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Вступ
Сьогодні поняття «Стратегія» в широкому сенсі можна визначити як комплекс
інтелектуальних зусиль і рішень, які дозволяють громаді оптимізувати перехід із сьогодення
в бажане майбутнє. У більш вузькому і традиційному сенсі стратегія - це якийсь задум,
загальний план дій.
Стратегія дозволяє скоротити шлях досягнення поставлених цілей, вона дозволяє обрати
оптимальну дорогу з безлічі можливих.
Стратегія розвитку Торецької об’єднаної територіальної громади на період до 2027 року
(далі – Стратегія) була розроблена виходячи з реальної ситуації, яка склалась в громаді та
покладаючись на тенденції що спостерігались у сфері місцевого самоврядування.
На момент початку розробки Стратегії Торецька об’єднана територіальна громада (далі –
Торецька ОТГ) не створена. На підготовчому етапі особлива увага була приділена легалізації
співпраці військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області (далі – ВЦА) та
органів місцевого самоврядування (Залізна міська рада, Новгородська селищна рада, Північна
селищна рада та Щербинівська селищна рада) щодо роботи над спільним документом та
формуванню складу робочої групи з розробки Стратегії розвитку громади. Ці громади
оформили Меморандум про співпрацю, а склад робочої групи і положення про неї були
затверджені ВЦА.
Створена спільними зусиллями місцевої влади, громади із залученням зовнішніх
експертів Стратегія та план її реалізації, незалежно від керівництва громади або політичної
ситуації, спрямована на покращення стандартів життя, зміцнення економіки та партисипації.
Наша Стратегія - це своєрідний дороговказ, який підказує правильні рішення. Її поради
допомагають економити час, сили і ресурси, підвищують шанси на гарантований результат
починань громади.
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Методологія та опис процесу роботи
Підхід до організації процесу розробки Стратегії.
Сьогодні існує три основні підходи до організації процесу розробки Стратегій, а саме:
управлінський, експертний та партнерський.
При розробці нашої Стратегії використовувався партнерський підхід: Цей підхід
ґрунтується на залученні громадськості до процесу розробки Стратегії. При цьому була
створена відповідна робоча група, до якої долучалися представники різних секторів громади,
бізнесу, представники різних цільових груп, яка розробляла документ з консультаційною
підтримкою з боку експертів за відповідною узгодженою методикою. Напрацьований
документ стає консенсусним, сталим з точки зору його сприйняття і владою і громадою. Такий
підхід згуртовує громаду, сприяє формуванню партнерства між владою, бізнесом і громадою,
підвищує рівень довіри до місцевої влади, а в громаді формується відчуття співучасті,
долучення до прийняття важливих управлінських рішень. Цей підхід забезпечив можливість
залучення громади на всіх етапах роботи над документом шляхом участі в роботі робочої
групи з розробки Стратегії, формування фокус-груп, анкетування, інформаційної компанії,
громадських слухань та обговорень перед прийняттям. Відповідно до особливостей Торецької
громади та переваг цього підходу було обрано для роботи саме його. Військово-цивільна
адміністрація взяла на себе відповідальність залучити представників громадськості до роботи
над Стратегією та проводити широку інформаційну компанію. Експерт сформував методику
розробки Стратегії та методологічно супроводжував процес розробки (фасілітація та
модерація засідань робочої групи та за необхідністю - фокус-груп).
Принципи розробки Стратегії.
Процес розробки Стратегії базується на наступних принципах:
Орієнтація на потреби й інтереси людей.
Консенсус щодо довготермінової мети (бачення) розвитку території.
Усебічність та цілісність.
Спрямованість на чіткі бюджетні пріоритети.
Проведення комплексного аналізу стану розвитку територіальної громади.
Обов’язковість моніторингу та оцінювання.
Наявність відповідальності та лідерства на місцевому рівні.
Наявність впливової провідної установи та висока готовність органів влади
дотримуватись зобов’язань.
Розбудова існуючих механізмів і стратегій.
Активна й ефективна участь.
Зв’язок між національним та місцевим рівнями.
Концепція сталого розвитку. Сталий (збалансований) розвиток – такий розвиток
країн, регіонів і громад, коли економічне зростання, матеріальне виробництво і споживання,
а також інші види діяльності суспільства відбуваються в межах, які визначаються здатністю
екосистем відновлюватися, поглинати забруднення і підтримувати життєдіяльність теперішніх
та майбутніх поколінь. Ця концепція особливо актуальна для промислових центрів добувної
галузі, яким є Торецьк.
Теорія змін. Підхід до стратегічного планування, що передбачає опис взаємозв’язків
між діями і результатами, яких ми бажаємо досягти.
Гендерний підхід. Підхід передбачає визначення цільових груп в громаді, вивчення їх
потреб та шляхів їх вирішення.
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Теорія змін і гендерний підхід сприятимуть більш об’єктивному визначенню проблем
Торецької громади, партнерському пошуку шляхів їх вирішення, формування технічних
завдань та досягнення тих змін, яких потребує громада.
Нормативно-правове забезпечення процесу розробки Стратегії.
При розробці та затвердженні Стратегії розвитку Торецької ОТГ будуть враховані
наступні Закони України та підзаконні акти:
- Закон України «Про засади державної регіональної політики»,
- Закон України «Про стимулювання розвитку регіонів»;
- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
- Постанова КМУ від 11 листопада 2015 р. № 932 «Про затвердження Порядку розроблення
регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення
моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів
заходів»;
- Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства від 31.03.2016 № 79 «Про затвердження Методики розроблення, проведення
моніторингу та оцінки результативності реалізації регіональних стратегій розвитку та планів
заходів з їх реалізації»;
- Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства від 30 березня 2016 року № 75 «Про затвердження Методичних рекомендацій
щодо формування і реалізації прогнозних та програмних документів соціально-економічного
розвитку об'єднаної територіальної громади.»
Етапи розробки Стратегії
Торецька громада – промисловий центр в центральній частині Донецької області.
Громада має наступні особливості:
- громада розташована на лінії розмежування в зоні конфлікту;
- Торецька громада – «громада-матрьошка»: у складі міської ради є ще 1 міська і 3 селищні
ради (Залізна міська рада, Новгородська селищна рада, Північна селищна рада та
Щербинівська селищна рада).
У 2017 році в місті створена військово-цивільна адміністрація, міський голова і міська
рада - відсутні.
Перспективний план створення спроможних об’єднаних територіальних громад
Донецької області щодо Торецької ОТГ має колізію стосовно нерозривності території.
З метою узгодження дій під час розробки Стратегії між військово-цивільною
адміністрацією міста Торецьк Донецької області, Залізною міською радою, Новгородською,
Північною та Щербинівською селищними радами укладено Меморандумом «Про співпрацю
у розробці Стратегії розвитку Торецької об’єднаної територіальної громади» від 12 березня
2019 року.
Розпорядженням керівника військово-цивільної адміністрації «Про розробку Стратегії
розвитку Торецької об’єднаної територіальної громади на період до 2027 року» від 15.03.2019
№ 213р затверджено склад робочої групи з розробки Стратегії Торецької ОТГ, до якої увійшли
представники
військово-цивільної
адміністрації,
відповідних
органів
місцевого
самоврядування – потенційних учасників Торецької ОТГ, бюджетних організацій,
громадських організацій та активні, ініціативні представники громади.
З прийняттям рішення про початок розробки Стратегії стартувала й інформаційна
компанія в місцевих ЗМІ, інтернет - ресурсах, соціальних мережах.
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Базою для початку роботи на Стратегією став Аналіз соціально-економічного розвитку
перспективної Торецької ОТГ. Збір даних виконувався, у тому числі, шляхом проведення
фокус-груп та індивідуальних інтерв’ю групами самодопомоги, які були створені жінками та
чоловіками, які проживають в перспективній Торецькій громаді.
На етапі здійснення SWOT-аналізу для визначення сильних та слабких сторін та під час
опрацювання операційних цілей та завдань проводилися опитування (анкетування) мешканців
громади різних цільових груп: бізнесу, молоді, службовців, пенсіонерів та інших. Таким
чином забезпечена безпосередня участь громади у процесі формування Стратегії розвитку.
При розробці розділу «Сценарії розвитку Торецької ОТГ» враховано, що крім
об’єктивного аналізу соціально-економічної ситуації в громаді розроблені достатньо вірогідні
прогнози, побудовані на тенденціях і кількісних показниках, з урахуванням особливостей
економічної ситуації в громаді.
Основними сценаріями розвитку є: інерційний (песимістичний), оптимістичний та
реалістичний.
При розробці нашої Стратегії застосовано реалістичний (цільовий) сценарій. Він
є результатом критичної оцінки та можливих обмежень формування системи припущень
оптимістичного сценарію розвитку: громада докладає зусиль, хоч суспільно-економічний стан
країни не сприяє розвитку.
Найважливішими прогнозами в контексті формулювання сценаріїв розвитку громади
стали демографічний, економічний, соціальний прогнози та зовнішній прогноз суспільнополітичної ситуації в країні.
Процес підготовки спільної перспективи у розвитку Торецької громади відбувався
через фокусування на спільному баченні майбутнього. Бачення - це образ кращого
майбутнього, консенсусно прийняте всією громадою.
Формування бачення розвитку зводилося до питання:
Чого ми хочемо досягти?
Для формулювання спільного майбутнього громаді
визначено вектор руху та
пріоритетні проблеми, які необхідно вирішити, визначені сильні і слабкі сторони громади, та
проаналізовані зовнішні чинники впливу на розвиток. Для цього використані SWOT-аналіз,
PEST-аналіз та відповідна пріоритезація проблем. Ця робота відбувалася на засіданнях
робочої групи за участі експерта.
При виконанні SWOT-аналізу критичну важливість має участь усіх цільових груп
в оцінюванні конкурентоспроможності громади. Для цього за основу взяті результати
анкетування місцевих мешканців щодо проблем та перспектив розвитку.
PEST-аналіз охарактеризував зовнішнє середовище і сприяв більш якісному визначенню
загроз і можливостей для Торецької громади.
Ці інструменти дали можливість сфокусуватись на пріоритетних проблемах та
перспективних напрямках розвитку Торецької громади, фактично підвести робочу групу до
формулювання бачення та визначення стратегічних цілей.
Фокусування на баченні фактично дало можливість визначити 3 стратегічних цілі, які
будуть стосуватись питань вирішення глобальних проблем громади та підтримки
пріоритетних галузей економіки громади.
Операційні цілі були сформульовані з проблем, вирішення яких забезпечить необхідні
нам зміни (результати). Вони об’єднують комплекси завдань, що мають бути реалізовані через
технічні завдання (відповідні заходи, проекти і програми).
Завдання – це конкретні дії, які ведуть до реалізації цілей. Вони будуть оформлені
у вигляді карток з відповідним описом (терміни реалізації, необхідні ресурси, відповідальні
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виконавці). Визначення завдань теж складний та відповідальний процес, він буде
здійснюватись робочою групою із залученням експерта.
Визначені етапи та механізм реалізації Стратегії. Реалізація Стратегії передбачена через
План реалізації. В основу Плану реалізації Стратегії покладені технічні завдання – конкретні
проекти, програми та заходи. На весь термін реалізації Стратегії передбачено два Плани
реалізації – 2021-2023 та 2024-2027 роки .
Для забезпечення належного рівня керівного впливу над реалізацією Стратегії можливі
три підходи: створення комітету з реалізації Стратегії, створення структурного підрозділу в
виконавчому органі місцевого самоврядування з реалізації Стратегії, та залучення спроможної
громадської організації або місцевої агенції розвитку для керівництва процесом реалізації
Стратегії та контролю над діяльністю установ та організацій, які задіяні у процесі виконання
проектів та заходів Стратегії розвитку та Плану її реалізації. Відповідний підхід обиратиме
орган місцевого самоврядування..
Фінансове забезпечення реалізації Стратегії має бути реалістичним і ґрунтуватись на
можливостях Торецької громади до мобілізації власних ресурсів, залучення додаткових
бюджетних та позабюджетних коштів.
Моніторинг та оцінка результативності реалізації Стратегії включає в себе систему
індикаторів оцінки ефективності впровадження Стратегії. Оцінка здійснюватиметься протягом
усього періоду реалізації Стратегії. Інструментом моніторингу є система комплексних
показників (індикаторів), які повинні відображати як ефективність виконання конкретних
завдань, так і показувати їх відповідність стратегічним цілям.
Головна мета моніторингу – спостереження та попередження. Відслідковування
проводиться з метою виявлення відповідності наявного стану речей бажаному результату,
а спостереження – з метою попередження небажаних наслідків та корегування дій.
Моніторинг відповідає на питання: що досягнуто? Чи є відхилення від намічених
раніше результатів (показників)?
Для проведення моніторингу виконання Стратегії важливими є такі компоненти:
- показники/індикатори (планові чи цільові, фактичні);
- організація процесу регулярного збору фактичних показників (хто, коли і як провадитиме
моніторинг);
- співставлення планових та фактичних показників та визначення відхилень.
За
результатами
моніторингу
робляться
висновки
про
необхідність
корегування/оновлення Плану реалізації Стратегії та стимулюється реалізація самої Стратегії.
Легалізація Стратегії розвитку Торецької громади.
Після завершення роботи над розробкою Стратегії розвитку Торецької ОТГ була
організована потужна інформаційна компанія. Текст документа був оприлюднений та
розглянутий на громадських обговореннях. Відбулася серія інформаційних заходів щодо
представлення та обговорення Стратегії цільовим групам громади. Потім документ
затверджується ВЦА і місцевими радами, що підписали Меморандум про співпрацю.
Важливо щоб кожна цільова група, кожен чоловік та жінка, кожен мешканець громади
побачив в Стратегії дорожню карту вирішення власних проблем, забезпечення власних потреб
та побачили реальний шлях до того майбутнього Торецької ОТГ, яке визначене в баченні.
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Аналіз соціально-економічного розвитку Торецької об’єднаної
територіальної громади
1. Загальна характеристика громади
Торецьк (до 1936 р - Щербинівка,
в 1936-2015 р - Дзержинськ) –
місто обласного
підпорядкування
(з 30 грудня 1962 року) в центральній
частині Донецької області. Входив
в Горлівсько-Єнакіївську агломерацію.
Саме в Торецьку, в Скелюватій
балці, знаходиться місце, з якого
почався задокументований видобуток
кам'яного вугілля на Донбасі.
Відкриття вугілля в Скелюватій балці зафіксовано в 1721 році. Цей рік увійшов
в історію як рік відкриття Донецького кам'яновугільного басейну. Тут, в 25 верстах від
Бахмута в 1722-1724 роках проводився видобуток вугілля на виходах вугільних пластів на
поверхню. Згодом тут з'явилася слобода Зайцеве, до 1800 року частина населення слободи
переселилася в хутір Щербинівський. В кінці 1830-х років Щербинівський і сусідні хутори
об'єдналися в село Щербинівка (Железнянская волость Бахмутського повіту). До середини
XIX століття населення Щербинівки складало 457 жителів. Розвивався видобуток кам'яного
вугілля.
На початку 1890-х років побудовано
коксовий завод. Напередодні 1916 року
в Щербинівці діяли 3 вугільні шахти
і 2 промислових підприємства.
У 1923 році видобуто 1 мільйон тонн
вугілля. У 1936 році Щербинівка виведена зі
складу Горлівського району - утворений
Дзержинський район (центр - Щербинівка).
27 жовтня 1938 року селище Щербинівка
було перетворене в місто Дзержинськ.
16 жовтня 2015 року міська рада прийняла
рішення про перейменування Дзержинська в Торецьк за назвою річки Кривий Торець,
Верховна рада України ухвалила рішення про перейменування 4 лютого 2016 року.
Громада розташована на лінії розмежування в зоні конфлікту. Торецька територіальна
громада – «громада-матрьошка» у складі міської ради є ще 1 міська і 3 селищні ради (Залізна
міська рада, Новгородська селищна рада, Північна селищна рада та Щербинівська селищна
рада). З 2017 року в місті створена військово-цивільна адміністрація, міський голова і міська
рада - відсутні.
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Торецькій міській раді підпорядковані:
Адміністративна одиниця

