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Основні етапи розробки Стратегії
✓ опитування населення щодо проблем та
пріоритетів розвитку Торецької ОТГ на період до
2027 року;
✓соціально-економічний аналіз;
✓ побудова SWOT-аналізу Торецької ОТГ ;
✓ побудова SWOT-матриці порівняльних переваг,
викликів та ризиків;
✓визначення стратегічного бачення;
✓побудова дерева стратегічних, оперативних
цілей та завдань;
✓визначення системи індикаторів оцінки
результативності реалізації Стратегії.

Результати опитування населення щодо проблем та
пріоритетів розвитку Торецької ОТГ
охоплено 940 мешканців
Найгостріші проблеми розвитку громади з точки зору населення
410

Відсутність робочих місць
231

Недостатня громадська активність
200

Низька якість дорожнього покриття

192

Відсутність зовнішніх інвестицій
Несприятливі умови для розвитку бізнесу

168

Засміченість довкілля та питної води

167

Поширення злочинності, алкоголізму, наркоманії

166
145

Відсутність можливості для самореалізації

137

Зношеність інженерних мереж
110

Відсутність внутрішніх інвестицій
84

Значна частка населення старшого віку
40

Проведення ООС (АТО)
7

Байдуже керівництво

5
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(побудовано за результатами соціально-економічного аналізу та опитування населення)
Природні:
Корисні копалини

S

Інфраструктурні:
Дієві підприємства та підприємці;
Освітні послуги, реформована система освіти;
Реформована система медицини;
Збільшення долі "мережевих" бізнес структур;
ІТ-послуги місцевого бізнесу;
Практики STEM-освіти;
Тенденції до збільшення кількості об'єктів
торгівлі та послуг.
Людські:
Дієва місцева влада;
Активна, ініціативна та дієва молодь;
Активна культурна спільнота.

O

Зовнішні:
Дієві рішення влади в сфері вугільної галузі,
вирішенні проблем зони ООС, боротьба з
корупцією;
Вплив міжнародних донорів;
Реформа децентралізації;
Припинення військового конфлікту.
Внутрішні:
Залучення інвесторів;
Покращення іміджу громади

Економічні:
Фрагментарність Торецької громади ;
Зменшення кількості робочих місць та бюджетних надходжень;
Відсутність земель сільськогосподарського призначення;
Моногалузевий розвиток міста;
Низький рівень: заробітної плати, зайнятості населення та рівень
життя.
Інфраструктурні:
Відсутність нових технологій в утилізації ТПВ;
Несприятлива логістика, не дуже вдале розташування
громади поруч з великими агломераціями;
Відсутня інфраструктура відпочинку та дозвілля;
Відсутність інвесторів для реалізації інвестиційних проєктів.
Безпекові:
Відсутність впровадження технологій у сфері безпеки
(відеонагляд, освітлення, безпека дорожнього руху).
Людські:
Патерналізм населення, низька громадянська активність;
Інтернет залежність молоді;
Неосвіченість у використанні інтернет-ресурсами людей
літнього віку;
Міграція населення;
Відсутність кваліфікованих кадрів в медицині.
Зовнішні:
Нестабільна політична ситуація;
Близькість лінії розмежування;
Втручання держави в діяльність ОМС, перекладання на ОМС
державних функцій без відповідної фінансової компенсації;
Занепад підприємств вугільної галузі;
Підвищення вартості послуг ЖКГ та енергоносіїв;
Внутрішні:
Погіршення демографічної ситуації, соціальна напруженість;
збільшення аварій через знос інфраструктури та бойові дії тощо
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Стратегічне бачення Торецької ОТГ
(з урахуванням громадських обговорень)

Стратегічне бачення:
Торецьк – сучасне місто з шахтарським
характером, привабливе для бізнесу, де є
бажання жити та реалізовувати себе,
місто відповідальних та активних людей!
Місія:
Торецьк: дія від кожного – мрія для всіх!

