодавства, що
регулює надання адміністративних послуг.
Тенденції розвитку
Перелік адміністративних послуг, що надаються через Центр, рішенням Торецької
міської ради від 25.03.2016 № 6/80-22 розширений з 55 до 81 послуги за рахунок
реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання осіб, реєстрації майнових прав,
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Через те, що приміщення центру не
відповідає зазначеним нормам і відділ реєстру майнових прав, юридичних та фізичних
осіб-підприємців розміщений у віддаленому від центру приміщенні рішенням Торецької
міської ради від 24.06.2016№6/83-10 затверджено новий перелік адміністративних послуг
– 52 (з переліку видалені адміністративні послуги зазначеного відділу).
Опис адміністративних послуг
Центром надаються послуги в сфері земельних відносин, архітектури й
містобудування, розвитку бізнесу та підприємництва, в соціально-побутовій сфері. Також
через Центр надаються документи дозвільного характеру з переліку, встановленого
Законом України “Про перелік документів дозвільного характеру”. Перелік
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адміністративних послуг, затверджений рішенням Торецької міської ради від 24.06.2016
№6/83-10.
Побутове обслуговування
За 2016 рік з 6 намічених заходів здійснено 6:
 Забезпечені обсяги побутового обслуговування населення в мережі
підприємств сфери побуту всього 7 300 тис.грн, у т.ч. юридичні 1 500 тис.грн., фізичні –
5 700 тис.грн.
 Розширена мережа підприємств побутового обслуговування населення на
1 один., створено 2 робочі місця (витрати – 27,0 тис. грн., забезпечено обсяг побутових
послуг – 54 тис. грн., відраховано до бюджету – 2,1 тис. грн.)


Впроваджено нові види побутових послуг:


доставка паливних брикетів для населення за замовленням на 1 роб.
місце (витрати – 54,0 тис.грн., додатковий обсяг послуг – 54,0 тис.грн.,
відраховано до бюджету – 2,9 тис. грн.);



ремонт планшетів на 1 роб. місце (витрати – 9,0 тис. грн., додатковий
обсяг послуг – 18,0 тис. грн., відраховано до бюджету – 2,2 тис. грн.).

Здійснювалося виїзне обслуговування з надання перукарських послуг, ремонту
одягу та взуття та інше у віддалені селища Леонидівка, Ленінське, Курдюмівка, витрати
склали 18,6 тис.грн., додатковий обсяг послуг – 37,2 тис.грн.
Пільгове побутове обслуговування здійснилося на суму 28,8 тис.грн.
Всього отримано додатковий обсяг послуг на суму 163,2 тис.грн., витрати
склали 137,4 тис. грн. (кошти підприємств), відрахування до бюджету склали
7,2 тис.грн.

Захист прав споживачів
Протягом 2016 рік надійшло 10 звернень громадян, розглянуто позитивно – 10.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РИНКОВИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ

3.6. Дерегуляція й розвиток підприємницького середовища
Програма розвитку малого підприємництва м. Дзержинська на 2015 - 2016 роки
розроблена з урахуванням аналізу стану і проблем малого і середнього підприємництва
в місті і затверджена рішенням міської ради від 31.03.2015 № 6/64-17.
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

25
програми її учасниками здійснюються заходи, які направлені на створення фінансових,
організаційно - господарських та інших умов розвитку малого і середнього
підприємництва в місті.
Фінансове з абезпечення програми здійснюється за рахунок грошових коштів
виконавців заходів, у т.ч. Фонду загальнообов'язкового соціального страхування на
випадок безробіття. За 2016 рік з Фонду загальнообов'язкового соціального страхування
по безробіттю виділено компенсацію роботодавцям у сумі 25,3 тис.грн. на створення 7
додаткових робочих місць, у т.ч. для соціально - незахищеної категорії з ряду безробітних
- 4 чол. Надана компенсація витрат роботодавцям, які працевлаштували 7 безробітних з
числа внутрішньо-переміщених осіб. Виплачена сума у розмірі 75,5 тис.грн.
Завдяки виконанню програми:
- створюються нові робочі місця, що знижує рівень безробіття;
- відбувається надходження в місцевий бюджет додаткових платежів.
По підсумках 2015 року у місті здійснювали діяльність 70 підприємств малого і 4
підприємства середнього бізнесу. За звітний період кількість малих підприємств
збільшилася на 10% (77 од.), а середнього бізнесу – залишилася на тому ж рівні (4 од).
Чисельність працівників малих підприємств складає 233 чол., підприємств середнього
бізнесу - 503 чол.
У розрізі галузей питома вага в загальному обсязі виробництва продукції, робіт та
послуг у звітному періоді 2016 року склала:
- торгівля, ресторанне господарство та побутові послуги – 77,0%;
- будівництво та ремонту – 7,2%;
- комунальні послуги – 11,5%;
- операції з нерухомістю – 1%;
- інші види – 3,3 %.
Сума надходжень податків та зборів до місцевого бюджету від діяльності суб'єктів
малого підприємництва склала:
- за 2014 рік – 7 100 тис .грн. (10,5%)
- за 2015 рік – 8 054,8 тис .грн. (13,5%)
- за 2016 рік – 11 829,1 тис.грн. (14,5%).
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. Протягом 2016 року прийнято 4 регуляторні акти.
У звітному періоді зареєстровано 120 суб'єктів підприємницької діяльності, у тому
числі 103 - фізичних та 17 юридичних осіб. Центром адміністративних послуг м. Торецька
забезпечена якісна та ефективна робота з видачі дозвільних документів. За звітний період
надано 3 115 послуг, видано 100 документів дозвільного характеру, надано 664
консультації суб'єктам підприємництва з питань роз'яснення процедур видачі дозволів.

3.7. Розвиток внутрішньої торгівлі. Захист прав споживачів
У місті діють 281 магазин торгівельною площею 23,8 тис. кв.м. М ережа
підприємств ресторанного господарства складає 58 підприємств на 3304 посадкових
місць. Питома вага підприємств приватної форми власності у загальній кількості
підприємств торгівлі та ресторанного господарства складає 99%. Крім стаціонарної
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торгівельної мережі у місті функціонують 11 ринків (27,5 тис. кв. м) на 3 794
торговельних місць, де здійснюють торгівлю більш 700 суб`єктів підприємництва.
Р оздрібний товарообіг за 2016 рік складає 160 997 тис. грн. (очікувано), що
становить 251,6% виконання Програми на рік, в 2,1 рази зріст до відповідного періоду
минулого року. Роздрібний товарообіг в розрахунку на душу населення за звітний період
склав 2 280,4 грн., в 3 рази зріст виконання Програми на рік.
Станом на 01.01.2017 року:
 відкрито 3 об’єкти торгівлі, торгівельною площею 148 кв.м, створено 8 робочих
місць;
 проведено
50 ярмарок з продажу товарів народного споживання та
сільськогосподарської продукції та 2 виставки - продаж (витрати – 61,7 тис. грн.,
додатковий товарообіг – 2 789,6 тис. грн.).
На рік заплановано 3 заходи. Протягом звітного періоду виконано 3.
Всього витрати склали 153,7 тис. грн., за рахунок коштів суб'єктів
підприємництва. Отримано додатковий товарообіг на суму 3 106,4 тис. грн.,
додатково до бюджету надійшло 5,1 тис. грн.
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4. СПРИЯННЯ СОЦІАЛЬНОМУ РОЗВИТКУ ТА СПРАВЕДЛИВОСТІ
Соціальна інфраструктура міста Торецька представлена:
 підприємствами житлово-комунального господарства комунальної і обласної
форм власності;
 закладами освіти (15 дошкільних навчальних закладів, 16 загальноосвітніх шкіл,
школа-інтернат, 3 позашкільні заклади, Донбаський державний коледж технологій та
управління, гірничий ліцей, Професійно-технічний ліцей);
 закладами охорони здоров’я первинного і вторинного рівня комунальної
власності
і
обласного
підпорядкування
(шкіро-венерологічний
диспансер,
психоневрологічний диспансер);
 закладами культури (9 масових бібліотек, 2 клубних заклади, музична школа ім.
І. Карабиця, Дзержинське музичне училище, народний музей історії міста);
Також невід’ємною складовою соціальної сфери міста є:
 санітарно-епідеміологічною станцією м. Торецька.
До складу Санітарно-епідеміологічної
5 оперативних підрозділів:
-

станції

м.

Торецька

входять

епідеміологічний відділ
відділення комунальної гігієни
відділення гігієни дітей і підлітків
відділення гігієни живлення
відділення гігієни праці

які здійснюють моніторинг за санітарно-технічним і санітарно-гігієнічним станом
об'єктів, аналізують міру можливого впливу стану довкілля на здоров'ї населення,
організовують розробку заходів направлених на запобігання професійній, неінф екційній,
інфекційній захворюваності і контролюють хід їх виконання.
Можливості лабораторних підрозділів Торецької МіськСЕС
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Довкілля
Питна вода
Вода поверхневих водоймищ
Продуктихарчування
Атмосфернеповітря
Грунт
Повітряробочоїзони
Методична мікробіологія
Косметичнізасоби
Полімери, папір

Якістьвизначуванихінгредієнтів
Хімічних
Кіль кість видів
ре човин
мікроорганізмів
59
270
59
279
330
305
73
232
57
267
52
335
245
67
241

Завдяки оснащенню лабораторій санепідстанції сучасною апаратурою,
оперативні підрозділи можуть отримувати інформацію про десятки хімічних речовин, що
знаходяться в зовнішньому середовищі і сотнях видів збудників інфекційних
захворювань, які можуть в тій або іншій мірі впливати на здоров'ї населення.
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ВІДНОВЛЕННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ

4.1. 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 приватними підприємцями - фізичними особами
(далі - приватні перевізники). Цими перевізниками обслуговуються 30 маршрутів
(46 графіки) міської ради, а саме:
Назва перевізника
ТОВ «Автотранс АТП-11407»
Приватні перевізники

Кількість графіків, які обслуговує
37
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 (СГД) та в иконавчим органом міської ради.
Станом на 01.10.2017 року на ринку транспортних послуг меншу питому вагу
займають приватні перевізники. З 46 графіків обслуговуються 9 графіків суб’єктами
господарської діяльності. На цих графіках задіяне 18 транспортних засобів. Вони
працюють по спрощеній системі оподаткування (єдиний податок).
ТОВ “Автотранс АТП-11407” створено наприкінці 2007 року. Обслуговує 37
графіків Торецької міської ради. Станом на 01.10.2017 на підприємстві працює 87 чол., з
яких 67 водіїв, експлуатує 55 одиниці рухомого складу 20 з яких є власними.
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 2016 рік підприємство має наступні техніко-економічні показники: обсяг
перевезень – 4 968,4 тис. пас.; пасажирообіг – 52 421,6 тис. пас. км.
За 2016 рік приватні перевізники напрацювали наступні техніко-економічні
показники: обсяг перевезень – 1 676,0 тис. пас.; пасажирообіг – 12 836 тис. пас. км.
На території міста розташований один автовокзал, який знаходиться у приватній
власності. З метою удосконалення надання якісних транспортних послуг приватним
підприємцем заплановане на 2017 рік ремонт асфальтного покриття території автостанції.
За 2016 рік в цілому по місту склалися наступні показники: обсяг перевезень –
6 644,4 тис. пас.; пасажирообіг – 65 257,6 тис. пас. км.
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Питома вага перевізників у загальному обсязі перевезень:
Найменування пасажирських перевізників

Питома вага, %
2015 рік
2016 рік

ТОВ «Автотранс АТП-11407»
Приватні перевізники
Разом

67,4
32,6

80,4
19,6

100,0

100,0

Основні техніко-економічні показники роботи підприємств транспортного
комплексу міста

Показники

Одиниц
я
виміру

2015
рік

Програма
2016 року

Факт

2016 рік
У % до
Програм
и 2016
року

У % 2015
року

Обсяг перевезень
ТОВ «Автотранс
АТП 11407»
Приватні
перевізники
Разом:
ТОВ «Автотранс
АТП 11407»
Приватні
перевізники
Разом:
ТОВ «Автотранс
АТП 11407»
Приватні
перевізники
Разом:

тис.
пас.
тис.
пас.
тис.
пас.

4659,4

5700

4968,4

87,2

106,6

1628,4

4000

1676,0

41,9

102,9

6287,8

9700

6644,4

68,5

105,7

109,2

129,3

33,7

105,9

75,9

123,9

Пасажирообіг
тис.
40539,5
48000
52421,6
пас. км
тис.
12122,5
38000
12836
пас. км
тис.
52662,0
86000
65257,6
пас. км
Кількість рухомого складу
од.

50

49

55

112,2

110

од.

21

23

18

78,3

85,7

од.