Площа, км²

Населення, осіб (2001)

місто Торецьк

21,41

43371

селище Кримське

0,05

59

Залізна міська рада

11,79

8676

місто Залізне

7,0

6725

смт Південне

4,79

1951

Новгородська селищна рада

12,63

13989

смт Новгородське

8,72

11815

смт Неліпівка

2,03

1294

село Леонідівка

0,64

115

село Юр'ївка

0,21

32

селище Валентинівка

0,34

84

селище Суха Балка

0,69

649

Північна селищна рада

11,22

15569

смт Північне

7,15

11747

смт Курдюмівка

0,57

1161

селище Дачне

0,84

70

селище Диліївка

0,06

223

селище Дружба

1,95

1860

селище Озарянівка

0,43

413

селище Шуми

0,22

95

Щербинівська селищна рада

4,77

5254

смт Щербинівка

3,29

4017

смт Петрівка

1,48

1237

Наявний генеральний план м. Дзержинська (нині – м. Торецьк) , м. Артемове (нині –
м. Залізне), смт Кірове (нині – смт Північне) розроблено та затверджено у 1983 році. У зв’язку
зі зміною форм господарювання, введенням нових економічних методів при вирішенні
соціальних проблем, у 2002 році була виконана робота щодо «Коригування окремих позицій
генерального плану м. Дзержинська, м. Артемове, смт Кірове» ЗАТ територіальним
проектним інститутом «Донбасцивільпроект» згідно з договорами № 2382/2002 від 04.04.2002.
Генеральний план м. Дзержинська, м. Артемове, смт Кірове затверджено рішенням
Дзержинської міської ради від 26.03.2003 № 4/9-21.
Для забезпечення містобудівних потреб для забезпечення просторового розвитку
громади генеральний план потребує актуалізації.
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Земельний фонд Торецької територіальної громади в основному складається з земель
населених пунктів. Є незначні площі земель сільськогосподарського призначення та лісів.
Одиниці виміру
Загальна площа земель, у тому числі
Торецька міська рада
Північна селищна рада
Залізна міська рада
Новгородська селищна рада
Щербинівська селищна рада

Га
Га
Га
Га
Га

Площа
6 189
2 148
1 122
1 179
1 263
477

- землі сільськогосподарського призначення
Га
416,1938
- землі лісогосподарського призначення
Га
302,7627
- землі житлової забудови
Га
1 082,8213
- землі промисловості, транспорту, зв'язку,
енергетики, оборони та іншого призначення
Га
341,4091
- інші землі
Га
4,8131
Ліси
Га
262,6
Відповідно до цієї інформації в Торецькій громаді майже відсутні землі
сільськогосподарського призначення, що негативно впливатиме на перспективи розвитку
сільського господарства та обмежує надходження одного з основних джерел формування
місцевого бюджету спроможної ОТГ – плати за землю.
2. Населення і трудові ресурси
Чисельність постійного населення по Торецькій територіальній громаді на початок
2019 року склала 67,7 тис. осіб. (67 655 осіб), наявного населення – 68,3 тис. осіб
(68 286 осіб.). Фактично в громаді проживає більше жінок, ніж чоловіків у співвідношення
54% до 46%. Міграція населення за 2018 рік склала - 76 осіб. Природне скорочення населення
складає 535 чол. Чисельність постійного працездатного населення віком 16-59 років на
01.01.2018 року склала 40,7 тис. чол. (40 664 чол.).
У 2018 році до Управління соціального захисту населення з питання оформлення
довідок про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб звернулося 1 304 особи.
Частка населення, яке належить до вразливих груп відносно загальної кількості складає
майже 45 %, з них жінки складають більше 48%. Серед них частка ВПО складає майже 9,7%
(серед них більшість жінок: 4347 жінок і 3026 чоловіків), національних меншин (роми) 3,5%:
біля 2500 осіб, людей похилого віку - 22% (8840 жінок та 6756 чоловіки); людей з
інвалідністю 7% (з них 51% жінок), самотніх матерів/батьків близько 1% (з них 95% жінок).
Враховуючі наявні тенденції зменшення чисельності населення, на кінець 2019 року
прогнозується чисельність постійного населення на рівні 67 554 особи.
Чисельність працездатного населення має тенденцію до зниження, а саме на
01.01.2019 року чисельність склала 39,4 тис. осіб (39 401 осіб), що на 1,3 тис. осіб (1 263 осіб)
менше ніж на 01.01.2018 року.
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№
п/п

Показник

1 Щільність населення,осіб на 1 кв.км.
2 Наявна чисельність населення

3

4

5

6

за 2017 рік
за 2018 рік
Постійна чисельність населення
за 2017 рік
за 2018 рік
Народжуваність
за 2017 рік
за 2018 рік
Смертність
за 2017 рік
за 2018 рік
Природний рух
за 2017 рік
за 2018 рік

Громада

Область

1 101,4

157,1

69 371
68 286

4 200 461
4 165 901

68 740
67 655

4 187 576
4 153 016

373
326

17 691
15 894

1 152
1 200

37 419
40 174

-779
-874

-19 728
-24 280

Торецька громада - міська, щільність населення – висока - 1101,4 осіб на 1 кв. км, що в 7
разів більше обласного показника.
Демографічна ситуація в Торецьку має ті ж тенденції, що і в цілому в регіоні. Це –
зниження чисельності населення та від’ємний природний рух населення за рахунок зниження
показника народжуваності, підвищення показника смертності та міграційних процесів.
Так, починаючи з 1993 року чисельність населення в громаді постійно зменшувалась
з року в рік в середньому на 2 % та в 2018 році становила 68 286 осіб (у 2017 р. - 69 371 осіб).
В цілому в Донецькій області чисельність населення зменшилась у 2018 році порівняно
з 2017 р. на 10 %. За 2 останні роки народжуваність в місті зменшилась на 13 % (в цілому по
області – на 10 %), а смертність зросла на 4 % (в цілому по області – на 7 %).
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Вікова структура на 01.01.2018 (постійне населення 68 740 осіб, всього)
- діти віком від 0 до 16 років
- населення працездатного віку (16-59 років)

9 056
40 664

- населення старше працездатного віку

19 020

Статевий склад на 01.01.2018
Жінки
Чоловіки
Внутрішньо переміщені особи на 01.01.2018
Чисельність зайнятих економічною діяльністю на
01.01.2018

31 634
37 106
7229
8 866

Працездатне населення громади складає близько 65%, але з них лише 20% зайняті
економічною діяльністю. Громада має значний потенціал до збільшення кількості зайнятих
економічною діяльністю серед населення працездатного віку.
В 2019 році за прогнозними даними чисельність працюючих в місті складе 9 623 осіб
(+13,3% до показника 2018 року). На початок 2019 року кількість одержувачів пенсій складає
24 968 осіб. Середньомісячний розмір пенсії на кінець 2018 року складає 3 994,60 грн., що
в порівнянні з 2017 роком більше на 42,1% (2 758,38 грн.).
В 2018 році в цілому по громаді середньомісячна заробітна плата одного штатного
працівника складала 7 161,00 грн., що на 22,1 % більше в порівнянні з 2017 роком.
При цьому середньообласний показник на кінець 2018 року склав 10 045,00 грн., отже
рівень заробітної плати по громаді можна вважати конкурентною перевагою для залучення
інвестицій.
В 2019 році прогнозується досягти розміру середньомісячної заробітної плати на рівні
7 780,60 грн., що на 8,7% більше рівня 2018 року.
На початок 2018 року на обліку в міському центрі зайнятості перебували 72 особи, які
мали додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню. До кінця року даний показник склав
100 осіб (2017 рік – 64).
Протягом січня-грудня 2018 року статус безробітного отримали 659 осіб, по соціальнодемографічному складу:
- жінки – 489 осіб (74,2%);
- чоловіки – 170 осіб (25,8%);
- молодь у віці до 35 років - 255 осіб (38,7%);
- службовці – 233 особи (35,4%);
- особи, які займали робочі місця, що не потребують професійної підготовки, або не мають
професії – 317 осіб (48,1%).
Кількість зареєстрованих осіб, що мали статус безробітного станом на 01.01.2019 року
складав 119 осіб, по соціально-демографічному складу:
- жінки – 92 особи (77,3%);
- чоловіки – 27 осіб (22,7%);
- молодь у віці до 35 років - 44 особи (37%);
- службовці – 66 осіб (55,5%);
- особи, які займали робочі місця, що не потребують професійної підготовки, або не мають
професії – 34 особи (28,6%).
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Структура вакансій за видами економічної діяльності:
Протягом січня-грудня 2018 року роботодавцями міста до Торецького міського центру
зайнятості була надана інформація про наявність 1066 вільних робочих місць (вакансій).
Найбільша кількість вакансій - 237 (22%) надійшла від підприємств добувної
промисловості, на другому місці – вакансії закладів освіти – 165 (16%), приблизно по 11% від
загальної кількості вакансій надійшло від підприємств переробної промисловості
(виробництва); трохи більше ніж 8% (89) вакансій надійшло від закладів охорони здоров’я та
надання медичної допомоги; ще 8% - це вакансії в оптовій та роздрібній торгівлі (85 вакансій)
та інші.
З точки зору гендерного підходу основними цільовими групами безробітних є жінки,
молодь, люди з інвалідністю та національні меншини. Структура вакансій передбачає потребу
в спеціалізованих та кваліфікованих фахівцях промислових підприємств, галузі охорони
здоров’я. Аналіз показує невідповідність в потребах ринку праці та фаховості безробітних.
Пріоритетом роботи служби зайнятості має стати перекваліфікація безробітних під потреби
ринку та сприяння самозайнятості жінок і молоді.
Середня тривалість безробіття на 01.01.2019 року, у порівнянні з минулим роком,
зменшилась на 9 календарних днів і становить 99 календарних днів.
З початку 2018 року мінімальний розмір допомоги по безробіттю становив 544,00 грн.,
середній розмір допомоги – 2 961,00 грн., а максимальний складав близько 7 364,00 грн.
Чисельність незайнятого населення, які скористувалися послугами служби зайнятості
за результатами 2018 року склала 1 040 безробітних осіб. Очікувана чисельність незайнятого
населення, яка скористується послугами служби зайнятості у 2019 році за прогнозом служби
зайнятості складе 850 безробітних осіб.
Отже, ринок праці в громаді динамічний, є вакансії в різних галузях економічної
діяльності, середньомісячна заробітна плата менше середньої по області, але фіксується
невідповідність в потребах ринку праці та фаховості безробітних.
3. Економіка територіальної громади
Промисловість міста представляють підприємства вугільної, хімічної, металообробної,
харчової галузі та машинобудування.
Питома вага вугільної галузі у 2018 році склала 51,5 % у загальному обсязі реалізації
промислової продукції по місту.
Обсяг реалізації за 2018 рік на рівні 569,0 млн. грн. На 2019 планується 525,7 млн. грн.,
що на 7,6% менше показників за 2018 рік.
Видобуток вугілля у 2019 році
планується на рівні 252,0 тис. тонн (96,1%
до показників 2018 року).
Це пов’язано з відсутністю державної
підтримки, зношеністю та застарілістю
обладнання та устаткування.

До складу вугільної промисловості громади входять:
Державне підприємство «Торецьквугілля»;
ПАТ
«Центральна
збагачувальна
фабрика
ТОВ «Донінтервугілля»;

«Щербинівська»

з

філією
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ТДВ «ОП «Шахта ім. Святої Матрони Московської».
На території Торецької міської ради знаходяться 4 шахти, які перебувають у стадії
ліквідації, а саме:
- Шахта ім. Артема;
- Шахта «Нова»;
- ВП «Шахта «Північна» ДП «Торецьквугілля»;
- ВП «Шахта «Південна» ДП «Торецьквугілля».
Державне підприємство «Торецьквугілля» засновано на державній власності та
належить до сфери управління Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.
Основний вид діяльності – видобуток коксівного вугілля марки Ж. До складу
держпідприємства станом на 01.01.2019 року входять 4 шахти з виробничою потужністю
410 тис. тн. коксівного вугілля на рік та промисловими запасами на 01.01.18 року 27,615 млн.
тн., 4 допоміжних підприємства та спецапарат. У 2019 році передбачається робота з видобутку
вугілля шахт «Центральна» і «Торецька». Загальна чисельність працівників на 01.01.2019
склала 2 839 чол., що на 87 чол. менше ніж на 01.01.2018 року. Середньомісячна заробітна
плата працівника за 2018 рік склала 8 977,60 грн., що на 13,7% більше ніж у 2017 році.
ДП «Торецьквугілля» є збитковим та має ряд проблем, які загрожують фінансовогосподарській діяльності підприємства: залишки вугілля на складах, що призводить до
зниження якості вугілля та в подальшому до грошових втрат та екологічній загрозі; загрози
припинення
постачання
електроенергії;
значна
кредиторська
заборгованість,
неплатоспроможність; втрата кваліфікованих працівників.
Питома вага хімічної галузі за 2018 рік
склала 32,1% у загальному обсязі реалізації
промислової
продукції
по
місту.
Галузь
представлена
Товариством
з обмеженою
відповідальністю «Науково-виробниче об’єднання
«Інкор і К». На підприємстві працює близько
600 осіб.
Основною метою діяльності підприємства
є переробка коксохімічних масел і виробництво
нафталіну, фенол-крезолів. Єдине підприємство в Україні з централізованої переробки
побічних продуктів коксування кам’яного вугілля. Підприємство здатне виробляти до 30 видів
продукції та має значний експортний потенціал.
Питома вага харчової галузі у 2018 році склала 2,4% у загальному обсязі реалізації
промислової продукції по місту. Основним виробником продуктів харчової промисловості в
м. Торецьку є Приватне акціонерне товариство «Торецький хлібокомбінат».
Головна мета – забезпечення населення міста високоякісною хлібобулочною
продукцією в широкому асортименті за доступними цінами.
Середня чисельність штатних працівників на підприємстві у 2018 році склала 128 осіб.
Фонд оплати праці склав 6 517 тис. грн. з середньомісячною заробітною платою одного
штатного працівника у розмірі 4 242,70 грн.
За 2018 рік обсяг реалізації продукції склав 26 793,0 тис. грн., на 2019 рік планується
досягти показник на суму 27 000,0 тис. грн.
З метою збільшення обсягів виробництва та покращення якості продукції на
підприємстві постійно впроваджуються нові сучасні технології приготування хліба та
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хлібобулочних виробів, проводиться модернізація обладнання, оновлюється асортимент
виробів, поліпшуються умови праці.
Питома вага галузі машинобудування у 2018 році склала 0,8% у загальному обсязі
реалізації промислової продукції по місту. Машинобудівна промисловість міста представлена
наступними підприємствами: Командитне товариство «Сенсор – Універсал» та ТОВ
«Новгородський гідро-механічний завод»
Основним напрямком діяльності є виготовлення, капітальний ремонт та продаж
запасних частин та гірничо-шахтного обладнання для підприємств вугільної промисловості.
На КТ «Сенсор – Універсал» обсяг реалізації промислової продукції у 2018 році склав
11 581,9 тис. грн. Чисельність працюючих на підприємстві у 2018 році становила 42 особи,
з фондом оплати праці у сумі 4 028,3 тис. грн. Середньомісячна заробітна плата одного
штатного працівника за 12 місяців 2018 року склала 7 993,00 грн. Головною тенденцією
розвитку є пошук партнерів в інших галузях промисловості. Планується збереження та
подальший розвиток промислового потенціалу підприємства.
На ТОВ «Новгородський гідро-механічний завод» обсяг реалізації промислової
продукції у 2018 році становив 55 609,5 тис. грн. Чисельність працюючих на підприємстві
у 2018 році склала 42 особи, з фондом оплати праці у сумі 2 359,8 тис. грн. Середньомісячна
заробітна плата одного штатного працівника за 12 місяців 2018 року зафіксовано у розмірі
4680,00 грн. На 2019 рік планується приріст показника обсягу реалізованої промислової
продукції шляхом збільшення номенклатури продукції, що виробляється.
Металообробну промисловість представляє Державне підприємство «Підприємство
Державної кримінально-виконавчої служби України (№2)». За 2018 рік у загальному обсязі
реалізації промислової продукції по місту його питома вага складає 0,2%. Підприємство
спеціалізується на виготовленні:
- металевих конструкцій та готових виробів;
- виконання інших операцій з обробки металу;
- будівельних виробів;
- вузлів та деталей до залізничного рухомого складу;
- надає різні послуги промислового характеру та виконує разові замовлення.
Обсяг реалізованої промислової продукції за 2018 рік по громаді склав
1 251 723,1 тис.грн., що становить 122,6% по відношенню до 2017 року. У 2019 році
прогнозується обсяг реалізації промислової продукції у сумі 1 284 636,2 тис. грн., що майже
дорівнює показнику 2018 року.
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ПРОГНОЗ НА 2019-2021 РОКИ ОБСЯГІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ

№

Найменування галузей, підприємств

Факт
січеньгрудень
2017 року

2018 рік

Прогноз
очікуване виконання (%)
Прогноз
на 2019 р.
на 2019 рік
до очік.
до
(за даними
до 2017
2018 року,
підприємств) Програми
року
%
на 2018 рік

Програма

січеньгрудень

424 941,2

428 700,0

508 212,0

525 672,0

118,5

119,6

346 428,00

342 300,0

410 121,0

432 072,0

119,8

78 513,20

86 400,0

98 091,0

93 600,0

113,5

26 679,7

25 800,0

26 793,0

27 000,0

26 679,70
2 342,6
2342,6
387 860,3
387 860,3

25 800,0
2 040,0
2 040,0
347 614,0
347 614,0

26 793,0
2 971,5
2 971,5
482 728,0
482 728,0

Машинобудування

41 026,2

2 000,0

1 КТ "Сенсор-Універсал"

4870,9

2 000,0

Видобування енергетичних
матеріалів (вугільна
промисловість)
1 ДП "Торецьквугілля"
Філія "ЗФ "Щербинівська" ТОВ
2
"Донінтервугілля"
Харчова промисловість та
перероблення с/г продукції
1 ПрАТ "Хлібокомбінат"
Легка промисловість
1 ДВК-2
Хімічна промисловість
1 ТОВ "НВО Інкор і Ко"

2

1
2
3
4

ТОВ "Новгородський гідромеханічний завод"
ІНШІ:
Міськводоканал
Тепломережа
ПП "Техноком-Н"
ДКАП "Комунальник"
РАЗОМ:

36155,3
137 789,0
19 399,10
99 952,00
15 417,50
3020,4
1 020 639,0

225 426,1
57 895,6
150 630,5
13 100,0
3 800,0

Прогноз
2020 рік

2021 рік

103,4

511 449,0

516 318,0

118,4

105,4

413949

418818

124,9

95,4

97500

97500

103,8

100,4

100,8

27 100,0

27 200,0

27 000,0
2 820,0
2 820,0
401 700,0
401 700,0

103,8
145,7
145,7
138,9
138,9

100,4
126,8
126,8
124,5
124,5

100,8
94,9
94,9
83,2
83,2

27100
2 950,0
2950
401 700,0
401700

27200
3 100,0
3100
401 700,0
401700

67 191,4

67 000,0

3 359,6

163,8

99,7

67 000,0

67 000,0

11 581,9

6 000,0

579,1

237,8

51,8

6000

6000

55 609,5

61 000,0

153,8

109,7

61000

61000

163 827,2
22 682,8
112 598,5
23 559,7
4 986,2

260 444,2
58 279,6
175 045,0
22 989,6
4 130,0

72,7
39,2
74,8
179,8
131,2

118,9
116,9
112,7
152,8
165,1

159,0
256,9
155,5
97,6
82,8

260 444,2
58 279,6
175 045,0
22 989,6
4 130,0

260 444,2
58 279,6
175 045,0
22 989,6
4 130,0

121,3

122,6

102,6

1 270 643,2 1 275 762,2

1 031 580,1 1 251 723,1 1 284 636,2

Зазначену в таблиці інформацію взято з Програми економічного і соціального розвитку
м. Торецька на 2019 рік та основні напрями діяльності на 2020 - 2021 роки згідно даних
підприємств.
Протягом 2018 року відбулося зростання кількості малих підприємств на 1,2% (84 од.),
з 11,7 одиниць до 12,2 одиниць на 10 тис.осіб наявного населення (за даними
Костянтинівсько-Дружківського управління Головного управління ДФС у Донецькій області).
Чисельність найманих працівників на кінець 2018 року на малих підприємствах
становила 365 осіб, що на 52% більше до показника 2017 року. У 2019 році прогнозний
показник кількості найманих працівників на малих підприємствах становитиме 380 осіб, що на
4,1 % більше до показників 2018 року.
На кінець 2018 року кількість підприємців - фізичних осіб склала1 685 осіб, що менше
на 1,5% порівняно з 2017 роком. На 2019 рік планується незначне зростання кількості
фізичних осіб-підприємців на 1,04% (1 750 СПД), підвищення середньомісячної заробітної
плати найманих працівників у сфері малого бізнесу до 4 200,00 грн. (зростання на 12,1%).
Питома вага надходжень від діяльності суб’єктів малого підприємництва у доходній
частині бюджету громади у 2018 році на рівні 16,5% і склала 17,9 млн. грн. На 2019 рік
планується одержати суму надходжень податків та зборів до місцевого бюджету від діяльності
суб'єктів малого підприємництва у розмірі 19,2 млн. грн., що на 7,4 % більше до 2018 року.
З 1776 суб’єктів підприємництва 1685 це фізичні особи-підприємці. В громаді відсутні
власні фермерські господарства та потужні сільгоспвиробники. Громада має розгалужену
мережу побутового обслуговування та громадського харчування.
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№ п/п
1

2

Показники за 2018 рік
Кількість суб'єктів підприємництва, у тому числі:

1 776

- середніх
- малих

7
84

- діючих фермерських господарств
- фізичних осіб-підприємців

1 685

Кількість підприємств внутрішньої торгівлі

305

Загальна площа об'єктів торгівлі, кв. м.
3

4

Кількість

25 000,4

Кількість підприємств ресторанного господарства

62

Загальна кількість посадкових місць

3 436

Кількість підприємств побутового обслуговування

127

В Торецьку працюють представники великих «мережевих» компаній. Малий бізнес
Торецька має значний потенціал для розвитку. Перевагами є мобільність, гнучкість,
використання новітніх технологій (ІТ), вільні ніші в сфері послуг та організації дозвілля,
достатні трудові ресурси.
В громаді працюють відділення банків. Забезпечено доступ до банкоматів і банківських
терміналів. В деяких відділеннях банків відсутні пандуси, що унеможливлює доступ людей з
інвалідністю.
Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, основним видом економічної діяльності
яких є роздрібна торгівля на кінець 2018 року склала 225 600,0 тис.грн., що на 25,4% більше
в порівнянні з фактичним виконанням за 2017 рік.
Обсяг роздрібного товарообігу на 2019 рік за прогнозними показниками планується
у сумі 242 300,0 тис. грн., що становитиме 7,4% росту до показника 2018 року.
Обсяг побутових послуг, наданих населенню у 2018 році 44,4 млн. грн., що на 45,8%
більше, ніж у 2017 році. У 2019 році обсяг послуг планується на рівні 47,7 млн. грн., що складе
107,4% до показника 2018 року.
В цілому місцеву економіку можна охарактеризувати як недиверсифіковану – 70%
обсягів промислового виробництва забезпечує кам’яне вугілля – видобуток та переробка.
Напрямком для диверсифікації може бути розвиток малого та середнього бізнесу.
4.

Бюджет та фінансова інфраструктура

Збір податків, зборів та інших обов’язкових платежів до Зведеного бюджету за 2018 рік
склав в сумі 228 930,0 тис. грн., що на 24,7% більше у порівнянні з даними минулого року.
Власні доходи бюджету Торецької територіальної громади (без трансфертів) за
підсумками 2018 року склали 149 508,5 тис. грн., що становить 121,4% до показника 2017 року
(123 103,3 тис. грн.)
Надходження загального фонду збільшилися на 21 485,9 тис. грн., з яких:
- податок на доходи фізичних осіб на - 18 065,0 тис. грн.,
- єдиний податок на - 2 139,5 тис. грн.;
- акцизний збір на - 626,3 тис. грн.;
- плата за адміністративні послуги на - 452,2 тис. грн.;
- інші надходження на - 202,9 тис. грн.
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Зростання обумовлено збільшенням з 01.01.2018 року на законодавчому рівні розмірів
прожиткового мінімуму для працездатних осіб та мінімальної заробітної плати, збільшенням
обсягів реалізації та задекларованих до сплати сум акцизного та єдиного податків,
збільшенням ставок єдиного податку з 15% до 20% від розміру мінімальної заробітної плати,
встановленої законом на 01 січня податкового (звітного) періоду, зміною складу платників
податків, зборів та обов’язкових платежів.
Збільшення надходження спеціального фонду до факту 2017 року склало
4 919,3 тис. грн., з яких на 4 850,7 тис. грн. по власним надходженням бюджетних установ за
рахунок збільшення сум отриманих бюджетними установами благодійних внесків, грантів та
дарунків.
Видатки місцевого бюджету у 2018 році з урахуванням трансфертів з державного
бюджету склали 536 579,9 тис. грн., або 105,7 % до виконання 2017 року, у тому числі за
загальним фондом – 490 598,1 тис. грн., за спеціальним фондом – 45 981,8 тис. грн.
В розрізі галузей:
(тис.грн.)
Виконання
% виконання
Галузь
2018 р. до 2017 р.
2017 рік
2018 рік
Освіта
123 059,3
142 901,3
116,1
Охорона здоров’я
87 411,7
85 116,5
97,4
Соціальний захист
236 852,9
237 105,4
100,1
Культура і мистецтво
8 830,2
5 983,8
67,8
Фізична культура і спорт
941,0
1 284,2
136,5
Житлово – комунальне
16 735,4
14 544,6
86,9
господарство
Інші видатки
30 966,8
46 173,8
149,1
Міжбюджетні трансферти
(дотації та субвенції з
3 060,4
3 470,3
113,4
місцевого бюджету іншим
бюджетам)
Разом
507 857,7
536 579,9
105,7
Прогнозний обсяг доходів місцевого бюджету по податках та зборах у 2019 році
визначено у сумі 129 454,8 тис. грн. (86,6% до фактичного виконання 2018 року), у тому числі
за:
- загальним фондом – 122 984,1тис. грн. (100,9% до фактичного виконання 2018 року –
121 871,7 тис. грн.);
- спеціальним фондом – 6 470,7 тис. грн. (23,4% до фактичного виконання 2018 року –
27 636,8тис.грн.).
Зменшення прогнозного доходу місцевого бюджету до спеціального бюджету
у 2019 році у порівнянні з фактичними надходженнями 2017 року обумовлено тим, що
відповідно до норм бюджетного законодавства України інші джерела власних надходжень
бюджетних установ, до яких належать благодійні внески, гранти, дарунки та кошти - не
плануються.
Видатки місцевого бюджету на 2019 рік з урахуванням трансфертів з державного
бюджету затверджені в обсязі 470 102,4 тис. грн. або 87,6% до виконання 2018 року, у тому
числі:
- видатки загального фонду – 463 115,0 тис. грн. або 94,4% до виконання 2018року;
- видатки спеціального фонду – 6 987,4 тис. грн. або 15,2% до виконання 2018року.
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5. Житлово-комунальне господарство, транспортна інфраструктура і зв’язок.
Наразі на території Торецької громади свої послуги надають 2 управителя, які
призначені на конкурсних засадах органами місцевого самоврядування, відповідно до Закону
України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», а саме
ПП «Техноком Н» та філія «Технобуд Н» ПП «Техноком Н». Управителі обслуговують
94,24% загальної площі багатоквартирного житлового фонду.
В серпні 2001 року було створено ТОВ «Новгородський комбінат комунального
господарства», яке надає послуги з утримання будинків і прибудинкових територій
в смт Новгородське.
За даними технічного паспорту житлового
фонду міста на території Торецької міської ради
знаходиться 1 011 будинків (в тому числі
одноповерхові), загальна площа яких складає
722,7 тис. м2, з яких житлової площі 451 тис. м2.
Станом на 01.01.2019 на території
територіальної громади м. Торецьк створено
56 об’єднань співвласників багатоквартирних
будинків (ОСББ), протягом 2018 року створено
27 ОСББ, які обслуговують 11,3 % від загальної
площі багатоквартирного житлового фонду.
Наразі мешканці ОСББ мають можливість реалізувати свої права як співвласника
багатоквартирного будинку, а саме: самостійно керувати своїм будинком, визначати кошторис
свого житла, розмір внесків на його утримання (іноді розмір внесків ОСББ нижче ніж
у будинках), структуру управління, формувати штатний розклад, мають право вибору
виконавців житлово-експлуатаційних робіт (наприклад: проведення ремонтних робіт), самі
визначають черговість проведення поточного ремонту. А отже, безпосередньо контролюють
якість усіх послуг та їх вартість.
В місті існує 1 багатоквартирний житловий будинок, в якому створено ОСББ «Марк»,
співвласники якого обрали собі ПП «Техноком Н» в якості управителя.
На території громади діє міська Програма стимулювання створення та підтримки
діяльності ОСББ у м. Торецьк на 2017-2019 роки, яка була затверджена рішенням сесії
Торецької міської ради від 27.12.2016 № 6/93-18 та продовжена розпорядженням керівника
військово-цивільної адміністрації від 20.09.2017 № 90р. В 2018 році 5 ОСББ прийняли участь
в зазначеній Програмі на загальну суму фінансування з міського бюджету 322 326, 00 гривень.
Так, ОСББ «Надія САР2» (будинок розташований по вул. Саратовська, 2) встановили нові
двері в під’їздах, ОСББ «Шахтар 8а» (будинок розташований по вул. Римського-Корсакова,
8А) встановили вікна в під’їздах та вхідні двері, ОСББ «Сонечко-8б» (будинок розташований
по вул. Римського-Корсакова, 8Б) встановили вікна в під’їздах, ОСББ «СЕДНЄВА» (будинок
розташований по вул. Є. Седнєва, 20) - капітальний ремонт шиферної покрівлі всього будинку.
Нажаль, ОСББ «Добробут та злагода» (будинок розташований по вул. В. Сорочука, 12)
в 2018 році не знайшли підрядну організацію для виконання робіт з ремонту відмостки, тому
право на участь в Програмі будуть реалізовувати в 2019 році. Результат дії Програми - більш
комфортні та якісні умови життя мешканців будинку.
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№ п/п

Показник

1

Багатоквартирних будинків

2

м. Торецьк (з селищами)
ОСББ
м. Торецьк (з селищами)