Система стратегічних цілей
Стратегії розвитку Торецької ОТГ
на період до 2027 року
Стратегічна ціль 1

Диверсифікація
економіки, розвиток
малого та
середнього бізнесу

Стратегічна ціль 2

Стратегічна ціль 3

Здорові, активні та
Відновлена
дієві мешканці
комунальна
громади, які
інфраструктура, що
впливають на
відповідає потребам
вирішення місцевих
громади
проблем

СЦ 1. Диверсифікація економіки, розвиток малого та
середнього бізнесу

Операційна ціль 1.1. Підтримка малого та середнього бізнесу

Завдання 1.1.1. Розробка дієвих програм для підтримки малого та
середнього бізнесу
Завдання 1.1.2. Залучення мешканців громади до програм з
навчання основам ведення бізнесу
Завдання 1.1.3. Створення інформаційної політики з
інформування суб’єктів ведення бізнесу щодо можливостей
отримання грантової допомоги
Завдання 1.1.4. Розвинення сфери послуг та виробництва
Завдання 1.1.5. Сприяння інституційному розвитку асоціації
підприємництва

Операційна ціль 1.2. Підвищення інвестиційної
привабливості громади
Завдання 1.2.1. Покращення логістики за напрямками Костянтинівка та
Майорськ, відкриття КПП Верхньоторецьке
Завдання 1.2.2. Формування спроможної територіальної основи ОТГ,
актуалізація та розробка містобудівної та землевпорядної документації
Завдання 1.2.3. Сприяти розвитку геологічних робіт з розвідки та вивчення
наявних природних запасів місцевості
Завдання 1.2.4. Розробка Програми з покращення інвестиційної привабливості
громади

Завдання 1.2.5. Розробка інвестиційного паспорту громади
Завдання 1.2.6. Сприяння виділенню державної підтримки вугільної галузі
промисловості громади

Завдання 1.2.7. Створення індустріального парку
Завдання 1.2.8. Впровадження інформаційних технологій (Smаrt City)

Завдання 1.2.9. Підвищення якості та доступності адміністративних та
соціальних послуг
Завдання 1.2.10. Покращення доступності пересування людей з особливими
потребами в адміністративних установах, підприємствах та на вулиці

СЦ 2. Здорові, активні та дієві мешканці громади, які
впливають на вирішення місцевих проблем.
Операційна ціль 2.1. Надання якісних медичних послуг на сучасному
медичному обладнанні
Завдання 2.1.1. Залучення кваліфікованих кадрів, у тому числі молоді (вузькі
медичні спеціалісти) шляхом створення належних умов праці та проживання
Завдання 2.1.2. Створення системи підвищення кваліфікації медичних кадрів
та формування культури спілкування
Завдання 2.1.3. Залучення приватного бізнесу для надання медичних послуг
(приватна клініка, вузькі спеціалісти лікарі-консультанти, мобільні діагностичні
центри)
Завдання 2.1.4. Формування політики з інформування населення про перелік
надання медичних послуг
Завдання 2.1.5. Оцінка потреб населення та якості надання медичних послуг
Завдання 2.1.6. Підвищення рівня загальної доступності до медичних послуг

Завдання 2.1.7. Посилення профілактичних заходів з упередження захворювань
Завдання 2.1.8. Підвищення якості життя людей, що потребують особливої
соціально-медичної, психологічної та реабілітаційної допомоги

Завдання 2.1.9. Організація новітньої системи діагностики та консультування

Операційна ціль 2.2. Сучасна освіта
Завдання 2.2.1. Оптимізація загальноосвітніх закладів
Завдання 2.2.2. Децентралізація освітньої сфери

Завдання 2.2.3. Створення інформаційної освітньої платформи
Завдання 2.2.4. Розширення мережі закладів інклюзивної освіти
Завдання 2.2.5. Підвищення якості загальної середньої освіти
Завдання 2.2.6. Створення умов для самореалізації дітей, молодих
хлопців та дівчат

Завдання 2.2.7. Впровадження та популяризація системи
неформальної освіти, STEM-освіта, залучення громадських
організацій для проведення тренінгів серед молоді
Завдання 2.2.8. Розробка та впровадження системи мотивації
працівників освіти з метою покращення якості освіти
Завдання 2.2.9. Сприяння актуалізації регіонального замовлення
кадрів, які необхідні місцевій економіці
Завдання 2.2.10. Створення умов для залучення закладів вищої освіти
для роботи в Торецькій ОТГ