71

72

73

101,4

102,8

РОЗВИТОК ЗВ'ЯЗКУ
Зв'язок
На території Торецької міської ради розташовано:
- 13 відділень Українського державного підприємства поштового зв’язку
«Укрпошта»;
- 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».
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4.2. 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.
Головна мета: Забезпечення доступним житлом громадян, які потребують
поліпшення житлових умов, в першу чергу осіб, які постраждали в наслідок збройного
конфлікту на території міста.
Основні завдання:
 сприяння будівництву та реконструкції індивідуальних житлових будинків;
 спорудження житла з використанням економічних та енергозберігаючих
технологій.
Критерії ефективності:
 введення в експлуатацію житла;
 збільшення загального обсягу інвестицій у житлове будівництво за рахунок усіх
джерел фінансування.
В 2016 році в межах Регіональної програми житлового будівництва в м. Торецьку
передбачається засвоїти 1 200 тис.грн., з них 500 тис.грн. коштів забудовників
передбачається спрямувати на індивідуальне житлове будівництво.
Протягом 2016 року продовжено розробку проектно-кошторисної документації з
реконструкції існуючих будівель для забезпечення тимчасовим житлом вимушено
переселеного населення,на що з аплановано спрямувати 700,0 тис.грн., а саме:
 реконструкція колишньої будівлі стаціонару міської лікарні №1 (2 042,0 м.кв.)
під житло соціального призначення, за адресою: м. Желізне, вул. Піонерів, 23,
заплановано спрямувати кошти місцевого бюджету в сумі 400,0 тис.грн.,
 реконструкцію гуртожитку Дзержинського професійного гірничого ліцею
(1 582 м²), заплановано спрямувати кошти місцевого бюджету в сумі 300 тис.грн.
За 2016 рік фактичні видатки для реалізації Регіональної програми житлового
будівництва в м. Торецьку склали 307,1 тис.грн.
Проте станом на 01.01.2017 року населенням міста Торецька у АТ «Ощадбанк»
було отримано кредитів на придбання енергоефективного обладнання на загальну суму
1 300,0 тис. грн.

4.3. 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».
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1. Житлове господарство
За 12 місяців 2016 року виконано:
1.1 Управління житлово-комунального господарства Торецької міської ради:
 ремонт і відновлення 10 ліфтів – виконано частково на 122,8 тис. грн.,
заплановано 3 309,8 тис. грн.;
 виконання робіт з диспетчеризації ліфтів – не виконано, заплановано
350,0 тис. грн.;
 установка лічильників у жилому фонді - 404,5 тис.грн, у тому числі:
4,5 тис. грн. на влаштування водомірів, 400,0 тис.грн. на влаштування
лічильників теплової енергії, виконано частково на 25,0 тис. грн.;
 виконання капітального ремонту електрощитових в житлових домах – не
виконано, заплановано 90,0 тис. грн.;
 виконання капітального ремонту інженерно-технічних комунікацій в жилих
домах – не виконано, заплановано 500,0 тис. грн.;
 виконання капітального ремонту покрівель в жилих домах – не виконано,
заплановано 1 243,6 тис. грн.;
 відновлення конструкції в житлових будинках, пошкоджених у результаті
проведення АТО – 297,2 тис. грн., у тому числі: по вул. Юності, б. 22 –
206,5 тис. грн.; по вул. 51 Армії, б. 6 – 90,7 тис. грн. (виконано повністю в
2015 році).
1.2 Філія «Техноком» ПП «ІРД», ПП «Техноком Н»
Підприємством за власні кошти передбачено:
 Поточний ремонт м’яких та шиферних покрівель – виконано частково на
609,7 тис. грн. із запланованих 1 100,0 тис. грн.;
 Поточний ремонт та герметизація міжпанельних швів – виконано частково на
56,2 тис. грн. із запланованих 550,0 тис. грн.;
 Поточний ремонт під’їздів – виконано частково на 359,6 тис.грн. із
запланованих 670,0 тис. грн.;
 Поточний ремонт балконів – виконано частково на 114,7 тис. грн.,
заплановано на 130,0 тис. грн.
Також планується виконання робіт по влаштуванню пандусів та поручнів на
50,0 тис. грн.
2. Благоустрій.
Програмою благоустрою міста передбачається залучення в основному коштів
місцевого бюджету.
2.1. Автотранспортне комунальне підприємство «Комунальник»
За 12 місяців виконано:
 виконання робіт по механізованому прибиранню доріг у весняно-осінній період
– виконано частково на 180,0 тис. грн. з запланованих 513,4 тис.грн.;
 виконання робіт з посипання та прибирання доріг в зимовий період – виконано
частково на 105,8 тис. грн. із запланованих 483,5 тис. грн.;
 виконання робіт з прибирання стихійних звалищ – в иконано частково на
114,9 тис. грн. із запланованих 99,0 тис. грн.
2.2. Комунальне підприємство «Торецьккомсервіс»
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За 12 місяців 2016 року виконано:
 утримання мереж зовнішнього освітлення – виконано частково на
387,0 тис. грн. із запланованих 878,4 тис. грн, у тому числі технічне
обслуговування мереж зовнішнього освітлення на 426,1 тис.грн. (виконано на
120,0 тис. грн.), поточний ремонт
мереж зовнішнього освітлення на
452,3 тис.грн. (виконано частково на 267,0 тис. грн.);
 виконання робіт з покосу трави – не виконано, заплановано 171,9 тис. грн.
 ліквідація аварійних дерев – виконано частково на 170,3 тис. грн.
із запланованих 214,9 тис. грн.
 благоустрій та утримання міських кладовищ – виконано частково
на 130,0 тис. грн. із запланованих на суму 179,2 тис.грн;
 прибирання території міста – виконано частково на 212,0 тис. грн.
із запланованих 209,2 тис. грн.;
 прибирання зупиночних павільйонів – виконано повністю на 50,7 тис. грн.
із запланованих 30,0 тис. грн.;
 утримання комплексу «Алея слави» - виконано частково на 76,2 тис. грн.
із запланованих 92,2 тис. грн.;
 поточний ремонт міського фонтану – виконано частково на 4,0 тис. грн.
із запланованих 50,0 тис. грн.;
 розроблення проекту відводу землі для влаштування кладовища – не виконано,
заплановано 70,0 тис. грн.;
 проведення інвентаризації земель, комунальної форми власності – не виконано,
заплановано 70,0 тис. грн.;
2.3.Управління житлово-комунального господарства Торецької міської ради:
 поточний та капітальний ремонт автодоріг – виконано частково
на 1 869,7 тис. грн., заплановано 1 739,2 тис. грн.;
 капітальний ремонт та технічний нагляд світлофорів – виконано частково
на 12,7 тис. грн., заплановано 100,0 тис. грн.;
 розмітка доріг – виконано частково на 130,0 тис. грн., заплановано
240,0 тис. грн.;
 заміна та встановлення дорожніх знаків – виконано частково на 83,5 тис. грн.
із запланованих 100,0 тис. грн.;
 переобладнання автомобіля М АЗ під М ДК – не виконано, заплановано
411,0 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 12 місяців виконано:
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 впровадження
енергоефективних
насосів
на
котельнях
в/о "Дзержинськтепломережа" (монтаж насосів WILO-8 од.) – не виконано,
заплановано 2 400,0 тис. грн.
 реконструкція теплових мереж з провадженням пінополіуретанової ізоляції,
1,5км. – не виконано, заплановано 1 500,0 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-Ярського райуправління
КП «Компанія «Вода Донбасу».
За 12 місяців 2016 року виконано:
 заміна водопровідних та каналізаційних мереж – виконано повністю на
1 584,4 тис. грн., заплановано 560 тис. грн.;
 реконструкція водоводу д=400мм від ВНС «Водопровідний вузол» до
вул. Центральна – не виконано, заплановано 1581,9 тис. грн.;
 реконструкція водопровідної станції «Водопровідний вузол» із заміною
насосного обладнання – не виконано, заплановано 277,6 тис. грн.;
 капітальний ремонт водоводу по вул. І. Карабіца – не виконано, заплановано
672,7 тис. грн.;
 капітальний ремонт мереж водопостачання від водоводу «Забалка» по
пр. Піонерів – не виконано, заплановано 1193,7 тис. грн.
 капітальний ремонт первинного відстійника № 1 і вторинного відстійника № 4 –
не виконано, заплановано 1 800,0 тис. грн.;
 реконструкція КНС № 2«Нова» – не виконано, заплановано 2 500,0 тис. грн.;
 реконструкція водопровідної насосної станції «168 квартал» – не виконано,
заплановано 234,5 тис. грн.
 реконструкція каналізаційного самоплив ного колектору № 88,89,90 кварталів
м. Торецька, у т.ч. розробка проектно-кошторисної документації – не виконано,
заплановано 9 146,8 тис. грн.;
 розробка схеми оптимізації водопостачання міста – не виконано, заплановано
99,9 тис. грн.
4. Ресурсне забезпечення:
На 2016 рік заплановано 42 заходи, витрати з бюджетів усіх рівнів складають
36319,1 тис. грн., з них витрачено 6 489,9 тис. грн.:
- Держбюджета – заплановано 261,0 тис. грн, витрачено 81,0 тис. грн.;
- М іського бюджету – заплановано 32 658,1 тис. грн, витрачено 3 684,3 тис. грн.;
- За рахунок підприємств – заплановано 3 400,0 тис. грн., витрачено 2724,6 тис. грн.;
5. Фінансове становище підприємств.
Дебіторська заборгованість комунальних підприємств станом на 01.01.2017 року
складає 61570,1 тис. грн., у порівнянні з початком року відбулося збільшення дебіторської
заборгованості на 28 648,9 тис. грн., основні дебітори – населення.
6. Інформація про створення об'єднань співвласників багатоквартирних
будинків
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Станом на 01.01.2016 створено 14 ОСББ с загальною площею 20,19 тис. м². Протягом
2016 року планується створити 8 ОСББ загальною площею 11,0 тис. м2. За 12 місяців 2016
року створено 14 ОСББ загальною площею 26,45 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.
7. Основні напрямки розвитку житлово-комунальних підприємств на 20162017 р.
7.1. КП «Торецьккомсервіс» (балансоутримувач) в 2016-2017р. заплановано:
- ремонт ліфтів;
- капітальні ремонти житлового фонду;
- утримання мереж вуличного освітлення;
- утримання зелених насаджень;
- висадка однорічних та багаторічних рослин;
- благоустрій та утримання міських кладов ищ.
7.2. Філією «Техноком» приватного підприємства «Індустріальний розвиток Донбасу» на
2016-2017р. планується:
- ремонти під’їздів;
- ремонти балконів та козирків;
- ремонти м’яких та шиферних покрівель;
- влаштування пандусів і поручнів в житловому фонді.
7.3. Автотранспортне комунальне підприємство «Комунальник» планує на 2016-2017р.
наступні з аходи:
- вивіз безхазяйних звалищ;
- утримання центральних доріг;
- придбання спецтехніки;
- придбання контейнерів для збору ТПВ.
7.4. Напрямок робіт в\о «Теплопостачання» на 2016-2017 р.:
- реконструкція теплових мереж із застосуванням труб з пінополіуретановим
покриттям;
- заміна насосних груп на котельнях.
7.5.Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства (ВУВКГ)
Для покращення якості водопостачання та водовідведення в місті, протягом 2016-2017
заплановано здійснити наступні заходи:
- заміна водопровідних мереж;
- заміна каналізаційних мереж;
- ремонт водопровідних та каналізаційних колодязів.
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ЗАХИЩЕНОСТ І НАСЕЛЕННЯ
4.4.

Демографічна ситуація

Чисельність наявного населення на 1 грудня 2016 року - склала 70,5 осіб,
постійного – 69,9 осіб.
Природній рух населення за січень-грудень 2016 року склав «- 779 осіб»
(народилося 353 малюків, померло – 1 132 осіб).
М іграційний рух населення за січень-грудень 2016 року склав «+34 особи»
(прибуло – 94 осіб, вибуло – 60 осіб).
Щільність населення міста складає 1 140 осіб на 1 кв. км., 55 % населення мешкає
в місті.
Чисельність наявного населення, народжуваність та смертність, тис. чол.
Дин амі ка нар оджуваності і смертності
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Зайнятість населення та ринок праці

Із запланованих на рік 4 заходів протягом 2016 року виконані всі:
1. Працевлаштовані 862 особи, в т.ч. 503 зареєстрованих безробітних, що
складає 38,5% від загальної кількості осіб які мали статус безробітних (1 306 осіб).
Протягом 2016 року статус безробітного отримали 864 особи, що складає 81 % до
відповідного періоду попереднього року (1071 осіб). В тому числі шляхом одноразової
виплати допомоги по безробіттю для організації безробітними підприємницької
діяльності – 2 особи. Виконання програми з працевлаштування – 172,4% (500 осіб).
За компенсацією зареєстрованому безробітному фактичних транспортних витрат
на переїзд до іншої адміністративно-територіальної одиниці місця працевлаштування,
якщо це необхідно для працевлаштування, безробітні особи не звертались.
Компенсація зареєстрованому безробітному витрат для проходження
попереднього медичного та наркологічного огляду, якщо це необхідно для
працевлаштування виплачена 2 особам.
2. Протягом 2016 року укладено 18 договорів на проведення громадських робот.
З початку року у громадських та інших роботах тимчасового характеру прийняли
участь 414 осіб , в тому числі у громадських роботах – 334 особи, у тимчасових роботах –
80 осіб. Виконання програми – 243,5% (170 осіб).
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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
2016 рік витрачено коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального
страхування на в ипадок безробіття на фінансування громадських робіт у сумі
57,5 тис.грн.
3. Протягом 2016 року проходили професійну підготовку, перепідготовку та
підвищення кваліфікації 256 осіб з числа зареєстрованих безробітних, у тому числі 133
особи пройшли стажування, 115 осіб – курси цільового призначення, 6 осіб – професійну
перепідготовку, 3 особи – підвищення кваліфікації. Виконання програми на рік (160 осіб)
– 158,8%.
Ваучер на підтримку конкурентоспроможності деяких категорій громадян
отримали 3 особи. Виконання програми на рік (10 осіб) – 30%. Профорієнтаційними
послугами охоплено 1 214 безробітних осіб, що складає 105,5% виконання Програми на
рік (1 151 особа).
4. Протягом 2016 року на нові робочі місця з виплатою компенсації єдиного
соціального внеску роботодавцям працевлаштовані 7 осіб з числа громадян, що
потребують додаткового соціального захисту (23,3% виконання програми (30 осіб).
7 осіб працевлаштовані з наданням компенсації витрат роботодавцям на оплату
праці за працевлаштування на умовах строкових трудових договорів зареєстрованих
безробітних з числа внутрішньо переміщених осіб (35% виконання програми (20 осіб).
За отриманням компенсації витрат роботодавця, який працевлаштовує
зареєстрованих безробітних з числа внутрішньо переміщених осіб, на перепідготовку та
підвищення кваліфікації таких осіб, роботодавці не звертались.
Кількість зареєстрованих осіб, що мали статус безробітних станом на
01.01.2017 року складає 146 осіб, що складає 33% до річної Програми та 33% до
аналогічного періоду минулого року (442 особи).