кількість

тис.м2

1 011

722,7

56

94,70

Теплове господарство:
На території громади працює 41 котельня. З них 30 котелень працюють на газовому
паливі; 11 котелень – на твердому паливі. Загальна протяжність теплових мереж усього
57,274 км, з них 50% у незадовільному стані.
Водопровідно-каналізаційне господарство:
Відпуск води споживачам Торецької громади здійснюється від Горлівської
фільтрувальної станції і II Донецького водоводу підйому Часов-Ярського райуправління
КП «Компанія «Вода Донбасу». Загальна характеристика об’єктів водопостачання:
- загальна протяжність водопровідних мереж – 516,7 км.;
- загальна протяжність каналізаційних мереж – 116,8 км.;
Близько 40% водопровідно-каналізаційних мереж знаходяться в незадовільному стані
і потребують модернізації.
- кількість водопровідних насосних станцій – 3 од.;
- кількість каналізаційних насосних станцій – 3 од.;
- кількість каналізаційних очисних споруд – 2 од.
Водопровідна вода є в кожному подвір’ї, але у зв’язку з військовими діями
водопостачання інколи відсутнє. Якість води потребує покращення. В різних частинах міста
відсутні лінії централізованої каналізації.
Транспортна інфраструктура:
Міський пасажирський транспорт займає особливе місце у розвитку та функціонуванні
міста, що пояснюється постійним його використанням населення міста.
Договори про організацію перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах
загального користування укладені з 4 перевізниками, один з яких - юридична особа
ТОВ «Автотранс АТП - 11407» та 3 фізичні-особи підприємці. Зазначеними суб’єктами
господарювання обслуговуються 26 міських автобусних маршрутів.
Крім того, перевізником міста обслуговується 5 міжміських та 1 міжобласний автобусні
маршрути. Загальний обсяг перевезень пасажирів на 2019 рік у місті планується до 6,0 млн.
осіб.
Загальна протяжність доріг комунальної власності складає 418,2 км., доріг з твердим
покриттям - 406 км. Більше 70 % доріг потребують поточного або капітального ремонту.
Утримання та ремонт доріг здійснюється коштами місцевого бюджету в межах
наявного фінансування за договорами з підрядними організаціями.
На території міста розташована одна автостанція, яка знаходиться у власності
ТОВ «Автотранс АТП-11407». З метою удосконалення надання якісних транспортних послуг
приватним підприємцем розпочато ремонт території автостанції. З автостанції виконуються
приміські, міжміські, міжобласні та міжнародні рейси.
На території міста та прилеглих селищ розташовано:
- 13 відділень ПАТ «Укрпошта»;
- 4 відділення компанії «Нова Пошта»;
- 1 відділення компанії «Делівері».
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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: - СЛД № 3 КЦТ № 541
ДФ ПАТ «Укртелеком».
В цілому транспортна інфраструктура громади розвинута і задовольняє потреби
місцевих мешканців, але для людей з інвалідністю (колясочників) не вистачає громадського
транспорту спеціально обладнаного під їх потреби. Це не дає змоги людям цієї вразливої
категорії мати доступ до різних послуг та бути активними в громадському житті. Згідно з
результатами опитування потребує покращення міжміське сполучення.
6. Соціальна інфраструктура
Освіта.
Мережа навчально-виховних закладів територіальної громади нараховує:
- 16 закладів загальної середньої освіти з плановою потужністю 5 854 місць, із яких
4 заклади І-ІІ ступенів, 11 закладів – І-ІІІ ступенів, 1 заклад – ІІ-ІІІ ступенів; 1 заклад Опорний заклад «Торецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 6» військово-цивільної
адміністрації міста Торецьк Донецької області;
- 15 закладів дошкільної освіти (з них тимчасово призупинена діяльність 2 закладів)
з плановою потужністю 1 401 місце;
- 3 заклади позашкільної освіти.
У 2018 році дошкільною освітою було охоплено 1 302 дитини, що складає 60%
у загальній кількості дітей дошкільного віку. У 2019 році заплановано збільшити кількість
дітей до 1 344, в тому числі 680 дівчат та 664 хлопчики. Протягом останніх років кількість
дітей, що навчаються у дошкільних навчальних закладах залишається досить стабільною
з незначними коливаннями. Дані приведені у таблиці.
Найменування
2000 р.
2005 р
2010 р.
2015 р.
2019 р.
Чисельність дітей у дитячих
1 613
1 361
1 482
1 649
1 344
садках, в тому числі
дівчат
*
*
821
691
680
хлопчиків
*
*
661
958
664
* статистичні дані відсутні
Черга на влаштування дітей у дошкільні навчальні заклади відсутня.
У місті також функціонує КУ «Інклюзивно-ресурсний центр» для дітей з особливими
освітніми потребами. Планова кількість дітей – 90 осіб, фактичне відвідування за 2018 рік
склала 66 осіб.
Контингент педагогічних працівників складає 715 осіб. Усі заклади міста охоплені
державною мовою навчання.
У закладах загальної середньої освіти протягом 2018 року навчалось 4 496 дітей,
у 2019 році цей показник планово збільшиться до 4 595 учнів (в тому числі дівчат – 2 435,
хлопців – 2 160). Середня наповнюваність класів загальноосвітньої школи у 2018 році
складала 20 осіб, на 2019 рік цей показник заплановано залишити на тому ж рівні. Динаміка
зміни кількості учнів представлена в таблиці.
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Найменування
2000 р.
2005 р
2010 р.
2015 р.
2019 р.
Чисельність учнів закладів
загальної середньої освіти, у
9 234
6 230
4 231
4 225
4 595
тому числі:
- учнів закладів загальної
середньої освіти
2 611
2 120
1 635
1 806
2 004
(1-4 класи), з них:
дівчат
1 112
981
849
809
989
хлопчиків
1 499
1 139
1 086
997
1 015
- учнів закладів загальної
середньої освіти (5-9 класи),
5 344
3 182
2 573
1 991
2 155
з них:
дівчат
2 865
1 712
1 336
1 021
1 183
хлопчиків
2 479
1 470
1 237
970
972
учнів
закладів
загальної середньої освіти
1 279
928
423
428
436
(10-11 класи), з них:
дівчат
738
565
277
251
263
хлопчиків
541
363
146
177
173
Учні 1 -4 класів, учні 5-11 класів пільгової категорії та учні ГПД (загалом 1 990 дітей)
забезпечені безкоштовним харчуванням у школах. На ці потреби у 2018 році з міського
бюджету витрачено 2 827,9 тис. грн., витрати на 2019 рік заплановані в обсязі 6 103,0 тис. грн.
для 2 327 учнів.
Результати ЗНО
(осіб)
Показник
Прийняло участь, у тому числі за
предметами:
Українська мова
Математика
Англійська мова
З результатом більше 160 балів :
Українська мова
Математика
Англійська мова

2016 рік
429

2017 рік
393

2018 рік
473

252
113
64

234
95
64

313
109
51

72
22
9

62
18
11

53
15
8

В цілому збільшується кількість випускників навчальних закладів, але результативні
показники оцінювання демонструють зменшення.
В громаді почали впроваджувати передові практики навчання - в опорному закладі
«Торецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №6» використовують елементи STEM-освіти –
уроки робототехніки з використанням інноваційного устаткування. Навчальні заклади
потребують покращення матеріально-технічного стану шляхом здійснення капітальних та
поточних ремонтів, придбання нового обладнання та інвентарю, забезпечення інфраструктури
інклюзивної освіти. Для сільського населення є потреба в підвезенні дітей до навчальних
закладів.
Заклади освіти в цілому забезпечують якісні, доступні, комплексні освітні послуги
населенню громади. Згідно опитування 80% місцевих мешканців задоволені якістю освітніх
послуг в громаді.
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Охорона здоров’я
Лікувально-профілактична допомога населенню міста надається закладами як
первинного так і вторинного рівня. Основними базовими напрямками розвитку охорони
здоров’я міста є: удосконалення системи управління, укріплення матеріально-технічної бази
закладів охорони здоров’я, впровадження нових медичних технологій, поліпшення допомоги
жінкам та дітям, підвищення якості медичної допомоги, зокрема ургентної.
31.05.2018 року в місті Торецьку розпочало свою діяльність Комунальне некомерційне
підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги», 11.10.2018 року створено
Комунальне некомерційне підприємство «Центральна міська лікарня». На третинному рівні
медична допомога населенню міста надається шкіро-венерологічним диспансером,
протитуберкульозним диспансером та психоневрологічним диспансером.
На теперішній час «Центральна міська лікарня» обслуговує не тільки населення міста та
його селищ, а також пацієнтів з прилеглих до міста Торецька наступних населених пунктів:
Розівка, Пантелеймонівка, Верхньоторецьке, Новоселівка-2, Новобахмутівка, Троїцьке,
Майорськ та ін.
За час проведення АТО та ООС з 2014 року медична допомога надавалася тимчасовопереміщеним особам. В ЛПЗ міста проліковано амбулаторно – 3 405 осіб, стаціонарно –
1 211 осіб. За медичною допомогою з 2014р. по 2019р. з пораненнями в КНП «ЦМЛ»
звернулись 152 мирних громадян та з пораненнями та захворюваннями – 2 740 військових.
Проводяться заходи з профілактики розповсюдження ВІЛ/СНІДу серед населення.
З цією метою проводиться:
- проведено досліджень -2 291;
- виявлено 48 ВІЛ-інфікованих;
- обстеження вагітних, 100% охоплення вагітних на ДКТ;
- 100% охоплення ВІЛ-інфікованих вагітних і дітей, народжених від ВІЛ-інфікованих
матерів антиретровірусним лікуванням, після чого не було жодного випадку ВІЧ-інфекції
у дітей;
- 100% забезпечення засобами індивідуального захисту медпрацівників, що мають ризик
професійного інфікування.
Продовжується забезпечення пільгової категорії населення пільговими медикаментами
(забезпечено 202 особи на суму 98 670,0 грн.).
Постраждалим від насильства доступні послуги мобільної бригади, медична,
психологічна допомога.
Для забезпечення соціальних послуг населенню в громаді діє комунальний заклад
«Територіальний центр соціального обслуговування». Доступна послуга соціального
працівника на дому.
Зазначені заклади громади потребують ремонту та нового обладнання для забезпечення
якісних послуг різним цільовим групам. Згідно опитування тільки 45 % місцевих мешканців,
що прийняли участь в опитуванні задоволені якістю медичних послуг, 55% респондентів не
задоволені якістю медичних послуг. Галузь відчуває брак кваліфікованих кадрів – лікарів
ендокринологів, онкологів, травматологів, хірургів та новітнього діагностичного обладнання
– томографа, інкубаторів та моніторів для немовлят.
Культура і туризм
Діяльність мережі закладів культури направлена на створення умов для збереження та
розвитку культурного потенціалу громади та якісні зміни в наданні послуг населенню.
Мережу закладів культури складає:
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- 1 централізована бібліотечна система, до складу якої входять 8 бібліотек-філій та
центральна бібліотека, які знаходяться в комунальній власності міста;
- 2 клубних заклади, які знаходяться в міській комунальній власності;
- музична школа ім. І. Карабиця, контингент якої складає 390 учнів;
- народний музей історії міста Торецька, у фондах якого 4 676 експонатів;
- Торецький музичний коледж, контингент якого складає 66 студентів;
- інші заклади культури (централізована бухгалтерія, методичний відділ).
Діяльність закладів культури за 2018 рік
спрямована на задоволення культурних потреб
населення. Проведені фактично та заплановані до
кінця поточного року 32 культурно-мистецьких
заходів до державних свят та пам’ятних дат.
В клубних закладах культури працюють 15
клубних формувань, колективів самодіяльності, в
яких займаються 193 особи. Один колектив має
звання народний.
Завдяки розвитку платних послуг та інших джерел вирішується питання щодо
укріплення матеріально-технічної бази закладів культури. В 2018 році надано платних послуг
на суму 126,3 тис. грн. Отримані кошти частково спрямовуються на придбання оргтехніки.
У 2019 році очікується отримання доходів від надання платних послуг на суму
101,118 тис.грн.
Крім того, протягом 2018 року бібліотекою було проведено 778 культурно-масових
заходів: години історії, народознавчі свята, квести, конкурси, тренінги з комп’ютерної
грамотності, майстер-класи тощо. Важливою формою роботи бібліотек є діяльність клубів за
інтересами та любительські об’єднання при бібліотеках, що сприяють розвитку творчої
самореалізації особистості. Загалом в ЦБС міста Торецька діють 12 читацьких об’єднань за
інтересами:
літературні, патріотичні, клуби та гуртки. Серед яких слід відзначити:
літературно-поетичний клуб для молоді «Натхнення» (центральна бібліотека), народознавчий
клуб «Джерельце» (бібліотека – філія№1 для дітей), відео – клуб «Калейдоскоп» (бібліотека –
філія№2), сімейний клуб « Берегиня» (бібліотека – філія№7) молодіжна ініціативна ліга
«ІМУН», творча майстерня «Мистецький квартал» (бібліотека – філія №5), гуртки
«Фантазери», «Кіно і Книга», «Персональний комп’ютер з нуля» тощо.
Студенти Торецького музичного коледжу беруть активну участь у міських заходах,
урочистостях, даруючи мешканцям радість спілкування з музичним мистецтвом України та
світу. Якість професійної підготовки підтверджується успішними виступами та перемогами
студентів коледжу у регіональних, всеукраїнських та міжнародних конкурсах. Випускники
коледжу вступають та навчаються у мистецьких вищих навчальних закладах.
Музична школа імені Івана Карабиця з честю носить ім'я почесного громадянина міста,
видатного українського композитора Івана Федоровича Карабиця та презентує місто Торецьк,
як сучасне місто з культурними традиціями. Контингент (включно філія, яка розташована в
смт Новгородське) – 390 учнів Педагогічний колектив школи - 49 викладачів. Школа
підтримує творчі зв’язки з видатними діячами культури та мистецтва, викладачами вищих
навчальних закладів України.
На базі Музичної школи імені Івана Карабиця проходить обласний Відкритий конкурсфестиваль «Карабиць-Дебют» та міський Фестиваль українського фольклору.
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Учні школи є переможцями багатьох конкурсів. Тільки за 2018-2019 навчальний рік
солісти та колективи школи отримали 19 перемог та звання лауреатів та дипломантів
міжнародних конкурсів, 30 всеукраїнських конкурсів, 33 обласних конкурсів.
На випускних іспитах учні демонстрували майстерне і технічне виконання програми на
музичних інструментах та глибокі теоретичні знання. Викладачі разом зі своїми вихованцями
приймають участь у святкових заходах, акціях, які проводяться у місті: в дитячих садках,
закладах загальної середньої освіти, бібліотеках, інклюзивно-ресурсному центрі військовоцивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області
та територіальному центрі
соціального обслуговування. Прийняли участь у проекті «Відкрий Україну» в рамках
Державної програми «Схід і Захід разом» спільно з громадською організацією «Україна
єдина» УКУ м. Львів.
Проведено біля 100 культурно-просвітницьких заходів (концертів, вистав, лекцій,
святкових заходів). В школі функціонує єдиний в області учнівський музичний театр, вистави
якого проходять на англійській мові. Учнівський та викладацький колектив закладу й надалі
планує активно брати участь у заходах обласного, всеукраїнського та міжнародного рівнів та
вдосконалювати свою виконавську майстерність.
В громаді з’являються неформальні спільноти, громадські організації, які займаються
музичними, культурними та просвітницькими проектами, фестивалями; згуртовують активну
молодь, пропагують громадську активність та волонтерство.
В Торецьку функціонує молодіжний громадський простір «TEEN-ДІМ», де молодь,
активісти, представники місцевої влади проводять зустрічі, семінари, тренінги та інші заходи.
Подібний майданчик з’явився в смт Новгородське.
Спортивна інфраструктура представлена 3 фітнес-залами, 5 футбольними полями, 5
спортивним залом/комплексами. Є громадські спортивні майданчики на відкритому повітрі,
громадських парки.
Заклади культури і спорту потребують покращення матеріально-технічного стану,
інфраструктури доступності та нового обладнання та інвентаря.
За підсумками опитування громадян тільки 40% респондентів задоволені забезпеченням
культурних потреб, 60% опитуваних незадоволені послугами, їм не вистачає цікавих
культурно-масових заходів та просторів для організації дозвілля.
7. Стан довкілля
Основні показники, що характеризують стан навколишнього природного середовища
Торецької територіальної громади, основні фактори негативного
впливу
на стан
навколишнього природного середовища:
Земельні ресурси
Територія міста Торецька представляє собою степну рівнину, котру перерізає р. Кривий
Торець балками та ярами. Загальна площа міста - 6,2 тис. га, у тому числі:
- посадки, ліси, парки - 806 га;
- кар’єри та терикони –271 га.
У місті Торецьк нараховується 332,0947 га порушених земель (відноситься до
видобувних підприємств).
Надра і мінеральні ресурси
У районі міста Торецька основними корисними копалинами є кам’яне вугілля.
У теперішній час усі промислові вугільні пласти частково відпрацьовані та знаходяться на
балансі підприємств ДП «Торецьквугілля», ТДВ «ОП « Шахта імені Святої Матрони
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Московської». Інших розвідувальних родовищ копалин, які мають промислове значення ,
у місті відсутні.
Водні ресурси
Водогосподарські підприємства, які рахуються на території Торецької міської ради
згідно форми 6-зем. 2 водних об’єкта, це ПУВКГ і Часов-Яр ДПП «УПВЧМ» (водонапірні
станції, очисні споруди) загальна площа 17, 039 га.
Джерелом водопостачання міста є водоводи з Горлівської фільтрувальної станції, для
селища Новгородське, селища Щербинівка (частково) та селища Петрівка – другий Донецький
водовод. Технічна вода і частково питна надходять з Часов-Ярського РУ.
Ліса та інша рослинність
Зелені насадження міста Торецька цілком представлені лісопосадками, які займають
площу 806 га або 13 % території міста. На території міста розташоване лісництво.
У зв'язку з тим, що основні насадження велися у 40-50 роки, вони потребують значного
оновлення.
Тваринний світ
Через невелику площу лісів, лісопосадок, парків тваринний світ у місті цілком
представлений птахами і дрібними тваринами. Але у місті спостерігається проблема
безпритульних тварин, вирішенням якої може бути влаштування притулку для таких тварин.
У результаті проведення АТО почастішали випадки появи диких тварин (лисиці, вовки)
та плазунів. Наразі спеціалізованих організацій щодо відлову таких тварин немає.
Забруднення атмосферного повітря
Джерелами забруднення атмосфери міста продовжують залишатися підприємства
вугільної промисловості (шахти), ТОВ НВО «Інкор і Ко» і ПАТ «ЦЗФ «Щербинівська» та ОФ
«Щербинівська» філія ТОВ «Енергоімпекс».
Найбільше часто реєструються перевищення гранично припустимих концентрацій по
змісту в повітрі продуктів горіння, у т.ч. відвалів шахт і специфічних викидів ТОВ НВО
«Інкор і Ко» (диоксід сірки, сірководень, окис вуглецю, сажа, фенол, формальдегід, пил).
Значну вагу в структурі викидів складають викиди від неорганізованих джерел (породні
відвали, шламонакопичувачі, відстійники).
У теперішній час проблемними залишаються наступні питання щодо охорони
атмосферного повітря:
- практично не впроваджуються удосконалені технології з метою зниження обсягів викидів,
не ведеться доробка існуючих процесів у цих же цілях;
- на шахтах міста не ведеться будівництво нових пилогазоочисних споруджень, не
виконуються капітальні ремонти існуючого пилогазоочисного устаткування;
- не ведуться роботи зі збільшення обсягів зворотної закладки породи у відпрацьовані
простори, у результаті чого продовжується розміщення на відвалах породної маси;
- не здійснюються систематичні роботи по озелененню, рекультивації породних відвалів
шахт і ПАТ «ЦЗФ «Щербинівська» та ЗФ «Щербинівська» філія ТОВ «Енергоімпекс».
Охорона від забруднення водних ресурсів
-