Операційна ціль 2.3. Згуртовані, активні мешканці.
Розвинута інфраструктура культури та спорту
Завдання 2.3.1. Організація діяльності, направленої на згуртованість
громади

Завдання 2.3.2. Налаштування громади на позитивну хвилю діяльності та
розвитку Торецької ОТГ
Завдання 2.3.3. Соціалізація ромського населення до життєдіяльності
громади
Завдання 2.3.4. Проведення заходів направлених на посилення сімейних
цінностей та виховання дітей
Завдання 2.3.5. Підвищення доступності культурних, спортивних послуг
Завдання 2.3.6. Залучення громадян до фізичної активності

Завдання 2.3.7. Стимулювання досягнень громадян у культурі та спорті, у
тому числі осіб з обмеженими можливостями
Завдання 2.3.8. Розвиток пріоритетних видів спорту, підтримка спорту
вищих досягнень
Завдання 2.3.9. Створення інформаційної політики з інформування
населення щодо переліку закладів/заходів культури та спорту
Завдання 2.3.10. Сприяння розвитку мережі закладів культури та спорту
для мешканців громади в позашкільний час в закладах освіти

Завдання 2.3.11. Залучення громади до прийняття управлінських рішень

Операційна ціль 2.4. Кваліфіковані кадри, у тому числі

молоді фахівці
Завдання 2.4.1. Створення належних умов праці для залучення
кваліфікованих кадрів, у тому числі молоді
Завдання 2.4.2. Організація профорієнтаційної роботи серед
учнівської молоді
Завдання 2.4.3. Формування системи мотивації (житло,
стимулюючі виплати) для залучення кваліфікованих кадрів
Завдання 2.4.4. Розробка програми щодо перекваліфікації та
працевлаштування жінок та чоловіків віковою категорією 45+

СЦ 3 Відновлена комунальна інфраструктура, що
відповідає потребам громади
Операційна ціль 3.1.

Відновлена автодорожна інфраструктура, транспортна
доступність
Завдання
Завдання
Завдання
Завдання
Завдання
Завдання

3.1.1. Капітальний ремонт доріг
3.1.2. Капітальний ремонт тротуарів
3.1.3. Капітальний ремонт мостового господарства
3.1.4. Відновлення зупиночних павільйонів
3.1.5. Оптимізація маршрутів руху транспорту
3.1.6. Реконструкція зливової каналізації

Операційна ціль 3.2.
Реконструкція інженерний мереж комунальної
інфраструктури
Завдання 3.2.1.
водовідведення

Реконструкція

мереж

водопостачання

та

Завдання 3.2.2. Будівництво резервного водоводу від насосної
станції 4-го підйому Другого Донецького водопроводу до
водопровідного вузла
м. Торецьк
Завдання 3.2.3. Реконструкція
оновлення котельного обладнання

Завдання 3.2.4.
газопостачання

Сприяння

мереж

покращенню

теплопостачання

послуг

електро

та

та

Завдання 3.2.5. Модернізація внутрибудинкових інженерних мереж

Завдання 3.2.6. Демонополізація послуг ЖКГ
Завдання 3.2.7. Капітальний ремонт ліфтів
Завдання 3.2.8. Проведення термомодернізації будівель

Операційна ціль 3.3.
Відновлення інфраструктури культури, спорту та відпочинку
Завдання 3.3.1. Відновлення міського стадіону “Авангард” (м. Торецьк,
вул. Грушевського) за сучасними стандартами з метою розвитку
ДЮСШ та інших спортивних закладів на базі стадіону, проведення
різного роду змагань та реалізації навчальних програм
Завдання 3.3.3. Формування осередків спорту у віддалених населених
пунктах
Завдання 3.3.4. Створення сучасного центру культури шляхом
проведення капітального ремонту будівлі Палацу культури «Україна»
(м.Торецьк, вул. Грушевського, 4 ) за сучасними стандартами.
Завдання 3.3.5. Формування осередків культури та дозвілля у
віддалених населених пунктах для різних вікових категорій жінок та
чоловіків, у тому числі з обмеженими можливостями
Завдання 3.3.6. Формування мережі просторів культури та дозвілля для
різних вікових категорій жінок та чоловіків, у тому числі з
обмеженими можливостями
Завдання 3.3.7. Формування просторів рекреаційного середовища з
урахуванням потреб чоловіків та жінок, у тому числі з обмеженими
можливостями