4.6.

Доходи населення та заробітна плата

Головна мета – забезпечення зростання доходів населення, зменшення
диференціації та підвищення рівня заробітної плати.
Динаміка середньомісячної заробітної плати на підприємствах міста, що звітують до
відділу статистики в м. Дзержинську, має позитивну тенденцію до збільшення, хоч і
незначну.
Кількісні та якісні характеристики:
За 2016 рік чисельність працюючого населення в економічно активних галузях
економіки порівняно з аналогічним періодом 2015 року зменшилася на 279 чол. або
на 2,7% (з 10 179 на 01.01.2016 року до 9 900чол. на 01.01.2017 року).
За 2016 рік фонд оплати праці штатних працівників по місту Торецьку склав
529 776,7 тис.грн., що на 12,9% більше в порівнянні з відповідним періодом 2015 року та
склав 115,3% виконання Програми на рік (459 333,6 тис.грн.).
Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника на 01.01.2017 року
склала 4 459,4 грн., що станов ить 114,1% виконання Програми на рік (3 909,5 грн.) та
116,1% до відповідного періоду 2015 року (3 840,0 грн.).
Заборгованість
7 767,7 тис.грн.:

із

виплати заробітної

плати на 01.01.2017 року

склала
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-

Філія «ЗФ «Щербинівська» ТОВ «Донінтервугілля» – 1 279,8 тис.грн.
(знизилась платоспроможність дебіторів через перебої в постачанні
давальницької сировини);

-

ТДВ «ОП «Шахта ім. Святої М атрони М осковської» – 5 413,6 тис.грн.;

-

ТОВ «ТЕК «Енерготранс» – 852,0 тис.грн. (через відсутність оплат
контрагентів за вже надані послуги, зростання на 50% цін на
нафтопродукти, запасні частини для виконання ремонту шляхів заліз ниці і
рухомого складу, низької вартості послуг залізниці, тариф на які
формується з урахуванням цін 2011 року);

-

ПАТ «Центральна збагачувальна фабрика «Торецька» – 23,20 тис. грн.

-

Т ОВ «Новгородський комбінат комунального господарства» – 199,1 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 2016 рік було проведено 9 засідань міської комісії, на яких заслухано
звіти суб’єктів господарювання щодо існуючого стану погашення заборгованості із
виплати з аробітної плати відповідно до розроблених графіків.
Протягом 2016 року Департаментом соціального захисту населення Торецької
міської ради зареєстровано 36 колективних договорів, і внесено 57 змін та доповнень в
існуючі договори. В колективних договорах включаються спільні зобов’язання сторін
щодо дотримання нормативних актів з питань праці, поліпшення стану охорони праці на
підприємствах.
Ресурсне забезпечення:
Протягом 2016 року виконувалося 5 заходів, витрати на реалізацію яких не
передбачені. Від реалізації цих заходів передбачено збільшення доходів населення,
поліпшення умов праці та забезпечення зайнятості населення.

Охорона праці
Головна ціль – забезпечення безпечної життєдіяльності населення.
Основна проблема – високий рівень небезпеки та виробничого травматизму на
підприємствах вугільної галузі.
Питання в сфері охорони праці та здоров’я вирішуються на засідання х міської ради
з питань безпечної життєдіяльності. Керуючись Положенням про міську раду з питань
безпечної життєдіяльності, рада здійснює моніторинг стану охорони праці на
підприємствах, в установах і організація х, стану та профілактики невиробничого
травматизму, організаційне забезпечення проведення міських оглядів з охорони праці.
Поліпшення стану безпечної життєдіяльності населення впроваджується через рішення
міської ради з питань безпечної життєдіяльності населення, протягом січня-вересня 2016
року відбулося 4 засідання, на яких розглянуто 10 питань порядку денного. За 2016 рік
рівень виробничого травматиз му становив 65 випадків, проте у відповідному періоді 2015
року – 54 (на 11 випадків більше).
Питання своєчасності проведення атестації робочих місць на відповідність вимогам
нормативно-правових актів з питань охорони праці з находиться на контролі в місті, що
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сприяє поліпшенню стану умов праці на підприємствах міста зі шкідливими умовами
праці та якості соціально-трудових відносин. Станом на 01.01.2017 року в місті
42 підприємства та установи з важкими та шкідливими умовами праці робітників.

4.7. Пенсійне забезпечення та соціальне страхування
 Власні доходи склали – 3 005,6 тис. грн., що у 2,6 рази більше ніж
заплановані до Програми (1 138,76 тис. грн.) та у 2 рази більше ніж у 2015 року
(1 541,3 тис. грн.).
 Видатки
склали
757 326,1
тис. грн.
75,6%
до
Програми
(1 001 793,22 тис. грн.) та 84,6% до відповідного періоду 2015 року (895 475,62 тис.грн.).
Зменшення видатків відбулось за рахунок міграції вимушених переселенців.
 Загальна потреба в коштах на виплату пенсій та грошової допомоги
склала 752 745,9 тис. грн. 75,6% Програми (996 224,22 тис.грн.) та 84,5% до 2015 року
(891 009,1 тис.грн.);
 Загальна сума боргу до бюджету Пенсійного фонду на кінець року склала
147 104,8 тис.грн., у 1,2 рази більше в иконання Програми (125 000 тис.грн.) та у 2,8 рази
більше ніж у 2015 році (53 272,2 тис. грн.), збільшення на 938 326 тис. грн. Зростання
заборгованості відбулось за рахунок поточних нарахувань пільгової пенсії та закінченням
строку отстрочених судових рішень по ДП «Торецьквугілля»;
 Недоїмка по страховому внеску за звітний період недоїмка до бюджету
Пенсійного фонду склала 1 191,1 тис. грн., у 1,5 рази більше виконання до річного
показника (800 тис. грн.) та зростання у 1,5 рази до 2015 року (815,1 тис. грн.).
Основною причиною непогашення заборгованості є припинення фізичними особамипідприємцями – боржниками підприємницької діяльності та нездійснення фінансовогогосподарської діяльності підприємств-боржників;
 Фактична забезпеченість потреби на виплату пенсій та грошової
допомоги власними коштами за 2016 рік склала 0,4%, по Програмі на рік – 0,1%;
 Одержувачів пенсій – 27 310 осіб. Зменшення до Програми на 3138 осіб,
до відповідного періоду минулого року – на 5 231 особа.
 Середньомісячний розмір виплати на 1 пенсіонера склав 2 319,57 грн.,
85,1% до річної Програми (2 726,57 грн.) та 108,9% до 2015 року (2129,4 грн.).
Ресурсне забезпечення:
На 2016 рік було заплановане 1 захід, від реалізації якого очікували отримати
економічний ефект у сумі 4,8 тис. грн., фактично за 2016 рік легалізовано 23 робочих
місця та отримано – 5,8 тис. грн.

4.8.

Соціальний захист населення

Згідно до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на
пільги кількість пільгової категорії станом на 01.01.2017 року складає 25 736 чоловік.
Ветеранам війни, дітя м війни, ветеранам військової служби, ветеранам органів
внутрішніх справ, вдовам ветеранів військової служби, органів внутрішніх справ,
громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, інвалідам
військової служби, працівникам служби цивільного захисту на пенсії, сільським
педагогам на пенсії, медичним працівникам на пенсії, багатодітним сім'я м на оплату
житлово-комунальних послуг та послуг зв’язку за 2016 рік за рахунок державного
бюджету відшкодовано 6 666,2 тис.грн.
Особам, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, відповідно до Закону України
„Про статус і соціальний захист громадян, що постраждали внаслідок Чорнобильської
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катастрофи ” також проведено виплату:
 за рахунок державног о бюджету:
- щомісячної компенсації частини вартості продуктів харчування – 209 чол.
на загальну суму 904,7 тис.грн.;
- щорічної виплати на оздоровлення та регрес на суму 55,3 тис.грн.;
- компенсації додаткових відпусток на суму 27,7 тис.грн.;
- оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок ЧАЕС – 18 путівок на
суму 86,3 тис.грн.;
 за рахунок обласног о бюджету:
- для забезпечення медикаментами на суму 143,3 тис.грн.
За 2016 рік також проведено виплати:
- за 2016 року 174 пільговиків звернулося щодо надання пільги готівкою на
придбання побутового палива, 167 - на придбання скрапленого газу. Нарахування пільг
готівкою здійснено у повному обсязі на загальну суму 220,0 тис.грн.;
- згідно Порядку виплати грошової компенсації вартості санаторно-курортного
лікування деяким категоріям громадян, затвердженого постановою Кабінету М іністрів
України від 17.06.2004 № 785 та Порядку виплати деяким категоріям інвалідів грошової
компенсації замість санаторно-курортної путівки та вартості самостійного санаторнокурортного лікування, затвердженого постановою Кабінету М іністрів України від
07.02.2007 № 150, і розмірів грошових компенсацій вартості санаторно-курортного
лікування за здійснено виплати компенсації 9 інвалідам війни та 49 інвалідам інших
категорій на загальну суму 15,5 тис.грн.;
- згідно з Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту» та Порядком забезпечення санаторно-курортними путівками деяких категорій
громадян органами праці та соціального захисту населення, затвердженим постановою
КМУ від 22.02.2006 №187 3 чоловіки забезпечені санаторно-курортними путівками.
Загальна сума придбаних санаторно-курортних путівок – 12,0 тис.грн.
- за рахунок коштів державного бюджету безплатними путівками до санаторнокурортних закладів забезпечено 44 інваліди, загальна сума закупівлі санаторно-курортних
путівок – 171,6 тис.грн.;
- згідно до Положення про виплату інвалідам компенсації на бензин, ремонт та
технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування, затвердженого
постановою Кабінету М іністрів України від 14.02.2007р № 228, в иплачена компенсація
на бензин, ремонт, техобслуговування автомобілів та транспортне обслуговування
інвалідів 46 особам на загальну суму 13,2 тис.грн.;
- згідно рішенням Дзержинської міської ради від 26.06.2015 № 6/67- 4 надані
пільги з оплати житлово-комунальних послуг 25 інвалідам по зору 1 та 2 груп та дітям
інвалідам по зору до 18 років. Загальна сума наданих пільг – 45,3 тис.грн.
- здійснено виплату разової грошової допомоги до Дня перемоги, передбаченої
Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» і Законом
України «Про жертви нацистських переслідувань» 1 638 чол. у сумі 1 368,5 тис.грн.
- п’ятьом «Почетным гражданам города Дзержинска» надані пільги за
користування житлово-комунальними послугами за рахунок місцевого бюджету на суму
23,9 тис.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 20 особам на
загальну суму 20,1 тис.грн.;
- згідно з Законом України «Про основні засади соціального захисту ветеранів
праці та інших громадян похилого віку в Україні» 3 особам, які мають особливі трудові
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заслуги перед Батьківщиною, здійснюється виплата грошової компенсації в итрат на
автомобільне паливо. За 2016 рік сума зазначеної компенсації становить 25,2 тис.грн.;
- 129 інвалідів з числа ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС, 100 учасників
ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС (2 та з категорія) та 24 вдови учасників ліквідації
аварії на ЧАЕС, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, отримали
одноразову виплату допомоги з нагоди 30-ї річниці аварії на ЧАЕС. Виплата здійснена за
рахунок коштів з державного бюджету – 96,1 тис.грн. та з місцевого бюджету – на
загальну суму 34,8 тис.грн.
Таким чином виконання Програми за 2016 рік по видаткам бюджету на надання
пільг складає 46,5%, в порівнянні з 2015 роком відсоток виконання програми складає
68,1%.