Шість підприємств міста мають відкритий скид у поверхневі і підземні води:
ТОВ НВО «Інкор і Ко»
ТДВ «ОП «Шахта імені Святої Матрони Московської»
ДП «Торецьквугілля»
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- Філія ЗФ «Щербинівська» ТОВ «Донінтервугілля»
- ВУВКГ
- ДП «ОК «Укрвуглереструктуризація».
Щорічно вугільними підприємствами скидується 8 млн. куб. м шахтних вод в річку
Кривий Торець.
Шахтні води відрізняються високою мінералізацією – сульфати (до 872 мг\куб. дм),
хлориди (до 430 мг\куб. дм), фосфати(до 0,12 мг\куб. дм), значним вмістом заліза (до 0,62
мг\куб. дм), зважених речовин, завищеним вмістом розчинного кисню та БСК (до 13,8мг\куб.
дм), та наявністю мікробіологічного забруднення (ЛКП 2*100000000КУО в 1 куб.дм,
кількість коліфагів в 1 куб.дм до 1050 КУО ).
Аналіз ситуації по об'єктах, що здійснює скидання стічних вод з'ясував наступне.
Існуючи очисні спорудження каналізації міста Торецька експлуатуються з 1987 року
і мають проектну потужність 2 000 м куб. на добу. Зокрема, на каналізаційній насосній станції
«Шепітькін Яр» необхідно зробити модернізацію із заміною насосного обладнання.
Це дозволить підвищити очистку каналізаційних стоків і досягнути економії електроенергії
26 тис. Квт/рік.
Очисні спорудження промстічних вод шахт міста також мають потребу в проведенні
капітальних ремонтів і реконструкції, потребують відновлення хлораторних очисні
спорудження всіх шахт міста.
Радіаційне забруднення
До 2000 року у місті 5 підприємств використовували у виробництві джерела
радіаційного випромінювання. Але через аварії при експлуатації РІПів, 4 підприємства міста
відмовились від використання приборів с ІІІ та передали виведені з експлуатації прибори
підприємству “Ізотоп”.
Відповідно до даних Торецької міської філії «Донецький обласний лабораторний центр»
радіаційний фон в громаді знаходиться в межах 8-14 мкР\годину при нормі – 30 мкР\годину.
Екологічна ситуація складна, типова для шахтарських населених пунктів. Пріоритетними
екологічними проблемами громади, що потребують вирішення є: утилізація промислових та
побутових відходів, впровадження роздільного збору ТПВ; гасіння та рекультивація породних
відвалів; ремонт міських очисних споруд і каналізації; утворення санітарно-захисних зон;
відсутність рекреаційних зон.

PEST-аналіз
PEST-аналіз - це маркетинговий інструмент, призначений для виявлення політичних (P
— political), економічних (E — economic), соціальних (S — social) і технологічних (T —
technological) аспектів зовнішнього середовища, які впливають на подальший розвиток
громади.
PEST-аналіз — це спосіб зрозуміти, як зовнішні сили впливають на громаду. Ця
методика є частиною управління ризиками в розробці стратегії.
Підсумки проведеного аналізу представленні у вигляді таблиці із факторами, рівнем впливу
за оцінками робочої групи та визначенням позитивного (+) чи негативного (-) впливу на
розвиток громади.
P — політичне середовище (Political Environment). Урядові постанови і юридичні
питання впливають на діяльність місцевої влади і бізнесу. Політичні фактори зовнішнього
середовища та їх вплив представлені в таблиці.
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ПОЛІТИЧНІ ФАКТОРИ
№
з/п

Найменування фактору

Рівень
впливу

Вплив
+/-

Відсутність політичної стабільності
11
Відсутність державної підтримки на створення альтернативних
2. підприємств при ліквідації вугільних підприємств та компенсації
11
(екологія)
3. Зовнішній вплив (ЄС, США)
10
+
4. Торгова блокада з РФ
10
5. Бездіяльність законів
10
6. Проведення реформи децентралізації
+
10
Перекладання функцій держави на ОМС без надання відповідної
7.
10
фінансової компенсації
8. Повільна, часткова та недосконала реформа децентралізації
10
9. Популізм, невиконання передвиборчих обіцянок
9
+
10. Новий Президент, ВРУ та КМУ
9
+
11. Вступ в НАТО, ЄС
8
12. Втручання держави в діяльність ОМС
6
E — економіка (Economic). Економічний чинник розглядає зовнішні економічні проблеми,
які можуть зіграти певну роль в успіху громади. Економічні фактори зовнішнього середовища
та їх вплив представлені в таблиці.
1.

ЕКОНОМІЧНІ ФАКТОРИ
№
з/п
1.
2.
3.
4.

Найменування фактору
Донорська підтримка МСП
Зменшення кількості робочих місць, наявність тіньового бізнесу,
зменшення надходжень до бюджету
Відсутність державної підтримки та пільгового кредитування для
бізнесу
Відсутність зовнішніх інвестицій

Рівень
впливу

Вплив
+/-

9

+

9

-

9

-

9

-

5.

Несприятлива логістика та незручне географічне розташування, лінія
розмежування

9

-

6.
7.

Міграція працездатного населення та молоді
Низька спроможність ОТГ через відсутність земель (власних та с/г)

9
9

-

8.

Недиверсифікована економіка (відсутність альтернатив вугільним
підприємствам), відсутність власних виробництв

9

-

9

+

9

-

9
7
6

+
-

2

-

9.
10.
11.
12.
13.
14.

Збільшення кількості об'єктів торгівлі та послуг
Низький рівень заробітної плати та зниження покупної спроможності
населення
Патерналізм МСП та громади
Збільшення долі "мережевих" бізнесових структур (з інших міст)
Законодавча база для територій ООС
Загальнодержавна економічна кон'юнктура, незрозуміла державна
політика
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S — соціум (Social). Аналіз соціального середовища допомагає зрозуміти, як формується та
реалізовується державна соціальна та гуманітарна політика. Соціальні фактори зовнішнього
середовища та їх вплив представлені в таблиці.

СОЦІАЛЬНІ ФАКТОРИ
№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Найменування фактору
Активна молодь (молодіжні організації та рада) надають пропозиції
щодо розвитку міста, готові до створення власного бізнесу, втілення
нових ідей
Молодь, орієнтована на здоровий спосіб життя
Відсутність медицинської діагностики, підготовлених кадрів
(медицина)
Покращення якості надання соціальних послуг
Зайнятість населення (тенденції до розвитку бізнесу)
Екологічні фактори (низький рівень життя)
Впровадження нових культурних заходів
Нова українська освіта
Реформа медицини
Програма повернення креативних, дієвих мешканців
Ставлення до релігії, національних меншин, гендерні та демографічні
показники (старіння населення)

Рівень
впливу

Вплив
+/-

9

+

9

+

9

-

8
8
8
6
6
6
1

+
+
+
+
+
+

1

-

T — технології (Technology). Технологія відіграє величезну роль в повсякденному житті,
адміністративних послугах, бізнесі. Впровадження нових продуктів, нових технологій і послуг
може тривати значний час і вимагати більших витрат, тому необхідно оцінювати цей фактор
з усіх боків. Технологічні фактори зовнішнього середовища та їх вплив представлені
в таблиці.

ТЕХНОЛОГІЧНІ ФАКТОРИ
№
з/п

Найменування фактору

Рівень
впливу

Вплив
+/-

1.

Можливість участі у грантових програмах через Інтернет (інформація,
умови, конкурс)

9

+

2.

Відсутність державної фінансової допомоги у розвиток технологій
промислових підприємств міста (шахти), відсутність технологічних
інвестицій, застарілі технології у виробництві та сфері обслуговування

9

-

9

-

9

-

9
8
8
7
7

+
+
+
-

5

+

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Відсутність технології сортування сміття
Відсутність впровадження технологій у сферу безпеки
(відеоспостереження)
Впровадження електронних сервісів в адміністративних послугах
Задовільний рівень Інтернету
STEM-освіта, реанімація станції юних техніків
Неосвіченість у використанні Інтернет людей старшого віку
Інтернет залежність
Використання населенням інтернет-магазинів, інтернет-банкінгу та
інтернет-реклами, встановлення терміналів

Результати PEST-аналізу використані для проведення SWOT-аналізу.
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SWOT-аналіз
SWOТ–аналіз – це аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища системи. Аналізу
підлягають сильні сторони (Strength), слабкі сторони (Weakness) внутрішнього середовища,
а також можливості (Opportunities) і загрози (Threats) зовнішнього середовища громади.
Методологія SWOT-аналізу передбачає спочатку виявлення сильних і слабких сторін,
можливостей і загроз, після цього встановлення зв'язків між ними, які в подальшому можуть
бути використані якраз для формування стратегії розвитку громади.
Основні сильні і слабкі сторони Торецької громади, можливості і загрози зовнішнього
середовища представлені в таблиці.
СИЛЬНІ СТОРОНИ

СЛАБКІ СТОРОНИ

Корисні копалини - в громаді наявні значні
поклади кам’яного вугілля

Фрагментарність Торецької громади по
перспективному плану формування спроможних
ОТГ Донецької області несе ризики для
успішності реформи децентралізації в Торецьку

Дієва місцева влада

Зменшення кількості робочих місць, тіньовий
бізнес, зменшення бюджетних надходжень

Місцеві підприємства та підприємці - основа
економіки
Якісні освітні послуги, реформована та
модернізована система освіти
Організовано надання якісних соціальних
послуг

Відсутність інвестицій як в наявні
бюджетоформуючі підприємства, так і нові
Несприятлива логістика, не дуже вдале
розташування громади поруч з великими
агломераціями

Розвинуті ІТ-послуги місцевого бізнесу

Міграція працездатного населення характеризує
відтік молоді та кваліфікованих фахівців
Відсутність земель сільськогосподарського
призначення негативно впливає на розвиток
сільського господарства та створення
ланцюжків доданої вартості в харчовій
промисловості

Розповсюдженні практики STEM-освіти

Недиверсифікована економіка створює ризики
для добробуту родин, зайнятості та бюджетних
надходжень від двох великих підприємств

Активна, ініціативна та дієва молодь

Низький рівень заробітної плати негативно
впливає на споживчу спроможність населення і
тим самим на розвиток торгівлі і сфери послуг

Активна культурна спільнота

Низький рівень життя

Реформована та модернізована система
медицини
Збільшення долі "мережевих" бізнес структур
- якісні товари та послуги за конкурентними
цінами
Тенденції до збільшення кількості об'єктів
торгівлі та послуг

Інтернет залежність молоді та неосвіченість у
використанні інтернет людей старшого віку
Низький рівень зайнятості сприяє міграції та
погіршенню криміногенної ситуації
Патерналізм населення негативно впливає на
розвиток малого бізнесу та громадянської
активності
Відсутність кваліфікованих кадрів в медицині
Відсутність нових технологій в утилізації ТПВ
(сортування сміття)
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Відсутність впровадження технологій у сфері
безпеки (відеонагляд, освітлення, безпека
дорожнього руху)
Зношеність місцевих доріг додатково ускладнює
логістичну ситуацію
Зношеність інфраструктурних мереж та споруд
сприяє зниженню якості послуг ЖКГ
Практично відсутня інфраструктура відпочинку
та дозвілля
МОЖЛИВОСТІ

ЗАГРОЗИ

Оновлення влади - увага до вугільної галузі,
увага до проблем зони ООС, боротьба з
корупцією

Нестабільна політична ситуація, невиконання
обіцянок, бездіяльність влади та законів

Вплив міжнародних донорів - додаткові
фінансові ресурси, нові знання та навички,
пріоритет демократичних цінностей та цілей
сталого розвитку

Близькість лінії розмежування, поновлення
гарячої фази конфлікту, законодавчі обмеження
для територій ООС, блокада торгівлі з РФ

Реформа децентралізації - нові повноваження,
розборка "матрьошки" в управлінні, додаткові
стимулюючі фінансові можливості
Залучення інвесторів за рахунок розвитку
технологій та покращення послуг
Покращення іміджу Торецька через
активізацію молоді, впровадження нових
культурних заходів

Втручання держави в діяльність ОМС,
перекладання на ОМС державних функцій без
відповідної фінансової компенсації
Занепад підприємств вугільної галузі без
інвестицій, модернізації та державної підтримки
Подальше підвищення вартості послуг ЖКГ та
енергоносіїв

Припинення військового конфлікту покращення логістичної ситуації, зменшення
ризиків для інвестицій і бізнесу, повернення
кваліфікованих кадрів, відновлення
пошкодженої інфраструктури

Для формування стратегічних цілей розвитку громади необхідно підсилити сильні сторони
громади можливостями, а також нівелювати вплив загроз та слабких сторін громади.
Сильні сторони — це властивості системи, що за умови злиття з можливостями
зовнішнього середовища забезпечує прискорене просування системи до досягнення
стратегічних цілей.
Слабкі сторони — негативні властивості системи, що визначають її гальмування в процесі
руху до досягнення стратегічних цілей. Гальмування стає істотним при злитті основних
слабкостей системи з істотними погрозами зовнішнього середовища. При цьому також не
можна ігнорувати сильні сторони й можливості зовнішнього середовища. Так формується
варіант песимістичного сценарію розвитку організації.
Сильні і слабкі сторони попередньо були визначенні при опитуванні громади.
Можливості — це тенденції або події в зовнішньому середовищі, при правильній
відповідній реакції на які система домагається істотного просування до поставлених
стратегічних цілей.
Загрози — це тенденції або події в зовнішньому середовищі, які за відсутності відповідної
реакції системи спричиняють значне погіршення стану на шляху до виконання своїх планів.
Можливості і загрози для розвитку Торецької громади попередньо були визначені при
проведенні PEST-аналізу.
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За підсумками опрацювання первинної інформації робочою групою визначені слабкі та
сильні сторони Торецької громади, можливості та загрози зовнішнього середовища та
визначені взаємозв’язки між цими чинниками.