Операційна ціль 3.4. Формування безпечного середовища
Завдання
3.4.1.
Будівництво
сміттєперевантажувальної
станції
сортувальною лінією

із

Завдання 3.4.2. Розробка заходів по збиранню, тимчасовому зберіганню,
вивозу, знешкодженню та утилізації відходів
Завдання 3.4.3. Реконструкція очисних споруд

Завдання 3.4.4. Проведення заходів з озеленення
Завдання 3.4.5. Розробка програми переселення населення з аварійного
житлового фонду

Завдання 3.4.6. Відновлення адміністративної
за адресою м.Торецьк, вул.Дружби, 27
Завдання
3.4.7.
Будівництво
місцевої
централізованого оповіщення м. Торецьк

будівлі

“Будинок

автоматизованої

Рад”

системи

Завдання 3.4.8. Підвищення рівня безпеки дорожнього руху

Завдання 3.4.9. Реконструкція та оснащення пожежного депо
Завдання 3.4.10. Встановлення системи відеоспостереження
Завдання 3.4.11. Розробка програми з рекультивації породних відвалів

Завдання 3.4.12. Створення зони відпочинку в районі “Балки”
Завдання 3.4.13. Сприяти відновленню дитячого табору “Березка”
Завдання 3.4.14. Сприяння відновленню шламових та промислових стоків

Операційна ціль 3.5.
Відновлена інфраструктура закладів охорони здоров’я
Завдання 3.5.1. Відновлення інфраструктури КНП “ЦПСМД м. Торецьк ”
Завдання 3.5.2. Відновлення інфраструктури КНП “ЦМЛ м. Торецьк ”

Операційна ціль 3.6. Відновлена інфраструктура закладів освіти
Завдання 3.6.1. Оновлені заклади дошкільної освіти
Завдання 3.6.2. Оновлені заклади загальної освіти
Завдання 3.6.3. Оновлені заклади позашкільної освіти

ВСЬОГО НАДАНО 176 ПРОЄКТА, З НИХ:

Проекти
місцевого
значення

30
проєктів

Проекти –
«спільні завдання»

25
проєктів

«М’які» проекти

Проекти
інвестиційної
спрямованості-

12
проєктів

109
проєктів

Більш детально із проєктами
можете ознайомитися на сайті

Ключові потенційні партнери
реалізації Стратегії

ОДА,
її структурні
підрозділи
- реалізації та
фінансування
проєктів;

Підрозділи
Органи
ЦОВВ,
інші
місцевого
місцеві ОВВ
самоврядування
- реалізація
- реалізація
проєктів
проєктів, їх
у відповідних
моніторинг;
сферах, їх
- співфінансумоніторинг;
вання
- співфінансупроєктів.
вання
- загальна
проєктів.
координація

Суб'єкти
Комунальні
Проєкти
підприємництва,
підприємства,
державного
приватні
установи та
фонду
партнери
заклади
регіонального
- участь у
- участь у
розвитку
реалізації
реалізації
проєктів;
- фінансування
проєктів, які
проєктів;
участь
у
процесі
безпосереднь
підприєм- підтримка
о стосуються
ницького
процесу
їх діяльності
відкриття;
моніторингу та
оцінки
- фінансуванні
результатів;
проєктів.
- консультаційна
підтримка.

Проєкти
міжнародної
технічної
допомоги
- фінансування
проєктів;

- підтримка
процесу
моніторингу та
оцінки
результатів;
- консультаційна
підтримка.

Громадськість
- участь у
реалізації
проєктів в
межах
законодавства;

- громадський
моніторинг.

В розробці технічних завдань до плану реалізації
Стратегії розвитку Торецької ОТГ прийняли участь:
Структурні підрозділи ВЦА

Новгородська с/р
Північна с/р
Щербинівська с/р

ГО «Ґрунт»
ГО “Простір ініціатив”
ГО “СПОРТ-АКТИВ”

МГО "Екологія та соціальний захист"

Дякую за увагу!