4.9. 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 76 групових заходів, охоплено 1 309 чол., надано
наступні послуги:
- на базі Донбаського державного коледжу технологій і управління, ДПЛ та ДПГЛ було
проведено 17 групових заходів з теми: «Правопорушення та відповідальність»,
«Профілактика насилля в молодіжному середовищі», «Торгівля людьми», «Наркоманія,
ризики залежності», «Підлітки та алкоголь», «Попередження девіантної та деліквентної
поведінки», «Контрацепція, як засіб запобігання ЗПСШ», «М етоди контрацепції.
Запобігання
небажаної
вагітності»,
«ВІЛ/СНІД,
як
зберегти
майбутнє»,
«Енергозбереження – пріоритетний напрямок державної політики». У даному заході
прийняли участь 332 чоловіка;
- на базі міського центру зайнятості було проведено 8 бесід з питань: «Проблеми
гуманітарного характеру ВПО», «СНІД та ВІЧ, шляхи розповсюдження», «Наркоманія,
ризики залежності», «Торгівля людьми – сподівання та реальність», «Попередження
насилля в сім’ї», «Сімейні форми виховання», прийняло участь 90 чол.;
- для учнівської молоді на базі НВК школи-гімназії, ЗОШ № 2, ЗОШ № 9, ЗОШ № 13 та
ЗОШ інтернат було проведено 20 заходів (бесід, лекцій, відео лекторіїв) на тему: «Права
та обов’язки підлітків», «Про шкідливий вплив тютюнопаління», «Правила поведінки під
час АТО», «Підлітки та алкоголь», «Профілактика насилля в родині», «Насилля та шля хи
уникнення», «Правопорушення у підлітковому віці», «Девіантна та делінквентна
поведінка, як показник внутрішньо особистих проблем», «Торгівля людьми, як соціальна
проблема», «СНІД та ВІЧ - шля хи розповсюдження», «Контрацепція, як засіб запобігання
ЗПСШ», «Наркоманія, ризики залежності», «Правила пожежної безпеки у побуті»,
«М етоди контрацепції. Запобігання небажаної вагітності». Участь прийняло 425 чол.;
- для робочої молоді було проведено 15 групових заходів щодо формування навичок
здорового способу життя, попередження випадків торгівлі людьми, попередження насилля в
сім’ї, пропаганда сімейних форм виховання дітей. Участь прийняло 187 чол.;

- груповою роботою на базі ТВК № 2 охоплено 30 чоловік із числа співробітників, з
ними було проведено 4 групових заходи з питання профілактики суїциду серед
співробітників та профілактики насилля в родині, торгівлі людьми;
- для осіб засуджених до покарання (ТВК № 2) проведено 7 заходів з питань
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ресоціалізації, адоптації, самомотивації, профілактики туберкульозу, та ВІЛ/СНІДу, в
яких прийняло участь 150 чол.
- для умовно засудженої молоді, яка знаходиться на обліку у кримінально-виконавчий
інспекції, було проведено 5 бесіди щодо відповідальності за скоєння повторного злочину,
формування навичок здорового способу життя, профілактики насилля у сім’ї та
ВІЛ/СНІДу. Участь прийняло 95 чол.
За 2016 рік Торецьким міським центром соціальних служб для сім'ї, дітей та
молоді була проведена наступна індивідуальна робота.
Соціальним обслуговуванням та соціальним супроводом охоплено 2 342 сімей
(3 792 чол., з них 1 281 - діти), котрим надано індивідуальні послуги психологічного,
педагогічного та інформаційного характеру. 548 сімей отримали гуманітарну допомогу.
З них за соціальними послугами звернулось:
- 3 сім’ї, де є постраждали від жорстокого поводження;
- 189 неповні сім’ї;
- 12 сімей, в яких є ризик соціального сирітства;
- 124 осіб, які перебувають на обліку в кримінально-виконавчій інспекції та
відбувають покарання умовно;
- 5 особи, які звільнились з місць позбавлення волі;
- 40 сімей , де один чи декілька членів мають інвалідність (у тому числі 8 дітей
інвалідів);
- 18 сімей ромської національності;
- 455 осіб похилого віку;
- 5 особи без постійного місця проживання;
- 65 багатодітних сімей;
- 58 сімей, яким призначена державна допомога при народжені дитини;
- 8 сімей, члени яких знаходяться на обліку ССД;
- 5 сімей, де є безробітні;
- 56 сім’я, де виховується студентська та учнівська молодь;
- 616 сімей, які звернулися за психологічною підтримкою;
- 2 особи із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
- 17 малозабез печених сімей;
- 2 сім’ї, які бажають створити прийомну родину;
- 62 сім’ї, де один чи декілька членів бажають служити за контрактом;
- 14 призовника до лав ВСУ.
- 368 сімей внутрішньо переміщених осіб (з них 4 сім’ї знаходились під
соціальним супроводом), яким була надана допомога щодо вирішення житловопобутових 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 21 сім’я даної категорії звернулися до кабінету
психологічної допомоги;
- 84 сім’ї учасників антитерористичної операції отримали послуги щодо
отримання гуманітарної допомоги, консультації психолога, працевлаштування;
- 117 сімей, у яких постраждало житло в результаті АТО, яким було надано
гуманітарну допомогу.

Протягом 2016 рік соціальним супроводом було охоплено 17 прийомних сімей, в
яких виховуються 23 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та 3
особи із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Однак в
березні 2016р припинено функціонування у м. Торецьку 1 прийомної сім’ї, в якій
виховується 4 прийомних дитини у зв’язку з переїздом родини на постійне місце
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проживання до іншого регіону країни. У вересні було припинено функціонування 2
прийомних сімей, в яких виховувалось 2 прийомні дитини. 1 сім’я закрито у зв’язку з
досягнення м підопічною повноліття, друга – за згодою сторін у зв’язку з виїздом батьків
до іншого міст. Також в жовтні із функціонуюче сім’ї було виведено одну дитину у
зв’язку з досягненням підопічною повноліття та вступу на навчання до Дзержинського
професійного ліцею (в сім’ї виховується ще одна прийомна дитина).

4.10. Захист прав дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування
На профілактичному обліку в службі у справах дітей станом на 31.12.2016
знаходиться 55 дітей з 22 сімей, які опинилися в складних життєвих обстав инах. На
профілактичному обліку в ССД знаходиться 2 дитини, щодо яких вчинено насильство в
сім'ї.
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 12
місяців 2016 року співробітниками поліції виявлено 10 в ипадків продажу алкогольних
напоїв неповнолітнім.
Протягом 2016 року спеціалістами служби у справах дітей спільно з працівниками
поліції, центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді з працівниками медичних
закладів було проведено 60 профілактичних рейдів, в ході яких відвідано 265 сімей.
За звітний період стосовно 8-х батьків у Торецьке відділення поліції Бахмутського
відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Донецькій області
були направлені матеріали для притягнення їх до адміністративної відповідальності за
невиконання ними батьківських обов'язків щодо своїх дітей за статтею 184 Кодексу
України про адміністратив ні правопорушення. За 2016 рік Дзержинським міським судом
відносно 23 батьків було прийнято рішення про позбавлення батьківських прав у
відношенні 22 дітей.
Протягом звітного періоду службою у справах дітей проведено 9 лекцій в
навчальних закладах міста з питання соціального захисту дітей.

НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ
4.11. 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, зменшення потужності відбулося згідно рішення від 29.08.2016
№6/86-12 «Про затвердження наповнюваності навчальних закладів у м. Торецьк».
Планова кількість дітей – 1393 чол., фактичне виконання за звітний період – 1464, що
складає 105,1% 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 – 18 чол. Контингент педпрацівників складає 751 чоловік.
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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 98,6% до планової кількості та 102,3% до фактичної кількості учнів 2015 року (4 225
чоловік). Планова потужність денних загальноосвітніх шкіл складає 5 854 місць,
зменшення потужності відбулося згідно рішення від 29.08.2016 №6/86-12 «Про
затвердження наповнюваності навчальних закладів у м. Торецьк». За звітний період усі
учні денних загальноосвітніх закладів проходять навчання у першу зміну. Не проходили
навчання у другу зміну і на 01.01.2017 року.
М ережа закладів з українською мовою навчання 2016 року розширилась: ЗОШ І-ІІІ
ст. №16, ЗОШ І-ІІ ст. №5 було надано статус україномовних шкіл. 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
кількості
періодом
предмети

профільних класах навчається 373 учнів 10-11 класів (100% від загальної
учнів 10-11 класів). Цей показ ник з меншився у порівнянні з відповідним
2015 року, так як зменшилась загальна кількість учнів. Поглиблено вивчають
374 учня 1-11 класів (9% від загальної кількості учнів).

Протягом довгого часу успішно працюють позашкільні заклади: станція юни х
техніків, центр дитячої та юнацької творчості,а також дитячо-юнацька спортивна школа
для бажаючих займатися спортом.
Забезпеченість закладів освіти комп’ютерами складає – 338 одиниць, у т.ч.:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

дитячі садки
загальноосвітні школи
ЗОШ-інтернат
вечірня школа
позашкільні заклади
апарат управління
методичний кабінет
централізована бухгалтерія
господарча група

15 од.;
267 од.,
9 од.,
1 од.,
7 од.,
7 од.,
4 од.,
22 од.,
6 од.

Із намічених Програмою на 2016 рік 8 заходів, за 2016 року виконувались 8 на
загальну суму 6 849,5 тис. грн.:
1. Фінансове й матеріальне забезпечення навчально-виховного процесу:
1.1. придбання крісел для актового залу ЦДЮТ – 117,9 тис.грн.;
1.2. придбання тренажера для ніг ДЮСШ – 12,0 тис.грн.;
1.3. придбання комп'ютерної техніки для СЗОШ№3, ЗОШ№ 5,20, ЦБ –
247,8 тис. грн.;
1.4. придбання технічних засобів навчання для кабінетів фізики ЗОШ№10 –
15,5 тис.грн.;
1.5. придбання інтерактивного комплексу для СЗОШ№ 3, ЗОШ№ 10, УВК «Школагімназія» – 179,3 тис.грн.;
1.6. придбання мультимедійного проектора для ЗОШ№ 5,12, УВК «Школагімназія», УВК «Школа-сад» - 31,9 тис.грн.;
1.7. придбання водогрійного бака для УВК «Школа-гімназія», ЗОШ-інтернат –
20,0 тис.грн.;
1.8. придбання холодильників для ЗОШ№5,17, УВК «Школа-гімназія», ДНЗ№ 14 –
47,7 тис.грн.;
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1.9. придбання пральної машинки для ЗОШ-інтернат – 68,1 тис.грн.;
1.10. придбання холодильників для ЗОШ - інтернат – 37,8 тис.грн.;
1.11. придбання м'ясорубки для ЗОШ - інтернат – 22,3 тис.грн.;
1.12. придбання зонта в итяжного для ЗОШ – інтернат- 15,2 тис.грн.;
1.13. придбання навчальної літератури для ЗОШ – 39,5 тис.грн.;
1.14. придбання електропечі для ДНЗ №14 – 10,8 тис.грн.;
1.15. придбання проектора для методичного кабінету – 12,8 тис.грн.
2. Енергозбереження:
2.1 придбання дверей та пластикових вікон для заміни старих – 328,3 тис. грн.
3. Безпека життєдіяльності:
3.1. перезаряд вогнегасників в закладах освіти – 30,9 тис. грн.;
3.2. придбання протипожежних дверей – 180,0 тис.грн.
4. Капітальний ремонт:
4.1. капітальний ремонт будівель у закладах освіти – 2036,6 тис.грн.;
4.2. капітальний ремонт автоматичної пожежної сигналізації у закладах освіти –
600,8 тис.грн.;
4.3. капітальний ремонт стелі та перекриття їдальні у ЗОШ№ 21 – 68,0 тис.грн.;
4.4. капітальний ремонт покрівлі котельні у ЗОШ№13 – 24,7 тис.грн.
5. Поточний ремонт:
5.1. поточний ремонт будівлі – 40,4 тис. грн.;
5.2. поточний ремонт огорожі ДНЗ№1 – 199,0 тис.грн.
6. Охоплення безкоштовним харчуванням:
6.1. організоване безкоштовне харчування у школах для дітей пільгової категорії
(витрати 332,3 тис.грн.), вихованців ГПД (витрати склали 67,5 тис.грн.), вихованці 1-4 кл.
(витрати склали 611,5 тис. грн.). Всього по заходу витрати склали 1 011,3 тис.грн.
7. Проектно – дослідницькі роботи:
7.1. коригування проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт НВК
«Інформатико-математичний ліцей» загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Торецької міської
ради. Утеплення фасадів та покрівлі будівлі, заміна вікон та дверей» – 60,0 тис.грн.;
7.2. розробка проектно-кошторисної документації: «Капітальний ремонт
(термомодернізація)спеціалізованої загальноосвітньої школи №3 – 67,0 тис.грн.;
7.3. розробка проектно-кошторисної документації: «Капітальний ремонт
(термомодернізація) загальноосвітньої школи №9 – 79,0 тис.грн.;
7.4. розробка проектно-кошторисної документації: «Капітальний ремонт
(термомодернізація) дошкільного навчального закладу (ясла-сад) №9 «Веселка» –
64,0 тис.грн.;
7.5. розробка проектно-кошторисної документації: «Капітальний ремонт
(термомодернізація) дошкільного навчального закладу (ясла-сад) №1 «Червона шапочка»
– 58,0 тис.грн.;
7.6. проведення державної експертизи проектно-кошторисної документації.
Коригування проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт НВК
«Інформатико-математичний ліцей» – 30,0 тис.грн.;
7.7. проведення державної експертизи проектно-кошторисної документації
«Капітальний ремонт (термомодернізація) СЗОШ№ 3 – 13,0 тис.грн.;
7.8. проведення державної експертизи проектно-кошторисної документації
«Капітальний ремонт (термомодернізація) ЗОШ№ 9 – 10,9 тис.грн.;
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7.9. проведення державної експертизи проектно-кошторисної документації
«Капітальний ремонт (термомодернізація) ДНЗ № 9 – 7,9 тис.грн.;
7.10. проведення державної експертизи проектно-кошторисної документації
«Капітальний ремонт (термомодернізація) ДНЗ № 1 – 8,9 тис.грн.
8. Заходи щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
8.1. встановлення пластикових вікон в ДНЗ № 15 – 233,6 тис.грн.;
8.2. капітальний ремонт шкільної їдальні в ЗОШ № 17 – 818,5 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.