SWOT-матриця перспективної Торецької громади
SWOT-матриця дозволяє виявити взаємозв‘язки між «внутрішніми» (сильні та слабкі
сторони) та «зовнішніми» (можливості та загрози) факторами, які мають стратегічне значення
для Торецької громади. Суцільна лінія символізує сильний взаємозв‘язок, пунктирна –
слабкий. Саме ці взаємозв‘язки дозволяють сформулювати порівняльні переваги, виклики і
ризики, які є основою для стратегічного вибору – формулювання стратегічних та операційних
цілей розвитку громади на довгострокову перспективу.
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Порівняльні переваги
Сильні сторони

Підтримують

Можливості

Місцеві підприємства та підприємці
- основа економіки

Оновлення влади - увага до вугільної
галузі, увага до проблем зони ООС,
боротьба з корупцією

Якісні освітні послуги, реформована
та модернізована система освіти

Вплив міжнародних донорів - додаткові
фінансові ресурси, нові знання та навички,
пріоритет демократичних цінностей та
цілей сталого розвитку

Організовано надання якісних
соціальних послуг

Реформа децентралізації - нові
повноваження, розборка "матрьошки" в
управлінні, додаткові стимулюючі
фінансові можливості

Розповсюдженні практики STEMосвіти

Залучення інвесторів за рахунок розвитку
технологій та покращення послуг

Активна культурна спільнота та її
активність

Покращення іміджу Торецька через
активізацію молоді, впровадження нових
культурних заходів

Збільшення долі "мережевих" бізнес
структур - якісні товари та послуги за
конкурентними цінами

Припинення військового конфлікту покращення логістичної ситуації,
зменшення ризиків для інвестицій і
бізнесу, повернення кваліфікованих
кадрів, відновлення пошкодженої
інфраструктури

Тенденції до збільшення кількості
об'єктів торгівлі та послуг
Розвинуті ІТ-послуги місцевого
бізнесу
Корисні копалини - в громаді наявні
значні поклади кам’яного вугілля
Дієва місцева влада
Активна, ініціативна та дієва молодь
Реформована та модернізована
система медицини
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Виклики
Слабкі сторони

Зменшують

Фрагментарність Торецької громади по
перспективному плану формування спроможних
ОТГ Донецької області несе ризики для
успішності реформи децентралізації в Торецьку
Зменшення кількості робочих місць, тіньовий
бізнес, зменшення бюджетних надходжень
Відсутність інвестицій як в наявні
бюджетоформуючі підприємства, так і нові

Можливості
Вплив міжнародних донорів додаткові фінансові ресурси, нові
знання та навички, пріоритет
демократичних цінностей та
цілей сталого розвитку

Оновлення влади - увага до
вугільної галузі, увага до проблем
зони ООС, боротьба з корупцією

Несприятлива логістика, не дуже вдале
розташування громаді поруч з великими
агломераціями
Відсутність земель сільськогосподарського
призначення негативно впливає на розвиток
сільського господарства та створення ланцюжків
доданої вартості в харчовій промисловості
Міграція працездатного населення характеризує
відтік молоді та кваліфікованих фахівців
Недиверсифікована економіка створює ризики
для добробуту родин, зайнятості та бюджетних
надходжень від двох великих підприємств
Низький рівень життя
Низький рівень заробітної плати негативно
впливає на споживчу спроможність населення і
тим самим на розвиток торгівлі і сфери послуг
Інтернет залежність молоді та неосвіченість у
використанні інтернет людей старшого віку
Низький рівень зайнятості сприяє міграції та
погіршенню криміногенної ситуації
Патерналізм населення негативно впливає на
розвиток малого бізнесу та громадянської
активності
Відсутність кваліфікованих кадрів в медицині
Відсутність нових технологій в утилізації ТПВ
(сортування сміття)
Відсутність впровадження технологій у сфері
безпеки (відеонагляд, освітлення, безпека
дорожнього руху)
Зношеність місцевих доріг додатково ускладнює
логістичну ситуацію
Зношеність мереж та споруд сприяє зниженню
якості послуг ЖКГ
Практично відсутня інфраструктура відпочинку
та дозвілля

Реформа децентралізації - нові
повноваження, розборка
"матрьошки" в управлінні,
додаткові стимулюючі фінансові
можливості

Залучення інвесторів за рахунок
розвитку технологій та
покращення послуг
Покращення іміджу Торецька
через активізацію молоді,
впровадження нових культурних
заходів

Припинення військового
конфлікту - покращення
логістичної ситуації, зменшення
ризиків для інвестицій і бізнесу,
повернення кваліфікованих
кадрів, відновлення
пошкодженої інфраструктури
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Ризики
Слабкі сторони

Посилюють

Фрагментарність Торецької громади по
перспективному плану формування спроможних
ОТГ Донецької області несе ризики для
успішності реформи децентралізації в Торецьку
Зменшення кількості робочих місць, тіньовий
бізнес, зменшення бюджетних надходжень
Відсутність інвестицій як в наявні
бюджетоформуючі підприємства, так і нові
Несприятлива логістика, не дуже вдале
розташування громаді поруч з великими
агломераціями
Міграція працездатного населення характеризує
відтік молоді та кваліфікованих фахівців

Загрози
Нестабільна політична ситуація,
невиконання обіцянок,
бездіяльність влади та законів

Близькість лінії розмежування,
поновлення гарячої фази
конфлікту, законодавчі
обмеження для територій ООС,
блокада торгівлі з РФ

Відсутність земель сільськогосподарського
призначення негативно впливає на розвиток
сільського господарства та створення ланцюжків
доданої вартості в харчовій промисловості
Недиверсифікована економіка створює ризики
для добробуту родин, зайнятості та бюджетних
надходжень від двох великих підприємств
Низький рівень заробітної плати негативно
впливає на споживчу спроможність населення і
тим самим на розвиток торгівлі і сфери послуг

Втручання держави в діяльність
ОМС, перекладання на ОМС
державних функцій без
фінансової компенсації

Низький рівень життя
Інтернет залежність молоді та неосвіченість у
використанні інтернет людей старшого віку
Низький рівень зайнятості сприяє міграції та
погіршенню криміногенної ситуації
Патерналізм населення негативно впливає на
розвиток малого бізнесу та громадянської
активності
Відсутність кваліфікованих кадрів в медицині

Занепад підприємств вугільної
галузі без інвестицій,
модернізації та державної
підтримки

Подальше підвищення вартості
послуг ЖКГ та енергоносіїв

Відсутність нових технологій в утилізації ТПВ
(сортування сміття)
Відсутність впровадження технологій у сфері
безпеки (відеонагляд, освітлення, безпека
дорожнього руху)
Зношеність місцевих доріг додатково ускладнює
логістичну ситуацію
Зношеність мереж та споруд сприяє зниженню
якості послуг ЖКГ
Практично відсутня інфраструктура відпочинку
та дозвілля
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Порівняльні переваги, виклики і ризики перспективної Торецької громади
Порівняльні переваги
(визначені в результаті аналізу сильних сторін і можливостей)
Прогнозоване продовження євроінтеграційних процесів та реформ в Україні сприятимуть
зростанню зацікавленості інвесторів до України. Такі сильні сторони Торецької громади, як
дієва влада, наявність корисних копалин, активні підприємці стимулюватимуть підтримку
існуючих та створення за рахунок інвесторів нових технологічних підприємств, що призведе
до збільшення робочих місць та зростання рівня доходів населення;
Реформа децентралізації влади, секторальні реформи та підтримка міжнародних партнерів
забезпечать розвиток установ сфери освіти та культури, сфери надання соціальної і медичної
допомоги, результатом чого є підвищення якості та збільшення асортименту надання послуг
населенню;
Оновлення влади, активізація економіки на національному рівні стимулюватиме розвиток
наявних у громаді великих промислових підприємств.
Виклики
(визначені в результаті аналізу слабких сторін і можливостей)
Незадовільний стан утримання доріг, невідповідність логістики в громаді потребам місцевих
мешканців та бізнесу, незадовільний стан житлового фонду, мереж водопостачання та
водовідведення, вуличного освітлення в більшості населених пунктів ОТГ та неефективність
існуючої системи поводження з твердими побутовими відходами в перспективі можуть бути
покращенні за рахунок залучених коштів обласного і державного бюджету та з інших джерел;
Активність громади у залученні ресурсів проектів міжнародної технічної допомоги, які
продовжують діяльність у сфері підтримки об‘єднаних громад в Україні та цільових громад на
лінії розмежування, можуть сприяти створенню інфраструктури підтримки бізнесу та
громадської безпеки;
Інвестиційна активність та покращання бізнес-клімату може сприяти підвищенню
підприємницької активності, згуртованості бізнесу у громаді та розвитку сфери послуг та
дозвілля.
Ризики
(визначені в результаті аналізу слабких сторін і загроз)
Продовження або замороження збройного конфлікту на сході України унеможливлює
залучення інвестицій, підтримує незадовільний стан доріг, логістики та високий рівень
безробіття, знижує рівень громадської безпеки та стимулює міграційні рухи населення;
Позасистемність державної політики в вугільній галузі посилює дисбаланс на місцевому
ринку праці та негативно впливає на доходи населення та їх купівельну спроможність.
Невідповідність перспективного плану створення спроможних територіальних громад
Донецької області методології створення ОТГ залишає громаду без достатніх земельних
ресурсів та закладає можливість територіальної фрагментарності громади.
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Дерево проблем

Низька інвестиційна привабливість для інвесторів та бізнесу, з
мешканцями, які виснажені складними умовами життя. Громада, з
якої від’їжджають кваліфіковані кадри та молодь
ДЕРЕВО ПРОБЛЕМ
Недиверсифікована
економіка, малий і
середній бізнес
знаходиться в
стагнації

Патерналізм,
відсутність
кваліфікованих
кадрів

Критичний стан
комунальної
інфраструктури
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Недиверсифікована
економіка, малий і середній
бізнес знаходиться в
стагнації
Обмежена
інфраструктура
підтримки МСБ

Низька інвестиційна
привабливість
громади

Недиверсифікована
велика
промисловість

Відсутність
програм
підтримки, що
фінансуються з
міського бюджету

Погана логістика,
"тупикове"
розташування міста

Відсутність
кваліфікованих
кадрів

Відсутність
програм для
навчання основам
ведення бізнесу

Відсутність земельних
ділянок для оренди (в
т.ч. с/г призначення)

Відсутність
мотивації для
залучення молодих
спеціалістів на нові
робочи місця

Пасивність в
отриманні грантів
на розвиток
бізнесу
Низька активність
підприємців
Податкове
навантаження на
підприємців
Слабка
розвинутість
сфери послуг та
виробництва в
МСБ

Нестача
кваліфікованих
кадрів
Проведення ООС
Близькість лінії
розмежування

Низький рівень
інвестування та
модернизації
виробництв
Відсутність нових
системних інвесторів

Низька культура
споживання послуг
населенням

Низька
прибутковість
діючих МСБ
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Патерналізм, відсутність
кваліфікованих кадрів
Невідповідність
медичних послуг
потребам громади
Невідповідність
послуг сучасному
рівню

Застарілі
методи роботи
в галузі освіти
Відсутність
сучасного
підходу до
викладання
у школах

Неукомплектованість

медичних закладів
вузькими

спеціалістами
Відсутність
молодих
кваліфікованих
кадрів у
медицині та
освіті

Низька
кваліфікація та
культура
спілкування
наявних
медичних кадрів

Відсутність
мотивації у
робітників
освіти
Погіршення
показників
ЗНО

Інфраструктура
культури і дозвілля не
відповідає потребам
громади

Відсутність
культурного
дозвілля,
додаткових
спортивних
занять у школах

Обмежений
вибір спортивних
секцій
Патріотизм місцевих
мешканців: або
відсутній, або
занадто
Участь мешканців
у міських заходах
здебільшого
примусова
Низький рівень
самоідентифікації
себе як мешканця
громади (міста)

Невиважена
молодіжна
політика
Відсутність
робочих
місць з
гідною
заробітною
платою та
соціальнимиг
арантіями
Відсутність
стимулюючих
програм для
молодих
спеціалістів
(всіх сфер)
Активна
молодь
залишає
громаду
Відсутність на
підприємствах
умов для
навчання
молодих
спеціалістів

Відсутнє бажання
(низька активність)
мешканців приймати
участь в житті громади
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Критичний стан
комунальної
інфраструктури

Застаріла
автодорожна
інфраструктура
Аварійний стан
доріг та тротуарів
Вдосконалення
графіку руху
транспорту у
віддалені населені
пункти
Відсутність
відводів для
дощової води

Зношеність
мереж
комунальної
інфраструктури
Відсутність
сталого
водопостачання
(застарілість та
зношеність
комунікацій)
Низький рівень
ефективності
системи
теплопостачання

Незадовільний
стан соціальної
інфраструктури
Відсутність
інфраструктури
для дозвілля
(кінотеатри,
атракціони та
ін.)
Об'єкти
культури, освіти
та охорони
здоров’я
потребують
реконструкції
та капітального
ремонту

Зношеність
обладнання
Існуючі дитячі і
трансформаторних
спортивні
підстанцій та ліній
майданчики
електромереж
потребують
ремонту
Нерозвинена
спортивна
інфраструктура

Відсутність
сучасного
обладнання у
медичних
закладах (І та ІІ
рівня)

Складна
безпекова та
екологічна
ситуація,
благоустрій
Вичерпання
резервів
існуючого
полігону ТПВ,
наявність
стихійних
звалищ, вивіз
ТПВ з віддалених
районів громади
Недостатній
рівень
освітлення
вулиць
Застарілі зелені
насадження, які
потребують
упорядкування
та оновлення
Зношений
(застарілий)
житловий фонд
Відсутній
вуличних камер
відеонагляду
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Стратегічне бачення розвитку громади
Стратегічне бачення – це погоджене спільне майбутнє громади. Процес підготовки
бачення розвитку передбачає формування спільної перспективи. Ця спільна перспектива,
відображена в баченні розвитку, являє собою поєднання існуючих в громаді, глибоко
укорінених норм і цінностей, а також нових норм і цінностей, які громада хоче застосувати
в майбутньому для подолання проблем розвитку і викликів та забезпечення сталості.
Через правильно сформульоване стратегічне бачення громада має бути впізнаваною. Для
того щоб залишатися надихаючим, рівень бачення завжди встановлюється трохи вище
реальних можливостей. Таким чином, воно не може бути повною мірою досяжним, але дає
відчуття того, чого громада прагне досягти в довгостроковій перспективі.
Бачення бажаного майбутнього територіальної громади – це образ, що має оволодіти
кожним чоловіком і жінкою і надихати їх. Бачення розвитку є дороговказом до бажаного і
можливого майбутнього, до місця, куди громада хоче прийти.
Аналіз проблем та перспектив Торецької громади, опитування місцевих мешканців,
конкурс малюнків серед школярів, активна творча співпраця робочої групи дали можливість
сформулювати стратегічне бачення розвитку Торецька.
Торецьк – сучасне місто з шахтарським характером, привабливе для бізнесу, місто
відповідальних та активних людей, де є бажання жити та реалізовувати себе.
Місія
Місія територіальної громади - це основне призначення та сенс її існування, сукупність
унікальних історичних і сучасних особливостей та конкурентних переваг громади, які у неї
вже є, та які громада хотіла б зберегти для подальшого власного розвитку або здобути у
свідомому процесі свого розвитку для досягнення спільного майбутнього всієї громади.
Дія від кожного-мрія для всіх!
Отже, сенс існування Торецької громади - спонукати жінок і чоловіків до дії, активності,
розвитку, змін на краще, тільки так можна досягти спільного успішного майбутнього, досягти
того, про що мріє кожен член громади.
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Сценарії розвитку Торецької громади
Сценарне моделювання є важливою методологічною базою стратегічного вибору, який
враховує, що крім об’єктивного аналізу соціально-економічної ситуації в громаді є достатньо
вірогідні прогнози, побудовані на статистично зафіксованих тенденціях і кількісних
показниках, з урахуванням особливостей функціонування тих сфер економіки, які є найбільш
вагомими для Торецької ОТГ.
Основними сценаріями розвитку є: інерційний (песимістичний), оптимістичний та
реалістичний.
Інерційний (песимістичний), сценарій розвитку регіону формується за комплексу
припущень, що баланс зовнішніх і внутрішніх факторів впливу на стан громади як соціальноекономічної системи залишається незмінним, тобто послідовність станів системи змінюється
за інерцією: громада рухається по інерції, суспільно-економічний стан країни не сприяє
розвитку.
Оптимістичний сценарій розвитку будується на припущеннях, за яких формуються
найсприятливіші зовнішні (глобальні та національні) та внутрішні (ті, які громада здатна
створити самостійно) фактори впливу: громада активно використовує можливості в умовах
швидкого суспільно-економічного розвитку країни.
Реалістичний (цільовий) сценарій є результатом критичної оцінки та можливих
обмежень формування системи припущень оптимістичного сценарію розвитку: громада
докладає зусиль для розвитку, хоч суспільно-економічний стан країни не завжди сприяє
розвитку.
Найважливішими прогнозами в контексті формулювання сценаріїв розвитку громади
є демографічний, економічний та соціальний прогнози.
Базові припущення сценаріїв розвитку національного/регіонального рівня були
опрацьовані спільнотою практиків із стратегічного планування, базові припущення місцевого
рівня та результати сценаріїв були опрацьовані в фокус групах.

Інерційний (песимістичний) сценарій розвитку
Базові припущення інерційного сценарію – національний/регіональний рівень:
1. Військовий конфлікт на Сході України заморожується.
2. Децентралізація проходить мляво, основні заходи відкладаються на невизначений строк
(місцеві вибори блокуються).
3. Можливості самоврядування обмежуються існуючим законодавством.
4. Рівень корупції в країні зменшується незначно – замість реальних реформ спостерігаємо
їх імітацію.
5. ВВП країни продовжує повільне зростання на межі 1-2%, що не дає змоги подолати
руйнівні наслідки дворазового скорочення ВВП протягом 2014-2015 років.
6. Гривня підтримується виключно міжнародними кредитами та, відповідно, інтервенціями
НБУ на валютному ринку.
7. Інвестиційна привабливість України залишається низькою, залучення інвестицій
в економіку Донецької області не відбувається.
8. Податковий тиск на підприємців залишається високий, в тіні продовжує залишатися
більше 50% малого і середнього бізнесу.
9. Державні інвестиції у розвиток інфраструктури (дороги, залізничні колії, транспортна
інфраструктура) забезпечують лише 5-10% необхідних обсягів.
10. Реальні доходи населення скорочуються.
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11. В умовах збільшення тарифів на газ та електроенергію підвищується вірогідність
збільшення рівня неплатежів населення, що призводить до поглиблення кризи в ЖКГ.
Базові припущення інерційного сценарію – місцевий рівень:
1. Військове протистояння на Сході України заморожується.
2. Вибори до ОТГ не проводяться, ОТГ не створене, продовжує діяти ВЦА м. Торецьк.
3. Рівень реальної бюджетної забезпеченості не змінюється, не має спільного бюджету,
обмежені можливості для реалізації Стратегії.
4. Структура економіки громади лишається незмінною (не проводиться модернізація
промислових підприємств, не розвивається інфраструктура бізнесу).
5. Інвестиційний та підприємницький клімат в громаді залишаються на тому ж рівні.
6. Рівень купівельної спроможності населення постійно знижується (низька заробітна плата,
доходи людей складаються з соціальних виплат та/або пенсій).
7. Бізнес не розвивається (мешканці купують товари та отримують послуги в сусідніх
громадах).
8. Об’єкти інженерно-комунальної інфраструктури громади занепадають (відсутність
капітального ремонту житлового фонду, резервного водопроводу, сміттєпереробної станції).
9. Не створюються нові робочі місця (відбувається міграція робочої сили за межі громади,
молодь вимушена від’їжджати до інших міст України, за кордон).
10. Значна частина тіньового бізнесу.
11. Відсутня можливість для культурного та спортивного розвитку (культурна та спортивна
інфраструктура знаходиться в критичному стані та потребує реконструкції).
12. Сфера надання соціальних послуг потребує розширення (хоспіс, геріатричний центр,
розширення терцентру).
13. Незадовільний екологічний стан (наявність териконів, викиди з хімічного заводу, стихійні
сміттєзвалища).
14. Високій рівень захворювань (відсутність сучасного медичного обладнання,
кваліфікованих медичних кадрів).
15. Зростання рівня безробіття.
16. Демографічна ситуація погіршується. Вікова структура населення змінюється в бік
скорочення працездатного населення, що призводить до зростання навантаження на
працездатне населення.
Результат інерційного сценарію:
- Демографічна ситуація погіршується, особливо у віддалених населених пунктах громади.
Вікова структура населення змінюється в бік скорочення працездатного населення та його
«старіння», що призводить до зростання навантаження на працездатне населення.
- Модернізація шахт і підприємств не проводиться. Низька ефективність виробництва
погіршує доходи населення громади та місцевого бюджету.
- Внаслідок скорочення робочих місць в реальному секторі більшість населення живе за
рахунок торгівлі, послуг, бюджетних, пенсійних та соціальних виплат, відбувається міграція
робочої сили за межі громади, молодь вимушена виїжджати до інших міст України або за
кордон.
- Села продовжують занепадати через відсутність робочих місць та реальних джерел
доходів сільського населення.
- Несприятливий підприємницький клімат та низька інвестиційна привабливість громади не
сприяють детінізації економіки. Реальний сектор економіки повільно скорочується.
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- Кількість учнів в школах скорочується, термомодернізація шкіл не проводиться,
навантаження на бюджет зростає.
- Лікарський склад скорочується, якість медичних послуг погіршується.
- Зростання доходів бюджету не відбувається, об’єкти інженерно-комунальної
інфраструктури громади занепадають, модернізація інфраструктури розтягується на довгі
роки та залежить від державного фінансування. Стихійні звалища стають все більшими,
збільшується екологічне навантаження, що тягне за собою збільшення захворюваності
населення.

Модернізаційний (оптимістичний) сценарій розвитку
Базові припущення модернізаційного сценарію – національний та регіональний рівень:
1.
Військове протистояння на Сході України припиняється.
2.
Видатки на оборону країни та підтримки ЗСУ стабілізуються.
3.
Оновлена Верховна Рада приймає низку необхідних Законів що стимулює економічне
зростання й підвищує обізнаність країни серед міжнародних партнерів.
4.
Рішуче впроваджуються системні реформи: судова, податкова, децентралізація та ін.
5.
Реформа з децентралізації та держуправління виводить ОТГ на новий рівень.
6.
ВВП країни активно зростає (5-7% щорічно).
7.
Гривня стабільна.
8.
Продовження євроінтеграційних процесів сприятиме зростанню зацікавленості
інвесторів до України, інвестиційна привабливість країни покращується.
9.
Податкова реформа та мораторій на перевірки виводить бізнес із «тіні».
10. Тарифи на комунальні послуги не зростають, а соціальна політика держави мінімізує
ризики росту неплатежів.
11. Ефективно працює ДФРР та інші державні фонди.
12. Посилюється міжнародна донорська допомога.
13. Регіон активно впроваджує Стратегію.
14. Завдяки медичній реформі підвищується рівень надання медичних послуг.
15. Мережа навчальних закладів країни та регіону забезпечує пропозицію робочої сили
відповідно до потреб місцевого ринку праці.
Базові припущення модернізаційного сценарію – місцевий рівень:
1. Військове протистояння на Сході України припиняється.
2. Вибори в ОТГ проводяться. Громада формує органи правління, зростає довіра мешканців
громади.
3. Сформовані базові планувальні документи громади: Стратегія, відповідні програми,
зонування земель громади, схема планування громади, інвестиційний паспорт громади.
Громада стає інвестиційно привабливою для інвесторів, донорів та бізнесу, зростає
економічний розвиток.
4. Переходить на прямі бюджетні відносини, бюджет ОТГ зростає, ефективно
використовується державна субвенція на розвиток інфраструктури. Збільшуються
надходження до місцевого бюджету, покращується стан інфраструктури, якості комунальних,
соціальних, освітніх та медичних послуг
5. Залучаються
інвестиції, покращується інвестиційний та підприємницький клімат.
Збільшується мережа структури бізнесу, до міста постачають якісні товари та послуги за
конкурентними цінами, розвиваються ІТ-посліги, STEM-освіта.
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6.
Підвищена заробітна плата та зростає рівень життя населення, скорочується міграція
населення. Зростає активність молоді та культурний рівень громадян.
7.
Ефективно використовуються корисні копалини (вода, газ, вугілля) та місцеві ресурси.
Розвивається обізнаність про громаду за її мережами, розвивається економіка та туризм.
8.
Ведеться робота за напрямком міжмуніципального співробітництва у сфері поводження з
ТПВ та за іншими напрямками. Збільшуються надходження до місцевого бюджету та
зменшуються видатки, налагоджуються відносини з сусідніми ОТГ.
Результат модернізаційного сценарію:
Громада поступово формує свій новий імідж як самодостатньої, заможної та
інвестиційно привабливої території.
Існуючі виробництва на території ОТГ модернізуються та збільшують обсяги
виробництва продукції. Громада здійснює інвентаризацію земель та формує портфель
привабливих інвестиційних пропозицій, активно просуваючи їх на інвестиційні ринки.
В громаду заходять стратегічні інвестори.
Підвищується питома вага продукції з високою доданою вартістю, прибутковість
підприємств зростає.
Навколо стратегічних інвесторів активізується малий і середній бізнес, заповнюючи
логістичну нішу та сферу послуг.
Зростає рівень доходів населення, що стимулює внутрішній ринок.
Поступово збільшується народжуваність, міграційні процеси сприяють збільшенню
населення ОТГ.
Якість медичних послуг зростає, рівень захворюваності жителів ОТГ знижується.
Проекти розвитку в рамках реалізації Стратегії області активізують економічне життя на
сільських територіях, формуючи «якірні точки» економічного зростання.
Активність населення громади збільшується, формуються нові громадські організації,
які додатково залучають небюджетні кошти до громади.
Ефективне залучення власних коштів, державних субвенцій та коштів МТД, разом
з чітким планом модернізації інженерної та соціальної інфраструктури в середньостроковій
перспективі дозволяють значно підвищити рівень комфорту проживання мешканців ОТГ.

Реалістичний (цільовий) сценарій розвитку.
Базові припущення реалістичного сценарію – національний та регіональний рівень:
1.
Військове протистояння на Сході України продовжується, але завдяки виконанню
Мінських домовленостей з обох боків конфлікт починає затухати.
2.
Видатки на оборону країни та підтримки ЗСУ стабілізуються.
3.
Оновлена Верховна Рада приймає низку необхідних Законів що стимулює економічне
зростання й підвищує обізнаність країни серед міжнародних партнерів.
4.
Впроваджуються системні реформи: судова, податкова, децентралізація та ін.,
скорочується кількість райдержадміністрацій.
5.
ВВП країни зростає повільно (3-4% щорічно).
6.
Гривня стабільна.
7.
Інвестиційна привабливість країни покращується.
8.
Податкова реформа та мораторій на перевірки виводить бізнес із «тіні».
9.
Тарифи на комунальні послуги є економічно обґрунтованими, а система соціального
захисту забезпечує пільгами та субсидіями незахищені верстви населення.
10. Регіон активно впроваджує Стратегію.
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11. Проходить оптимізація системи медицини, рівень надання медичних послуг поступово
покращується та забезпечує базову потребу мешканців.
12. Мережа навчальних закладів країни та регіону забезпечує пропозицію робочої сили
відповідно до потреб місцевого ринку праці.
13. Продовження євроінтеграційних процесів сприятиме зростанню зацікавленості донорів
та інвесторів до України.
Базові припущення реалістичного сценарію – місцевий рівень:
1.
Військове протистояння на Сході України продовжується, але починає затухати.
2.
Відбуваються вибори до ОТГ. Громада створює органи управління, завершення процесу
децентралізації наділяє громаду новими повноваженнями.
3.
Відбувається зниження процесу міграції населення ОТГ.
4.
Додатково фінансуються місцеві програми за рахунок коштів місцевого і державного
бюджетів
5.
Відчувається підвищення захищеності громадян та довіри до державних інституцій.
6.
Відбувається підвищення соціальних стандартів (зростання доходів бюджету).
7.
Зростає стабільність банківської системи завдяки довіри громадян.
8.
Відбувається активізація місцевого малого та середнього бізнесу.
9.
Збільшення доходів населення (зменшується ризик несплати за послуги ЖКГ).
10. Легалізація бізнесу (збільшення доходів в бюджеті).
11. Впроваджується Стратегія (покращується інфраструктура).
12. Підвищується якість надання медичних та освітніх послуг.
Результат реалістичного сценарію:
Громада об’єднується відповідно до перспективного плану, та поступово формує свій
новий імідж як самодостатньої, заможної та інвестиційно привабливої території.
Громада здійснює інвентаризацію земель та формує портфель привабливих
інвестиційних пропозицій, активно просуваючи пропозиції щодо збільшення доданої вартості
продукції, яка виробляється в ОТГ.
Внаслідок ефективної політики місцевої влади громада залучає інвесторів у пріоритетні
галузі економіки.
Існуючі виробництва на території ОТГ модернізуються та збільшують обсяги
виробництва продукції.
Підвищуються доходи малого бізнесу.
Зростає рівень доходів населення, що стимулює внутрішній ринок.
Рівень захворюваності жителів ОТГ знижується.
Проекти розвитку в рамках реалізації Стратегії області активізують економічне життя,
створюються нові види бізнесу заповнюючи логістично-послугову нішу тощо.
Активність населення громади збільшується, громадські організації додатково залучають
небюджетні кошти до громади.
Ефективне залучення власних коштів, державних субвенцій та коштів МТД разом з
чітким планом модернізації інженерної та соціальної інфраструктури в середньостроковій
перспективі дозволять підвищити рівень комфорту проживання мешканців ОТГ.
Для того щоб визначити за яким сценарієм громада бажає жити, члени робочої групи
розділилися на фокус групи та опрацювали можливі сценарії розвитку. Далі відбулось
голосування та вибір сценарію розвитку громади. Обрано реалістичний сценарій. Таким
чином, подальше написання Стратегії базувалось саме на реалістичному сценарії розвитку.
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Стратегічні, операційні цілі та завдання
Базуючись на стратегічному баченні розвитку громади та оцінивши поточну ситуацію,
враховуючи SWOT-аналіз та те, що громада бажає розвиватись за реалістичним сценарієм, на
засіданнях робочої групи, відповідно до прийнятої методології процесу розробки Стратегії,
були визначені найбільш важливі проблеми для розвитку громади, а саме:
1.Слабкий розвиток малого бізнесу та не диверсифікована економіка.
2. Застаріла соціальна і комунальна інфраструктура
3. Недостатній рівень розвитку людського потенціалу, особливо у молоді.
Для фокусування на цих проблемах використовувався метод побудови дерева проблем.
Зазначені глобальні проблеми лягли в основу визначення дерева цілей та відповідних
стратегічних цілей нашої Стратегії.
Торецьк – сучасне місто з шахтарським характером, привабливе для бізнесу,
місто відповідальних та активних людей, де є бажання жити та
реалізовувати себе.

СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ

ДИВЕРСИФІКОВАНА
ЕКОНОМІКА,
РОЗВИНУТІ МАЛИЙ
ТА СЕРЕДНІЙ
БІЗНЕС

ЗДОРОВІ, АКТИВНІ
ТА ДІЄВІ
МЕШКАНЦІ
ГРОМАДИ, ЯКІ
ВПЛИВАЮТЬ НА
ВИРІШЕННЯ
МІСЦЕВИХ
ПРОБЛЕМ

ВІДНОВЛЕНА
КОМУНАЛЬНА
ІНФРАСТРУКТУРА,
ЩО ВІДПОВІДАЄ
ПОТРЕБАМ
ГРОМАДИ
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СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 1
ДИВЕРСИФІКОВАНА ЕКОНОМІКИ, РОЗВИНУТІ МАЛИЙ ТА СЕРЕДНІЙ БІЗНЕС
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
Створення інформаційної політики з інформування суб’єктів ведення
бізнесу щодо можливостей отримання грантової допомоги

Завдання 1.1.3.
Завдання 1.1.4.

Сприяння розвитку 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
промисловості громади

Завдання 1.2.7.

Створення індустріального парку (виробництво будівельних
матеріалів, обробка корисних копалин, ремонт гірничошахтного
устаткування)
Впровадження інформаційних технологій (Smаrt City)

Завдання 1.2.8.

державної

підтримки

вугільній

галузі

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
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СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 2
ЗДОРОВІ, АКТИВНІ ТА ДІЄВІ МЕШКАНЦІ ГРОМАДИ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА
ВИРІШЕННЯ МІСЦЕВИХ ПРОБЛЕМ.
Операційна ціль 2.1.

Завдання 2.1.5.

Надання якісних, медичних послуг на сучасному медичному
обладнанні
Залучення кваліфікованих кадрів, у тому числі молоді (вузькі медичні
спеціалісти) шляхом створення належних умов праці та проживання
Створення системи підвищення кваліфікації медичних кадрів та
формування культури спілкування
Залучення приватного бізнесу для надання медичних послуг
(приватна клініка, вузькі спеціалісти лікарі-консультанти, мобільні
діагностичні центри)
Формування політики з інформування населення про перелік надання
медичних послуг
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

Завдання 2.1.1.
Завдання 2.1.2.
Завдання 2.1.3.
Завдання 2.1.4.

Операційна ціль 2.2.

Сучасна освіта

Завдання 2.2.1.

Оптимізація закладів освіти

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
Розробка та впровадження системи мотивації працівників освіти з
метою покращення якості освіти

Завдання 2.2.8.
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Завдання 2.2.9.
Завдання 2.2.10.
Операційна ціль 2.3.
Завдання 2.3.1.
Завдання 2.3.2.
Завдання 2.3.3.
Завдання 2.3.4.

Сприяння актуалізації регіонального замовлення кадрів, які необхідні
місцевій економіці
Створення умов для залучення закладів вищої освіти для роботи в
Торецькій ОТГ
Згуртовані, активні мешканці.
Розвинута інфраструктура культури та спорту
Організація діяльності, направленої на згуртованість громади
Налаштування громади на позитивну хвилю діяльності та розвитку
Торецької ОТГ
Соціалізація ромського населення до життєдіяльності громади

Завдання 2.3.5.

Проведення заходів направлених на посилення сімейних цінностей та
виховання дітей
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
Розвиток пріоритетних видів спорту, підтримка спорту вищих
досягнень
Створення інформаційної політики з інформування населення щодо
переліку закладів/заходів культури та спорту
Сприяння розвитку мережі закладів культури та спорту для
мешканців громади в позашкільний час в закладах освіти
Залучення громади до прийняття управлінських рішень

Завдання 2.3.8.
Завдання 2.3.9.
Завдання 2.3.10.
Завдання 2.3.11.
Операційна ціль 2.4.
Завдання 2.4.1.
Завдання 2.4.2.
Завдання 2.4.3.
Завдання 2.4.4.

Кваліфіковані кадри, у тому числі молоді фахівці
Створення належних умов праці для залучення кваліфікованих
кадрів, у тому числі молоді
Організація профорієнтаційної роботи серед учнівської молоді
Формування системи мотивації (житло, стимулюючі виплати) для
залучення кваліфікованих кадрів
Розробка програми щодо перекваліфікації та працевлаштування
жінок та чоловіків віковою категорією 45+
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СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 3
ВІДНОВЛЕНА КОМУНАЛЬНА ІНФРАСТРУКТУРА, ЩО ВІДПОВІДАЄ ПОТРЕБАМ
ГРОМАДИ
Операційна ціль 3.1.
Завдання 3.1.1.

Відновлена
автодорожна
доступність
Капітальний ремонт доріг

інфраструктура,

транспортна

Завдання 3.1.2.

Капітальний ремонт тротуарів

Завдання 3.1.3.

Капітальний ремонт мостового господарства

Завдання 3.1.4.

Відновлення зупиночних павільйонів

Завдання 3.1.5.

Оптимізація маршрутів руху транспорту

Завдання 3.1.6.

Реконструкція зливової каналізації

Операційна ціль 3.2.

Реконструкція інженерний мереж комунальної інфраструктури

Завдання 3.2.1.

Реконструкція мереж водопостачання та водовідведення

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 мереж теплопостачання та оновлення котельного
обладнання

Завдання 3.2.4.

Сприяння покращенню послуг електро- та газопостачання

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

Завдання 3.2.9.

Капітальний ремонт ліній зовнішнього освітлення

Операційна ціль 3.3.

Відновлення інфраструктури культури, спорту та відпочинку

Завдання 3.3.1.

Відновлення спортивного комплексу “Авангард” (м. Торецьк,
ул. Грушевського) за сучасними стандартами з метою розвитку
ДЮСШ, відновлення здоров’я, проведення вільного часу в сучасному
комфортному комплексі та інших спортивних закладів на базі
спортивного комплексу, проведення різного роду змагань та реалізації
навчальних програм
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Завдання 3.3.2.

Завдання 3.3.3.
Завдання 3.3.4.

Завдання 3.3.5.
Завдання 3.3.6.
Завдання 3.3.7.
Операційна ціль 3.4.
Завдання 3.4.1.

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
Формування осередків спорту у віддалених населених пунктах
Створення сучасного центру культури шляхом проведення
капітального ремонту будівлі Палацу культури «Україна»
(м.Торецьк, вул. Грушевського, 4) за сучасними стандартами.
Формування осередків культури та дозвілля у віддалених населених
пунктах для різних вікових категорій жінок та чоловіків, у тому числі
з обмеженими можливостями
Формування мережі просторів культури та дозвілля для різних
вікових категорій жінок та чоловіків, у тому числі з обмеженими
можливостями
Формування просторів рекреаційного середовища з урахуванням
потреб чоловіків та жінок, у тому числі з обмеженими можливостями
Формування безпечного середовища

Завдання 3.4.3.

Будівництво сміттєперевантажувальної станції із сортувальною
лінією
Розробка заходів по збиранню, тимчасовому зберіганню, вивозу,
знешкодженню та утилізації відходів
Реконструкція очисних споруд

Завдання 3.4.4.

Проведення заходів з озеленення

Завдання 3.4.5.

Завдання 3.4.8.

Розробка програми переселення населення з аварійного житлового
фонду
Відновлення
адміністративної
будівлі
“Будинок
Рад”
за адресою м.Торецьк, вул. Дружби, 27
Будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого
оповіщення м. Торецьк
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 “Берізка”

Завдання 3.4.14.

Сприяння відновленню шламових та промислових стоків

Операційна ціль 3.5.

Відновлена інфраструктура закладів охорони здоров’я

Завдання 3.5.1.

Відновлені заклади КНП "ЦПМСД"

Завдання 3.5.2.

Відновлені заклади КНП "ЦМЛ"

Завдання 3.5.3.

Відновлений заклад КНП "Міська стоматологічна поліклиника"

Операційна ціль 3.6.

Відновлена інфраструктура закладів освіти

Завдання 3.6.1.

Оновлені заклади дошкільної освіти

Завдання 3.4.2.

Завдання 3.4.6.
Завдання 3.4.7.
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Завдання 3.6.2.

Оновлені заклади загальної освіти

Завдання 3.6.3.

Оновлені заклади позашкільної освіти

Етапи та механізми реалізації Стратегії та система моніторингу
Відображаються етапи реалізації Стратегії, інституційне, організаційне та фінансове
забезпечення реалізації Стратегії, порядок та строки розроблення Планів реалізації Стратегії.
Практикується реалізація Стратегій через Плани реалізації. В основу Плану реалізації
Стратегії будуть покладені технічні завдання – конкретні проекти, програми та заходи. На
весь термін реалізації Стратегії передбачено 2 Плани реалізації (2021-2023рр та 2024-2027рр).
План реалізації на 2021-2023 роки Стратегії розвитку Торецької ОТГ на період до 2027 року
викладена у Додатку до Стратегії 1 (Додаток 1).
Для забезпечення належного рівня керівного впливу над реалізацією Стратегії можливі
три підходи: створення комітету з реалізації Стратегії, створення структурного підрозділу з
реалізації Стратегії, залучення спроможної громадської організації або агенції розвитку для
керівництва процесом реалізації Стратегії та контролю над діяльністю установ та організацій,
які задіяні у процесі виконання проектів та заходів Стратегії розвитку та Плану її реалізації.
Відповідний підхід буде обраний на засіданні робочої групи.
Фінансове забезпечення реалізації Стратегії є реалістичним і ґрунтується на
можливостях Торецької громади до мобілізації власних доходів, залучення додаткових
бюджетних та позабюджетних коштів.
Моніторинг та оцінка результативності реалізації Стратегії включатиме в себе
систему індикаторів оцінки ефективності впровадження Стратегії. Оцінка здійснюються
протягом усього періоду реалізації. Інструментом моніторингу є система комплексних
показників (індикаторів), які повинні відображати як ефективність виконання конкретних
завдань, так і показувати їх відповідність стратегічним цілям.
Головна мета моніторингу – спостереження та попередження. Відслідковування
проводиться з метою виявлення відповідності наявного стану речей бажаному результату, а
спостереження – з метою попередження небажаних наслідків та корегування дій.
Моніторинг відповідає на питання: що досягнуто? Чи є відхилення від намічених
раніше результатів (показників)?
Для проведення моніторингу виконання Стратегії важливими є такі компоненти:
- показники/індикатори (планові чи цільові, фактичні);
- організація процесу регулярного збору фактичних показників (хто, коли і як провадитиме
моніторинг);
- співставлення планових та фактичних показників та визначення відхилень.
Система показників моніторингу та оцінки виконання Плану реалізації Стратегії
розвитку Торецької ОТГ на 2021-2023 роки викладена у Додатку до Стратегії розвитку
Торецької ОТГ на період до 2027 року викладена у Додатку до Стратегії 1 (Додаток 2).
Моніторинг реалізації Стратегії містить три складові частини:
1. Моніторинг зовнішнього середовища розвитку громади. Базується на дослідницькій роботі
по вивченню ситуації у відповідних галузях та регіоні.
2. Моніторинг загальних результатів реалізації Стратегії, ступеню просування по вибраних
стратегічних та операційних цілях. Базується на аналізі статистики і обмеженої кількості
відібраних показників. Результати моніторингу підбиваються не рідше одного разу на рік в
аналітичних звітах фіксованої структури з висновками про рівень досягнення цілей та
необхідності корегування Плану реалізації Стратегії.
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3. Моніторинг процесу реалізації заходів (моніторинг зусиль та окремих результатів).
Висновки моніторингу відображаються в базі даних і звіті, в якому фіксуються: узагальнена
оцінка просування заходів Плану реалізації Стратегії, оцінка актуальності заходів, оцінка
пріоритетних заходів, оцінка в потребах бюджетного фінансування, пропозиції щодо
корегування Плану реалізації Стратегії та адміністративних документів, пов’язаних із
процесом реалізації Стратегії (план дій, міський бюджет, інвестиційна програма тощо).
За
результатами
моніторингу
робляться
висновки
про
необхідність
корегування/оновлення Плану реалізації Стратегії та стимулюється реалізація самої Стратегії.

Команда розробки Стратегії
Склад робочої групи з розробки Стратегії розвитку Торецької ОТГ на період до 2027
року затверджено розпорядженням керівника військово-цивільної адміністрації від 15.03.2019
№ 213р:
- Руденко Ярослав керівник військово-цивільної адміністрації, голова робочої групи;
- Євсіков Юрій - заступник керівника військово-цивільної адміністрації, заступник голови
робочої групи;
- Винник Сергій - заступник керівника військово-цивільної адміністрації, заступник голови
робочої групи;
- Осипян Емілія - начальник відділу економіки та інвестиційного розвитку військовоцивільної адміністрації, секретар робочої групи.
Члени робочої групи:
- Альмендерова Інеса - заступник голови громадської організації «Торецька міська
організація жінок-інвалідів «Лаванда» (за погодженням);
- Андрусенко Олександр - заступник керівника військово-цивільної адміністрації;
- Бергій Неля - голова Щербинівської селищної ради;
- Грудкін Андрій - голова громадської організації «Ґрунт» (за погодженням);
- Карамишева Валентина - голова Північної селищної ради;
- Кива Микола - директор технічний ДП «Торецьквугілля» (за погодженням);
- Кизило Віталій - виконавчий директор ТОВ «НВО «Інкор і Ко»» (за погодженням);
- Кулик Наталія - фізична особа-підприємець, голова об’єднання громадян «Спілка
підприємців» м. Торецьк (за погодженням);
- Кульбачна Олена - заступник керівника військово-цивільної адміністрації;
- Ленко Микола - голова Новгородської селищної ради;
- Наумов Володимир - голова Залізної міської ради;
- Руденко Ірина - начальник юридичного відділу військово-цивільної адміністрації;
- Сорокіна Інна - начальник відділу внутрішньої та інформаційної політики військовоцивільної адміністрації;
- Чуєва Тетяна - начальник фінансового управління військово-цивільної адміністрації;
- Шатравка Володимир - член правління громадської організації «Спорт актив»
(за погодженням).

Заступник керівника
військово-цивільної адміністрації

Ю.М. Євсіков

Стратегія розвитку Торецької об’єднаної територіальної громади на період до 2027 року
підготовлена відділом економіки та інвестиційного розвитку
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Головний спеціаліст відділу
економіки та інвестиційного розвитку

О.В. Нємкова
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