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ
Дзержинський професійний ліцей – це державний навчальний заклад другого
атестаційного рівня, що забез печує реалізацію права громадян на здобуття професійнотехнічної та повної загальної середньої освіті.
Ліцей здійснює первинну професійну підготовку робітників високого рівня
кваліфікації для будівельної галузі, громадського харчування, сфери послуг,
автомобільного транспорту з числа випускників загальноосвітніх навчальних закладів на
основі базової та повної загальної середньої освіти, та спеціальних навчальних закладів
без базової загальної середньої освіти (для дітей з розумовими вадами) відповідно до їх
інтересів, здібностей, стану здоров'я та соціального замовлення суспільства і держави.
Ліцей забезпечує підготовку робітничих кадрів, яка здійснюється за такими
напрямками:
 загальні професії електротехнічного виробництва
 будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи
 автомобільний транспорт
 громадське харчування
 сфера обслуговування
Середньорічний контингент учнів складає 309 осіб. Станом на 01.01.2017р.
навчається 355 учнів первинної професійної підготовки перехідного контингенту, а саме:
− на базі базової загальної середньої освіти з отриманням пов ної загальної середньої
освіти – 244 особи;
− на базі базової загальної середньої освіти без отримання повної загальної середньої
освіти (для дітей з розумовими вадами) – 40 осіб;
− на базі повної загальної середньої освіти - 71 особа, у т.ч. за договорами з
фізичними і юридичними особами – 19 осіб.
Планова

потужність ліцею – 500 учнівських місць, фактична – 360.
Загальна кількість контингенту учнів ліцею

№
з/п

Перелік професій за якими здійснюється освітня
діяльність

Кількість учнів
станом на
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

01.01.2017р.
52
26
19
86

Офіціант, бармен, буфетник
Штукатур, лицювальник-плиточник
Перукар (перукар-модельєр), манікюрник
Кухар, калькулятор
Електрогазозварник, контролер зварювальних
робіт
Слюсар з ремонту автомобілів, рихтувальник
кузовів, газозварник
Штукатур
Столяр будівельний
ВСЬОГО

63
69
40
0
355

Потужність гуртожитку ліцею – 50 місць, станом на 01.01.2017р. у гуртожитку
проживають 40 осіб.
Якісна характеристика контингенту учнів (станом на 01.01.2017р.)
Загальна кількість учнів пільгової категорії з
числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, які навчаються за
регіональним замовленням

Знаходяться
повному
державному
забезпеченні

59
(15,2% від загальної кількості контингенту учнів)

Загальна кількість
учнів пільгової
категорії

З малозабез печен.
сімей

на Знаходяться під
опікою
піклувальника

45

З багатодітних
сімей

Учнівінвалідів

14

Учнів з числа
переселенців

Станом на 01.01.2017
68
(20% від загальної
кількості
контингенту)

12

30

22

4

Загальна чисельність працівників Дзержинського професійного ліцею станом на
01.01.2017 року – 73 особи., з них педпрацівників - 40 осіб.
Актуальні
проблеми
–
працевлаштування
випускників,
проведення
профорієнтаційної роботи у школах міста, ремонт даху спортзали, реконструкція
спортивного майданчика.

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ГІРНИЧИЙ ЛІЦЕЙ
Дзержинський професійний гірничий ліцей створено на підставі наказу «Про
державні трудові резерви СРСР» 02 жовтня 1940 року Президії Верховної Ради
М іністерства УРСР із професійно-технічної освіти як школу фабрично-заводського
навчання № 53 для підготовки робочих вугільної промисловості.
Ліцей розташовано за адресою: 85291, Донецька область, м. Торецьк, м. Залізне,
проспект Піонерів, 2.
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Дзержинський професійний гірничий ліцей є державним навчальним закладом
другого атестаційного рівня, який підпорядкований М іністерству освіти і науки, молоді та
спорту України, а безпосередньо – Департаменту освіти і науки Донецької обласної
державної адміністрації, в ходить до системи освіти, забезпечує надання повної загальної
середньої освіти та реалізацію потреб людини в здобутті професійної освіти, оволодінні
робітничими професіями і кваліфікацією відповідно до її інтересів, здібностей, стану
здоров’я та соціального замовлення суспільства і держави. В 1943 році школу ФЗО
перейменовано в професійно-технічне училище № 89.
В 2003 році згідно наказу № 372 від 12.06.2003р. М іністерства освіти і науки
України «Про реорганізацію професійно-технічних навчальних закладів Донецької
області» училище перейменовано в Дзержинський професійний гірничий ліцей.
Нормативно-правове забезпечення: свідоцтво про державну реєстрацію, довідка
про включення до Єдиного державного реєстру підприємств, установ та організ ацій
України, довідка про ідентифікаційний номер, Статут навчального закладу, Ліцензії на
здійснення освітніх послуг, Свідоцтво про атестацію, Санітарно-технічний паспорт,
Державний акт на право постійного користування земельної ділянки в належному стані.
Проектна потужність ліцею складає 600 учнів. Загальна площа приміщень складає
9 721 кв.м (на одного учня 16,2кв.м). Корисна площа приміщень 4975кв.м (на одного учня
8,2кв.м).
Контингент учнів на 01.09. 2016 складав 262 чоловік, що не перевищує проектну
потужність та ліцензійний обсяг:
- на базі базової середньої освіти з отриманням повної загальної середньої освіти –
234 особи;
- на базі повної загальної середньої освіти – 28 осіб.
Контингент учнів на 01.01. 2017 складав 255 чоловік, що не перевищує проектну
потужність та ліцензійний обсяг:
- на базі базової середньої освіти з отриманням повної загальної середньої освіти –
225 осіб;
- на базі повної загальної середньої освіти – 30 осіб.
№
Курс
Назва спеціальності
групи
11
1 Електрослюсар підземний, електрозварник ручного
зварювання
12
1 Продавець непродовольчих товарів, продавець
продовольчих товарів
13
1 Кухар,
кондитер
14
1 М аляр,
штукатур
21
2 Електрослюсар підземний, електрозварник ручного
зварювання
22
2 Продавець непродовольчих товарів, продавець
продовольчих товарів
23
2 Кухар,
кондитер
24
2 М аляр,
штукатур
31
3 Електрослюсар підземний, електрозварник ручного
зварювання
32
3 Продавець непродовольчих товарів, продавець
продовольчих товарів

2016 рік

2017 рік

27

28

26

27

-

-

-

-

26

24

-

-

28

27

25

25

28

26

22

22

48
33

3

34

3

41
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ВСЬОГО
18
1
РАЗОМ

Кухар,
кондитер
М аляр,
штукатур
Електрослюсар підземний, електрозварник ручного
зварювання
Електрогазозварник

-

-

24

21

28

25

234
28
262

225
30
255

Станом на 01.09.2016 року на навчанні в ДПГЛ знаходиться 262 учнів, в т.ч.:
1 учень із числа дітей-сиріт и дітей, позбавлених батьківського піклування: 6 інвалідів;
2 учня - з числа переселенців. На початку 2016-2017 навчального року в вересні-жовтні
місяці проходив громадський огляд умов утримання, навчання, виховання, оздоровлення
учнів-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в ході якого проводилось
обстеження житлово-побутових умов, поновлення документів дітей-сиріт и дітей,
позбавлених батьківського піклування, підсумки громадського огляду заносяться в
особові справи.
Виконуючи Постанову Кабінету М іністрів України № 226 від 05.04.1994 р. «Про
покращення виховання, навчання, соціального захисту і матеріального забезпечення
дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування», Постанову КМУ № 868 от
06.09.2005р., ст.19 Закону України від 06.02.2006р. «Держава - сиротам-студентам» в
ліцеї виданий наказ № 120 22.09.2015 р. «Про грошові норми витрат на утримання дітейсиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування», в якому вказані норми витрат на
харчування, одяг, щорічну матеріальну допомогу, виплати, передбачені на придбання
навчальної літератури.
Стипендія сиріт и дітей, позбавлених батьківського піклування склала 961 грн.
За 12 місяців 2016 року сплачено 2 999 348,85 грн., що складає 74,4% до аналогічного
періоду 2015 року (39438 грн.)
Учні не пільгової категорії отримують стипендію - 311 грн. За 12 місяців 2016 р.
була сплачена стипендія в розмірі 911 017,00 грн., 93% до аналогічного періоду 2015 року
(980070,20 грн.)
При працевлаштуванні (план на 2017р. – 1 учень) сплачується одноразова
матеріальна допомога у розмірі 6 прожиткових мінімумів – (8 700 грн.) за умови
надання випускниками довідки з підприємства про працевлаштування.
Щорічно учні пільгової категорії забезпечуються грошовими коштами на
придбання навчальної літератури на суму 680 грн. Приймаються заходи з оздоровлення
дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування влітку. Від оздоровлення в
2016 році учні пільгових категорій відмовились, на що є відповідні заяви від учнів.
Згідно наказу № 297 від 12.04.2007р. «Про заходи щодо виконання Закону «Про
мови в Українській РСР» у ПТНЗ області в 2007-2008 н.р.» Дзержинський професійний
гірничий ліцей перейшов на викладання українською мовою, відповідність мовного
режиму виконується згідно вимогам законодавства України.
Навчально-виховний процес у Дзержинському професійному гірничому ліцеї
проводиться на основі перспективного річного плану роботи ліцею і планів роботи
педагогічної ради, складених на рік. Плани складаються з урахуванням нормативних актів
освітянської галузі в Україні.
Дзержинський професійний гірничий ліцей у своїй роботі керується Конституцією
України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про
професійно-технічну освіту», «Про мови», Положенням про організацію навчальновиховного процесу в професійно-технічних закладах, затвердженого наказом М іністерства
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освіти і науки України від 30.05.2006р. № 419, «Про вищу освіту», «Про охорону праці»,
«Про цивільну оборону», «Про дорожній рух», «Про зайнятість населення», «Про
ліцензування певних видів господарської діяльності», «Про пожежну безпеку», Кодексом
законів «Про працю України», «Про забезпечення санітарного та епідемічного
благополуччя населення», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з
питань професійно-технічної освіти», іншими нормативними та розпорядчо-виконавчими
документами уряду, М іністерства освіти і науки, Управління освіти і науки Донецької
обласної державної адміністрації. Всі документи є в наявності та знаходяться у
керівництва, методичному кабінеті та бібліотеці ліцею.
Навчальний процес в ліцеї здійснюється у відповідності з розкладом занять, який
складається на підставі діючих затверджених робочих навчальних планів та наказу про
педагогічне навантаження викладачів. Педагогічне навантаження встановлюється у
відповідності з освітою та досвідом викладачів.
Ліцей працює за п’ятиденним робочим тижнем з основної підготовки. Загальне
тижневе навантаження відповідає планам і не перевищує 36 годин. Тривалість
навчального дня не перевищує 8 академічних годин, академічна година має тривалість 45
хвилин.
На кожну навчальну групу відведені окремі журнали теоретичного навчання, які
своєчасно заповнюються з дотриманням вимог та рекомендацій М іністерства освіти і
науки, молоді та спорту України та навчально-методичного центру професійно-технічної
освіти в Донецькій області. Ліцей з абезпечено робочими навчальними місцями для
якісного засвоєння навчальної програми з загальноосвітньої підготовки.
План прийому регіонального замовлення
№
п/
п
1.

2.

3.

4.

Напрям
підготовки
Гірничо-видобувна
промисловість
Будівельних,
монтажних і ремонтнобудівельних робіт
Торгівельнокомерційної діяльності

Прийом
2016 р.

Прийом
2017 р

7241 Електрослюсар підземний
7212 Електрозварник ручного
зварювання
7141 М аляр
7133 Штукатур

30

30

-

30

5220 Продавець непродовольчих
товарів
5220 Продавець продовольчих
товарів
5122 Кухар
7412 Кондитер
7212 Електрогазозварник

30

30

-

-

30

30

90

120

Шифр, назва професії

Громадського
харчування
5.
Загальні професії
електротехнічного
виробництва
РАЗОМ по навчальному закладу

4.12. Охорона здоров’я
В місті медико-санітарна допомога населенню надається закладами первинного и
вторинного рівнями.
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В лікувальних закладах розгорнуто 505 ліжок, забезпеченість на 10 тис. населення
складає 70,8 (101,1% до 2015 року) при середньо обласній – 65,4.
Провідною службою у системі закладів охорони здоров’я є амбулаторнополіклінічна, де здійснюється прийом хворих лікарями 25 спеціальностей.
Всього в ЛПЗ міста працює 1 170 осіб (99,1% до 2015 року), у тому числі: лікарів –
151 (100,0% до 2015 року). Забезпеченість лікарями на 10 тис. населення складає 21,2
(101,4% до 2015 року); укомплектованість лікарями фізичними особами 59,4% (101,0% до
2015 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 2016р. складає – 25,5 (101,2%
до 2015 року). Проліковано у ДС за звітний період 8852 хворих, що складає 1241,5 на
10 тис. населення (103,7% до 2015 року). У центрах хірургії однієї доби прооперовано –
1 713 осіб, що складає 43,8% до загальної кількості прооперованих. У стаціонарах на дому
пройшли лікування – 8 467 хронічних хворих, охоплення лікуванням хронічних хворих
складає 95,4% до 2015 року.
Одним із провідних напрямів в діяльності закладів охорони здоров’я є
забезпечення виконання національних, регіональних та міських програм: «Профілактика
туберкульозу», «Профілактика розповсюдження ВІЛ-інфекції/СНІДу», «Онкологія».
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 2016 рік захворюваність на туберкульоз склала 50 випадків, що складає 125,0%
до 2015 року
Напруженою залишається епідеміологічна ситуація по ВІЛ-інфекції.
За період спостереження з лютого 1997 року по 01.01.2017 року у місті
зареєстровано 1 333 ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД. За 2016 рік – 59 випадків, що
складає 82,7 на 100 тис. населення (82,7% до 2015 року).
На цей час під диспансерним наглядом знаходяться 576 інфікованих, з них 160 – з
діагнозом СНІД (111,9% до 2015 року).
Відпрацьовані заходи щодо впровадження підпрограми «Лінія життя» в
попередженні розповсюдження ВІЛ-інфекції серед різних соціальних верств населення
міста.
З 71 запланованих заходів на 2016 рік виконувалося 36, витрачено коштів на суму
12 242,190 тис. грн., з них кошти: державного бюджету – 3 214,690 тис. грн., обласного
бюджету – 4 899,360 тис. грн., міського – 3 921,830 тис. грн., інші кошти – 206,310 тис.
грн. (спец. рахунок).

4.13 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 2016
рік склала 9 144 осіб (13% від загальної кількості населення міста).
Протягом 2016 року із 4 запланованих заходів Програми виконано 4, а саме:
- проведення та участь у спортивно - масових заходах – 97,96 тис. грн., заплановано –
54,5 тис. грн.;
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- утримання ДЮСШ – 548,5 тис. грн., заплановано – 523,2 тис. грн.;
- придбання спортивного обладнання та інвентарю – 957,03 тис. грн., заплановано –
185,4 тис. грн.;
- будівництво, ремонт, реконструкція, спортивних споруд:
- поточний ремонт спортивного залу та тенісного майданчика професійно-гірничого
ліцею, стадіону та спортивного залу НВО «Інкор», спортивного залу ДонДКТУ –
58,7 тис. грн., заплановано - 10,5 тис. грн.;
- капітальний ремонт спортивного залу ЗОШ № 2, СЗОШ № 3 міського відділу освіти 888,3 тис. грн.
Загальні витрати на виконання цих заходів склали 2 550,5 тис. грн., з них: кошти
місцевого бюджету – 611,1 тис. грн., кошти державного бюджету – 158,1 тис. грн., інші
джерела (кошти підприємств) – 1 781,3 тис. грн.

4.14.

Культура

Діяльність закладів культури спрямована на задоволення культурних потреб
населення.
Станом на 01.01.2017 року мережа закладів культури міста налічує:
- 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 15 клубних формувань та колективів самодіяльності, в
яких займаються 208 осіб. Один колектив має звання «Народний».
Протягом 2016 року закладами культури проведено 686 культурно-освітніх
заходів, в яких прийняло участь понад 28 257 осіб.
М іськими закладами культури надано платних послуг на суму 122,4 тис.грн.,
отримані кошти витрачаються на укріплення матеріально-технічної бази закладів
культури.
Згідно програми економічного і соціального розвитку міста у розділі «Культура» на
2016 рік заплановано 4 заходи, з них частково виконано 4 з аходи.

ЗАХОДИ ПОВ’ЯЗАНІ З НАСЛІДКАМИ ПРОВЕДЕННЯ АТО
НА ТЕРИТОРІЇ МІСТА
4.15. Підтримка внутрішньо переміщених осіб,
постраждалих в результаті проведення бойових дій
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
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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 01.01.2017 до Департаменту соціального захисту
населення Торецької міської ради звернулося 18 273 особи з питання встановлення
статусу внутрішньо переміщеної особи.
Станом на 01.01.2017 відповідно до Єдиної інформаційної баз и про внутрішньо
переміщених осіб на обліку в м. Торецьку перебувають 7 394 особи.
З січня 2016 щомісячна допомога призначена 2 340 сім'ям. Протягом 2016 року для
виплати допомоги використано 18 031,74 тис. грн.
На 2016 рік дію Постанови Кабінету М іністрів України від 04.03.2015 р. №105
«Про затвердження Порядку виплати компенсації підприємствам, установам, організаціям
у межах середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом
під час мобілізації, на основний період» припинено.

РОЗБУДОВА СЕРЕДОВИЩА,
БЕЗПЕЧНОГО ДЛЯ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛБДИНИ
5.

5.1.

Охорона навколишнього природного середовища

У місті працюють 28 підприємств утворюючих відходи виробництва, з них основні –
підприємства вугільної промисловості (шахти), Т ОВ НВО «Інкор і Ко» КХП «Фенольний завод»,
ПАТ «ЦЗФ «Дзержинська» ЗФ «Щербинівська» філія Т ОВ «Донінтервугілля» і комунальні.
Відходи переважно пасивного характеру 3-4 класу небезпечності.
Площа земель під породними відвалами – 102,12 га. В них заскладовано породи –
60 065 078,5 тонн.

Переробка відходів як вторинної сировини (паперові відходи) не проводиться:
підприємство ТОВ «Екологія Плюс» ліквідоване.
Скла дування побутових відходів здійснюється на міському звалищі Т ПВ у місті Т орецьк
(м. Залізне).
Ресурсне забе зпе че ння
Програмою на 2016 рік заплановано 4 заходи у сфері поводження з відходами, на
фінансування яких планується витратити 847,0 тис.грн., у тому числі:

-

місцевого бюджету
кошти підприємств

-

297,0 тис. грн.
550,0 тис. грн.

У 2016 році на заходи з раціонального використання і зберігання відходів виробництва
і побутових відходів кошти не витрачались у зв’язку з нестачею коштів.

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
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профілактики злочинності. Питання боротьби з корупцією та організованою злочинністю
постійно розглядаються на засідання х навчання апарата виконавчих органів міської ради.
Розпорядженням міського голови від 03.12.2015 №123р затверджено Порядок
розгляду звернень громадян, що звернулися до виконавчих органів Торецької міської ради
за безоплатною первинною правовою допомогою. Юридичним відділом виконавчого
органу у звітному періоді надано безоплатну первинну правову допомогу 54 особам.
До виконавчого органу міської ради протягом 2016 року з питань попередження
насильства в сім’ї звернулося 185 осіб (з них дітей – 1, жінок – 166, чоловіків – 18).
Винесено офіційних попереджень – 140, захисних приписів – 0. На обліку з приводу вчинення
насильства в сім’ї перебуває 129 осіб (з них у службі дільничних інспекторів поліції – 7
жінок, 115 чоловіків, у кримінальній поліції у справах дітей – 3 жінки, 4 чоловіки).
Здійснено 13 заходів з приводу захисту прав дитини від насильства в сім’ї.
У зв’язку зі складною суспільно-політичною ситуацією зросла загальна кількість
звернень громадян до міської ради та її виконавчих органів за звітний період – 2 998, що
на 763 більше, ніж за аналогічний період 2015 року.
У звітному періоді на території міста до Журналу єдиного обліку Торецького
ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області з ареєстровано 9 877 повідомлень про
кримінальні правопорушення та інші події. До ЄРДР внесено відомості про 1 975
правопорушень. У звітному періоді зареєстровано 1 260 кримінальних правопорушень, по
561 з яких особам повідомлено по підозру. Не розкритими залишається 580 кримінальних
проваджень. За звітний період зареєстровано 431 тяжких та особливо тяжких злочинів. У
громадських місцях зареєстровано 116 кримінальних правопорушень.
Характеристика правопорушень та злочинів за видами наступна:
 вбивства та замахи на вбивство – 16, з них 14 повідомлено про підозру;
 заподіяння тяжких тілесних ушкоджень – 11, розкрито 10;
 розбійні напади – 8, по 6 повідомлено про підозру;
 крадіжки – 597, повідомлено про підозру по 260, та грабежі – 17, з яких по 10
повідомлено про підозру;
 злочини, пов’язані з незаконним обігом наркотиків – 151, з них по 129 повідомлено про
підозру.

Із запланованих 22 заходів протягом звітного періоду виконувалися 15. На виконання
Програми використані кошти в розмірі 4 778,0 грн.

5.3.

Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій

Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій проводиться згідно Плану
основних заходів по підготовці цивільного захисту м. Торецька на 2016 рік затвердженого
наказом начальника цивільного захисту м. Торецька від 16.01.2016 № 2-цз.
Із 7 запланованих на рік заходів, протягом 2016 року виконувались 6:
- удосконалення і утримання системи оповіщення: заплановано 145,0 тис. грн., витрачено 106,6 тис. грн.;
- накопичення і підтримка у готовності засобів індивідуального захисту,
приладів дазиметричного і хімічного контролю: заплановано - 45,4 тис. грн.,
витрачено 277,6 тис. грн.;
- утримання захисних споруд: заплановано – 57 тис. грн., витрачено
274,5 тис. грн.;
- створення, зберігання та оновлення резерву матеріально-технічних засобів
та паливно-мастильних матеріалів для ліквідації наслідків НС: заплановано –
413 тис. грн., витрачено 190,4 тис. грн.;
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- придбання інструменту, обладнання та устаткування для аварійнорятувальних підрозділів: заплановано 1063,6 тис. грн., витрачено
124,14 тис. грн.;
підготовка керівного складу ЦЗ Особового складу невоєнізованих
формувань, фахівців з питань ЦЗ НЧ населення на обласних курсах ЦЗ,
учбово-консультативних пунктах ЦЗ; заплановано – 9 тис. грн., витрачено
15,88 тис. грн.
Також в наслідок аварії на водогоні Горлівка – Торецьк виділено субвенцію
з обласного бюджету на усунення її наслідків. Виділено 200 тис. грн., фактично витрачено
94,36 тис. грн.
Загальні витрати на виконання цих заходів склали 1 083,43 тис. грн., кошти
міського бюджету – 291,8 тис. грн., кошти підприємств – 438,3 тис. грн., кошти
державного бюджету – 231,6 тис. грн., кошти обласного бюджету – 118,7 тис. грн., інші
джерела – 3,03 тис. грн.

6. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ і
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ
6.1. Впровадження заходів територіального планування
Наявний генеральний план м. Торецька, м. Артемове, смт. 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. Торецька. Артемове,
смт. Кірове ЗАТ територіальним проектним інститутом «Донбасцивільпроект» згідно
з договорами № 2382/2002 від 04.04.2002. Генеральний план м. Торецька, м. Артемове,
смт. Кірове затверджено рішенням Дзержинської міської ради від 26.03.2003 № 4/9-21.
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 до
2015 року.
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.
Заплановано внесення змін до програми створення, формування і ведення
містобудівного кадастру м. Торецька та затвердження її на термін до 2020 року.
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.
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У 2016 році з місцевого бюджету витрачено 195,7 тис. грн.. на розробку
топографічної основи м. Торецька у державній геодезичній системі координат УСК-2000.
Заходи та обсяги фінансування проектно-вишукувальних робіт та черговості
розробки містобудівної документації Дзержинської міської ради у 2016 році (розділ в
Заходах).

6.2. 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.













Основні напрями на 2016 рік:
ведення державного земельного кадастру;
проведення інвентаризації земель м. Торецька;
підготовка, організація та проведення земельних торгів у формі аукціону;
оформлення правовстановлюючих документів на земельні ділянки
кладовищами і полігоном твердих побутових відходів;
передача земельних ділянок у власність громадян;
здійснення рекультивації порушених земель.

під

Критерії досягнення:
раціональне використання земель;
відкрита, прозора процедура набуття прав на земельні ділянки;
включення земель у ринковий обіг;
збільшення надходжень до державного та місцевого бюджетів від плати на землю
та від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення.

Ресурсне забезпечення. На фінансування заходів щодо розвитку земельних
відносин у 2016 році передбачається спрямувати 88,0 тис.грн., в тому числі:




з місцевого бюджету – 50,0 тис.грн.;
кошти підприємств – 35,0 тис.грн;
кошти з інших джерел – 3,0 тис.грн.

За 12 місяців 2016 року Відділом Держгеокадастру у м. Дзержинську Донецької
області в національній кадастровій системі зареєстровано 58 земельних ділянок, надано 9
викопіювань на суму 258,34 грн., надано 80 в итягів з державного земельного кадастру
загальною вартістю 5 379,80 грн. Загальна кількість послуг з ведення ДЗК складає 147
послуги на загальну суму 5 638,14 грн. На виконання заходів щодо інвентаризації земель
за рахунок обласного бюджету проведена інвентаризація земельної ділянки під музичним
училищем м. Торецька площею 0,8174 га на суму 9 388,39 грн., також за кошти обласного
бюджету у сумі 14 601,97 грн. складено проект землеустрою щодо відведення земельної
ділянки Комунальному підприємству “Донецький регіональний центр поводження з
відходами” на площу земельної ділянки 0,9611 га.
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7. МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМНИХ ЗАХОДІВ
7.1. Податково-бюджетна діяльність
БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА
За 2016 рік до місцевого бюджету надійшло 377 020,8 тис.грн., або 101,9% до
уточнених річних призначень (370 030,8 тис.грн.) та 122,5% до плану звітного періоду.
Найбільшу питому вагу в доходах місцевого бюджету займають трансферти з
державного бюджету (пит.вага – 72,5%) – 273 426,9 тис.грн (96,5% плану періоду), що
надійшли до загального фонду бюджету, зокрема: медична субвенція – 53 180,7 тис.грн.
(100% до плану); освітня субвенція – 53 829,5 тис.грн. (100% до плану); субвенція на
соціальні програми захисту населення – 150 766,6 тис.грн. (99,0% до плану); дотації
базова та стабілізаційна 12 410,7 тис.грн. (100% до плану), на соцекономрозвиток –
3 239,4 тис.грн. (25% до плану).
Трансферти з обласного бюджету (пит.вага – 1,3%) – 4 727 тис.грн. (72,8% до
плану періоду), що надійшли до загального та спеціального фонду бюджету. За рахунок
зазначених коштів профінансовані витрати: на утримання Центру соціально-психологічної
реабілітації дітей (дотація – 2 415,0 тис.грн.), оплату житлово-комунальних послуг
інвалідам по зору (45,3 тис.грн.) та оздоровлення дітей пільгової категорії (198,4 тис.грн.),
авансовий платіж по роботах, пов’язаних з реконструкцією міського парку
(1 973,9 тис.грн.), ліквідація наслідків техногенної аварії – 94,4 тис.грн.).
Трансферти з інших рівній бюджету – 349,2 тис.грн. (пит.вага – 0,1%), у т.ч. :
смт. Новгородське (42,7 тис.грн.), смт. Щербинівка (42,1 тис.грн.), смт. Пів нічне
(30,2 тис.грн.) в бюджет м. Торецька – компенсація витрат бюджету м. Торецька на
лікування дітей в закладах охорони здоров’я третього рівня; із бюджету м. Торецька в
бюджеті смт. Щербинівка (28,4 тис.грн.), м. Залізне (205,8 тис.грн.).
Власні надходження податків і зборів в структурі доходів з агального і
спеціального фондів місцевого бюджету в 2016 році склали 26,1% або 98 517,6тис.грн.,
що відповідає 125,3% річних призначень. Додаткові надходження до бюджету за
підсумками виконання плану звітного період склали 19 571,9тис.грн., у т.ч.:
- загальний фонд – надійшло 81 317,4 тис.грн. (+9417,6 тис.грн.);
- спеціальний фонд – надійшло 17 200,2 тис.грн. (+10154,3 тис.грн).
Загальний фонд
М ісцевий бюджет за власними надходженнями загального фонду виконаний в сумі
81 317,4 тис.грн., що відповідає 113,1% до розпису доходів звітного періоду. Додатково
отримано до плану періоду 9 417,6 тис.грн.
Виконання дохідної частини в розрізі бюджетів:
- м. Торецьк – 73 186,1 тис.грн. або 112,8% (+8317,3тис.грн);
- смт. Північне – 1 927,6 тис.грн. або 142,2% (+ 571,8тис.грн.);
- смт. Новгородське – 4 986,9 тис.грн. або 108,1% (+ 373,3тис.грн.);
- смт. Щербинівка – 917,0 тис.грн. або 118,2% (+ 141,2тис.грн.);
- м. Залізне – 299,8 тис.грн. або 104,5% (+14,2 тис.грн.).
Надходження в розрізі окремих податків, зборів та територіальних громад наступне:
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Всього
власні
доходи
загально
го
фонду, у
т.ч.
Зведений
бюджет, у т.ч.:
м. Т орецьк
смт. Північне
смт.
Новгородське
смт.Щербинівка
м. Залізне

Фактичні надходження за 2016
Єдиний
ПДФО
Плата за землю
податок
%,
%,
%,
пит.
пит.
пит.
вага,
вага,
вага,
у влас
у влас
у влас
них
них
них
тис.
дохо
тис.
дохо
тис.
дохо
грн.
грн.
грн.
дах
дах
дах

81317,4 63906,5
73186,1 63906,5
1927,6
0
4986,9
917,0
299,8

0
0
0

78,6% 8453,6 10,4% 4593,8
87,3% 2347,4
3,2% 3435,6
0,0% 1274,4 66,1% 261,7
0,0%
0,0%
0,0%

3884,9
780,6
166,3

77,9%
85,1%
55,5%

716,3
73,2
106,9

Акцизний
податок
%,
пит.
вага,
у влас
них
тис.
дохо
грн.
дах

5,6% 2351,6 2,9%
4,7% 1687,9 2,3%
13,6% 350,7 18,2%
14,4%
8,0%
35,7%

241,4
49,6
21,9

4,8%
5,4%
7,3%

У порівнянні з 2015 роком доходи збільшилися на 21 755,7 тис.грн. або 36,5%.
Перевиконання планових призначень звітного періоду та збільшення надходжень у
порівнянні з минулим роком відбулося по таких основних податках.
Податок на доходи фізичних осіб (питома вага у власних доходах загального
фонду 78,6%) надійшов у розмірі 63 906,5 тис.грн. або 112,2% до планових показників
(+6 986,5 тис.грн.), перевиконання планових призначень забезпечено переважно за
рахунок перевищення фактичного ФОП по ДП «Торецьквугілля» над запланованими
показниками, врахованими при формуванні бюджету на 2016 рік. На 2016 рік було
заплановане скорочення чисельності праців ників зазначеного підприємства через
зупинення виробничої діяльності на ш. Північна та ш. Південна з 2 кв. 2016року,
фактично зазначене скорочення відбулось з 01.01.2017 року.
У порівнянні з відповідним періодом 2015 року надходження збільшилися на
15 837,2 тис.грн., що відповідає 133,0%. Зростання платежів обумовлене: збільшенням
ставки податку з 15% до 18%; збільшенням фонду оплати праці штатних працівників з
якого проводилася сплата ПДФО в 2016 році; відсутність заборгованості по сплаті ПДФО
по основному платнику даного податку - ДП «Торецьквугілля».
Місцеві податки (питома вага у власних доходах загального фонду 16,6%)
надійшли у розмірі 13 471,3 тис., у т.ч.:
Податок на майно надійшов у сумі 8879,1 тис.грн. або 100,8% до плану 2016 року
(+67,7тис.грн.), в т.ч.:

Податок на нерухоме майно надійшов у розмірі 425,5 тис.грн. або 90,8% до
плану періоду (- 43,3тис.грн), в т.ч.
- від фізосіб – 327,8 тис.грн. при плані 343,0 тис.грн., недоотримано – 15,2 тис.грн.,
невиконання плану обумовлено проблемами, пов'язаними з формуванням бази
оподаткування та наявністю податкового боргу на 01.01.17 – 379,2 тис.грн.
- від юросіб – 97,7 тис.грн. при плані 125,8 тис.грн., недоотримано – 28,1 тис.грн.,
невиконання плану обумовлено зменшенням бази оподаткування по Дзержинській
автошколі в порівнянні з 2015 роком; наявністю податкового боргу на 01.01.17 –
10,0тис.грн.

Плата за землю надійшла в розмірі – 8 453,6 тис.грн. або 102,3% від плану
періоду (+186,1 тис.грн. ), у порівнянні з 2015 р. платежі збільшилися на 2 745,6 тис.грн.
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або 48,1% за рахунок індексації нормативно грошової оцінки землі та сплати земельного
податку РФ «Донецька заліз ниця».
Єдиний податок – надійшов в розмірі – 4 593,8 тис.грн. або 128,6% від плану
періоду (+1 021 тис.грн.), у порівнянні з 2015 р. платежі збільшилися на 1 796,6.грн. або
64,2% за рахунок збільшення ставок податку по юридичних особах з 2% та 4% до 3% та
5% , збільшення сум податку по платниках 1 і 2 гр. - фізособам у зв'я зку із зростанням
мінімальної заробітної плати, збільшення кількості платників – юридичних осіб - на
5СГД та фізичних осіб – на 162 СГД.
Акцизний податок до місцевого бюджету надійшов у розмірі 2 351,6тис.грн.
(питома вага у власних доходах загального фонду 2,9%) або 163,9% до плану 2016р.
(+916,6 тис.грн.).
- від реалізації алкогольних напоїв, пива і тютюнових виробів – 1 446,0 тис.грн. або
61,5% від загальної суми надходжень даного податку;
- від реалізації нафтопродуктів – 905,6 тис.грн. та 38,5% від суми надходжень.
У порівнянні з 2015 роком платежі збільшилися в 2 рази або на 1 151,1 тис.грн.
За підсумками роботи органів фіскальної служби, органів місцевого
самоврядування до сплати акциз ного податку залучено 12 СГД – фізосіб, додаткові
надходження до бюджету – 41,3 тис.грн.
Плата за оренду комунального майна надійшла у розмірі 1 112,9тис.грн. (питома
вага у власних доходах загального фонду 1,4 %) або 125,9% до розпису 2016р. (+228,7
тис.грн. за рахунок погашення боргу ПАТ «Укртелеком» за 2015р. та сплати орендних
платежів в 2016 році; збільшення орендних платежів по аптечним пунктам – оренда
приміщень на конкурсних засадах). В порівнянні з 2015 роком платежі знизилися на 46,4
тис.грн. або 4,0% за рахунок не проведення індексації платежів на індекс інфляції
(протягом 2015 року платежі індексувалися).
Спеціальний фонд
Загальна сума надходжень за 2016 рік склала – 17 200,3 тис.грн. або 255,8% до
уточненого річного плану (6 725,1 тис.грн.).
Власні надходження бюджетних установ надійшли в сумі 16 735,4 тис.грн., або
263% до річних призначень. Перевищення планових показників пояснюється тим, що інші
джерела власних надходжень бюджетних установ (благодійні внески, гранти та дарунки)
не планувалися, тоді як фактичні доходи склали – 11 899,4 тис.грн. В порівнянні з 2015
роком надходження збільшилися 95,5% або на 8 173,2 тис.грн.
Податки надійшли в сумі – 464,9 тис.грн. або 128,6% до розпису доходів
2016 року, у т.ч:
- в бюджет розвитку надійшло – 179,3 тис.грн;
- в екологічний фонд (без урахування трансфертів з обласного бюджету) – 201,9 тис.грн.;
- в цільовий фонд – 83,7 тис.грн.
За 2016 року видатки бюджету міста склали 368 868,8 тис.грн., або 93,6% до
уточнених річних призначень (394 229,7 тис.грн.), в тому числі загальний фонд –
340 594,6 тис.грн., або 96,2% при плані 353 954,0 тис.грн., спеціальний фонд –
28 274,0 тис.грн., або 70,2% при плані 40 275,7 тис.грн. Фінансування видатків з бюджету
здійснювалось пропорційно отриманим доходам.
Перевищення планових призначень з урахуванням змін по загальному фонду
видаткової частини бюджету над доходною частиною бюджету станом на 01.01.2017 року
склало 5 613,1 тис.грн., яке виникло за рахунок затвердженого деф іциту загального фонду
міського бюджету, на покриття якого направлені вільні залишки бюджетних коштів
станом на 01.01.2016 року (13 613,5,тис.грн.), та за винятком оборотно-касової готівки у
сумі 61,0 тис.грн., та коштів, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету
розвитку (спеціального фонду) у сумі 19 192,2 тис.грн.
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З метою виконання бюджету поточного року розроблений «План заходів щодо
наповнення зведеного бюджету м. Торецька, економному та раціональному використанню
коштів місцевих бюджетів всіх рівній в 2016 році», затверджений рішенням виконавчого
комітету Торецької міської ради від 16.03.2016 № 66.
За результатами виконання заходів в бюджет додаткового отримано податків та
зборів - 2740,2тис.грн.
У зв’язку з дотриманням режиму економії бюджетних коштів та посилення м
фінансово-бюджетної дисципліни бюджетними установами заощаджено 4 560,1тис.грн,
які частково у сумі 1 657,7тис.грн. спрямовані на забезпечення першочергових видатків.

ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА
За 12 місяців 2016 року Дзержинським відділенням Артемівської ОДПІ зібрано
платежів до Зведеного бюджету у сумі 146 751,2 тис. грн., що складає 119,1 % від
запланованих Програмою на 2016 рік та 136,1% у порівнянні з даними аналогічного
періоду минулого року. До Державного бюджету зібрано 48 601,6 тис.грн., або 128,2% від
запланованих Програмою. У порівнянні з надходженнями за 12 місяців 2015 року сума
збору збільшилася на 33,2%. До М ісцевого бюджету (у контингенті) зібрано
98 149,6 тис. грн., або 115% від запланованих Програмою. У порівнянні з аналогічним
періодом минулого року збільшення суми збору склало 37,6%.
Планові показники по збору платежів до бюджетів всіх рівнів виконані у повному
обсязі.
Податковий боргу до Зведеного бюджету на 01.01.17р. склав 33 976,2 тис. грн.,
що нижче від запланованого Програмою на 23 469,9 тис. грн., або на 40,9%.
(тис.г рн.)
Бюджет
Зведе ний бюдже т, у т.ч.
Державний бюджет
Місцевий бюджет

Борг за
програмою
станом на
01.01.17р.
62 305,0
42 819,0
19 486,0

Фактична сума Фактична сума
боргу
боргу
на 01.01.16
на 01.01.17
57 446,1
45 063,4
12 382,7

33 976,2
20 840,6
13 135,6

Відхилення до
01.01.16р.
(+,-)
-23 469,9
-24 222,8
+ 752,9

Протягом 2016 року сума податкового боргу до Зведеного бюджету зменшилася на
23 469,9 тис. грн., або на 40,9%. Найбільше зниження податкового боргу спостерігається
по наступним СГ:
-

на 24 306,5 тис. грн. по ДП „Торецьквугілля” (переведення підприємства до
м. Запоріжжя).

Найбільший приріст податкового боргу за рахунок несплати поточних зобов’язань
спостерігається по наступним СГ:
-

на 942,5 тис. грн. по ДП „Шахта „Новодзержинська”,
на 8,3 тис. грн. по ПАО „ЦЗФ „Торецька”.

Крім того, у 2016 році у м. Торецьку було перереєстровано ТОВ „Компанія АМ К”,
сума податкового боргу по якому станом на 01.01.17р. склала 12,1 тис. грн.
Податковий борг до місцевого бюджету станом на 01.01.2017р. склав
13 135,6 тис. грн., що на 752,9 тис. грн. більше у порівнянні з даними на початок року.
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Податковий борг до місцевого бюджету мають 43 підприємства, у порівнянні з початком
року кількість боржників зросла на 1.
Динаміка податкового боргу місцевого бюджету до даних на початок року наступна

Податок

на 01.01.16 на 01.01.17

Податок на прибуток та
частина прибутку

181,4

74,4

Збір за забруднення
навколишнього
середовища

123,4

81,3

(тис.г рн.)
Відхилення до 01.01.16,
(+,-)
-107,0
(списання безнадійного податкового
боргу)
-42,1
(списання безнадійного податкового
боргу 38.6 тис. грн. по ДКАП
„Комунальник”)
-25,9
-33,5
(списання безнадійного податкового
боргу по ДКП „ВРЖУ”)
+ 2925,0
(ДП „Торецьквугілля” – 2374,0 тис.
грн., КТ «Сенсор - Універсал» 505,6тис. грн.

Екологічний податок

1684,2

1658,3

Податок з доходів
фізичних осіб

61,8

28,3

Плата на землю

3960,9

6885,9

0,3

0,3

Податок з власників
транспортних засобів

0,6

0

Єдиний податок
Плата за придбання
торгового патенту

356,7

378,4

-0,6
(списання безнадійного податкового
боргу по ДКП „ВРЖУ”)
+21,7 (СПД-ф/о)

0,1

0,1

0

Місцеві податки та збори

0

Платежі за користування
надрами

5679,1

3371,6

-2307,5
(зарахування до місцевого бюджету у
2016р. 25% від суми надходжень, у
2014р. – 50%)

Збір за використання
водних ресурсів
Податок на нерухоме
майно

333,9

267,4

-66,5

0,3

389,6

+389,3(СПД-ф/о)

Всь ого

12 382,7

13 135,6

+752,9

За результатами проведеної роботи за 2016 р. до місцевого бюджету надійшло в
погашення податкового боргу 1 289,2 тис. грн., у тому числі: 1,1 тис. грн. – стягнуто з
рахунків у банках підприємств-боржників, 1 288,1 тис. грн. - сплачено самостійно СПД боржниками після проведення співбесід з їх керівниками.
Результати
моніторингу фінансових результатів роботи з підприємствами, які задекларували
по податковому обліку збиткову діяльність та її відсутність.
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Відповідно до діючого законодавства у 2016 році з податку на прибуток
щоквартально звітують лише ті СГ дохід яких за 2015 рік складає 20,0 і більше мільйонів
гривень. З числа СГ, що обліковуються в Дзержинському відділенні Артемівської ОДПІ
ГУ ДФС у Донецькій області 4 платники віднесено до даної категорії.
За результатами 9 місяців 2016 року платники, які надали звітність з податку на
прибуток, від’ємне значення об’єкту оподаткування не декларували.
Аналіз пільг за 9 місяців 2016 року здійснити не можливо, у зв’язку з відсутністю
доступу Дзержинського відділення Артемівської ОДПІ до даної інформації.

7.2. Розвиток інформаційного простору
Протягом 2016 року відділом внутрішньої та інформаційної політики спільно з
міськими засобами інформації реалізуються розроблені заходи, які спрямовані на
подальший розвиток та вдосконалення інформаційної інфраструктури міста Торецька.
М етою заходів є забезпечення прав та інтересів громадян у сфері інформації та
надання економічної підтримки засобам масової інформації.
Станом на 01.01.2017 року в місті видається міська газета «Дзержинський шахтар»,
приватна газета «Дзержинский уезд».
Газета «Дзержинський шахтар» виходить 1 раз на тиждень, форматом А-3,
російською мовою, деякі матеріали друкуються українською мовою.
Газета «Дзержинский уезд», також, в иходить 1 раз на тиждень, форматом А-3,
російською мовою, деякі матеріали друкуються українською мовою.
М іська рада є одним із засновників КП «Телерадіокомпанія «ТРК-8» з дольовою
участю (51%) у статутному фонді.
На сьогодні існують проблемні питання:
- застаріле технологічне обладнання КП «Телерадіокомпанія ТРК-8»,
- відсутність обладнання в місцевій типографії для видавничо-поліграфічних видань;
- уповільнені темпи впровадження новітніх технологій;
- недостатня державна підтримка засобів масової інформації;
- недостатність обсягів інвестування в інформаційну сферу.
Виконуються організаційні завдання:
З метою подальшого розвитку інформаційного простору передбачено здійснення
комплексу заходів за пріоритетними напрямками:








забезпечення відкритості в діяльності місцевих органів виконавчої влади та
органів місцевого самоврядування, формування надійної системи зв'язку влади з
громадськістю;
широке висвітлення засобами масової інформації міста ходу реалізації реформ,
ініційованих Президентом України, Кабінетом М іністрів України, місцевою
владою, які спрямовані на поліпшення соціально-економічної ситуації в країні,
регіоні та місті;
забезпечення відкритого опублікування статистичної інформації про явища і
процеси, що відбуваються в економічній, соціальній, культурній та інши х
сферах,та налагодження системи постійного забезпечення засобів масової
інформації про діяльність облдержадміністрації, обласної ради, місцевих органів
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;
вивчення та врахування громадської думки при прийнятті рішень з важливи х
соціально-економічних питань за допомогою ЗМ І;
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формування високоефективної системи всебічного інформування населення міста
з економічних та соціальних питань, подальшого розвитку інформаційної
інфраструктури міста;
 організація централізованої передплати на провідні суспільно-політичні видання
для ветеранів, інвалідів, інших незахищених верств населення, бібліотек, закладів
освіти та культури міста;
 надання бюджетної підтримки виданню соціально-важливої, іміджевої продукції,
творів місцевих авторів;
 проведення ефективної кадрової політики у міських засобах інформації з
урахуванням удосконалення технологічних процесів.
Основним завданням з реалізації технічних заходів є пошук нових механізмів:
- переходу на новий рівень розвитку: цифровий формат обробки зображення,
поліпшення якості мовлення, розширення зони мовлення для місцевого
телеканалу;
- реконструкції існуючих комунікацій;
- оновлення зношеного та морально-застарілого обладнання;
- подальший перехід на роботу з цифровим обладнанням;
- для друкованих ЗМ І – поліпшення якості друку.
Фінансове забезпечення:
- за рахунок виділених в установленому порядку коштів місцевог о бюджету на
фінансування заходів підтримки засобів масової інформації місцевог о значення
на 2016 рік: редакції «Дзержинський шахтар» - 20,0 тис. г рн.,
КП «Телерадіокомпанія ТРК-8» - 121,7 тис. г рн.;
- за рахунок коштів підприємств-заснов ників;
- благодійних внесків юридичних і фізичних осіб;
- інших джерел, не заборонених чинним законодавством України;
- ведення конкурентоспроможної цінової політики, залучення рекламодавців.
Основні напрямки розвитку інформаційного простору
міста Торецька на 2016-2017 роки.
Продовжувати надалі удосконалювати ефектив ність 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.

7.3. Розвиток громадського суспільства
Станом на 01.10.2017 за даними статистичної інформації за основними напрямками
діяльності на території міста міським Управлінням юстиції зареєстровано 51 громадську
організацію різної спрямованості.
Громадяни міста реалізовують гарантоване законом вільне виявлення свого
світогляду, духовних інтересів, доступ до участі в державних і суспільних справах.
Прикладом цього є активність людей через політичні партії (52), громадські (51) та
релігійні організації (25), з якими виконавчі органи тісно співпрацюють.
За структурою громадські організації поділяються наступним чином: охорони
природи – 5%, ветеранські, інвалідів – 40,2%, дитячі – 10%, жіночі – 0,6%, охорони
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пам’ятників культури – 0,6%, правозахисні – 1,2%, молодіжні – 1,2%, іншої спрямованості
41,2%.
Головна мета – побудова ефективної моделі сприяння місцевими органами
виконавчої влади розвитку громадянського суспільства в місті Торецьк.
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 2016 року основними напрямками розвитку були:
 забезпечення організаційних умов для участі громадськості у формуванні та
реалізації державної політики на всіх рівнях і здійснення громадського контролю за
діяльністю місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;
 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;
 створення сприятливих умов для утворення та функціонування інститутів
громадянського суспільства.
Кількісні та якісні критерії ефективності:
 підвищення інституційної спроможності місцевих 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
ефективного представництва інтересів громадян в місцевих органах виконавчої влади та
органах місцевого самоврядування, проведення регулярних консультацій (діалогу) із
громадськістю з найважливіших питань життя суспільства, регіону і держави;
 напрацювання рекомендацій за результатами вивчення громадської думки з
актуальних проблем громадянського суспільства;
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.
Такий відкритий взаємозв’язок, використання потенціалу громади якомога краще
впливатиме на подальший розвиток суспільства та зміцнення демократії.
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7.4. Формування конкурентного середовища
№
п\п
1
1.

2.

Заходи
2
Інформування Донецького обласного територіального
відділення Антимонопольного комітету України про
факти порушення
законодавства про захист
економічної конкуренції, зокрема, зловживання
суб’єктами господарювання монопольним становищем,
укладення антиконкурентних угод

Т ермін
виконання
3
Протягом
року

Погодження з Донецьким обласним територіальним
відділенням Антимонопольного комітету України
проектів рішень, які можуть призвести до обмеження,
недопущення усунення чи спотворення конкуренції
Створення належних умов для заснування та діяльності
об’єднань (товариств) співвласників житла

Протягом
року

Забезпечення прав споживачів на встановлення
сертифікованих в Україні приладів обліку холодної та
гарячої води, приладів регулювання та обліку тепла
Проведення конкурсу з надання житлово-комунальних
послуг (утримання будинків та прибудинкової
території, вивезення твердих побутових відходів)
Дотримання конкурсних засад в наданні суб’єктам
господарювання права здійснювати міські перевезення
пасажирів автотранспортом

Протягом
року

7.

Запровадження конкурсних засад на ринку платного
паркування автотранспорту

Протягом
року

8.

Сприяння вдосконаленню і поширенню практики
проведення конкурсів (тендерів) у будівництві з метою
розвитку конкурентних відносин

Протягом
року

3.

4.

5.

6.

Протягом
року

Виконавці
4
Управління житловокомунального
господарства Торецької
міської ради, відділ
розвитку малого
бізнесу та
підприємництва
Юридичний відділ

Управління житловокомунального
господарства Торецької
міської ради
-“ -

Протягом
року

-“ -

Протягом
року

відділ розвитку малого
бізнесу та
підприємництва ,
конкурсний комітет з
перевез ень пасажирів
на міських автобусних
маршрутах
Управління житловокомунального
господарства Торецької
міської ради,
Управління житловокомунального
господарства Торецької
міської ради, відділ
капітального
будівництва Торецької
міської ради

