
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Про укладення Угоди щодо регіонального 
розвитку Донецької області між Кабінетом 
Міністрів України та Донецькою обласною 
радою на 2012-2015 роки 
 
 
 

З метою спільного вирішення соціально-економічних проблем регіону, 
ефективного використання економічного, наукового, трудового потенціалу, 
природних та інших ресурсів, поліпшення якості життя населення, 
керуючись ст. 5 Закону України «Про стимулювання розвитку регіонів», 
ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», обласна рада 

 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Укласти Угоду щодо регіонального розвитку Донецької області між 
Кабінетом Міністрів України та Донецькою обласною радою на 2012-
2015 роки. 

2. Схвалити проект Угоди щодо регіонального розвитку Донецької 
області (додається). 

3. Обласній державній адміністрації доопрацювати проект Угоди щодо 
регіонального розвитку Донецької області з урахуванням зауважень 
центральних органів виконавчої влади, висловлених під час узгодження. 

4. Доручити голові Донецької обласної ради підписати Угоду щодо 
регіонального розвитку Донецької області від імені обласної ради. 
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УГОДА 
щодо регіонального розвитку  

Донецької області  
між Кабінетом Міністрів України  

та Донецькою обласною радою 

  

 

м. Донецьк     _________2011 р. 
 

 



Кабінет Міністрів України в особі Прем’єр-міністра України Азарова 
Миколи Яновича, що діє на підставі Закону України «Про Кабінет Міністрів 
України», з одного боку, та Донецька обласна рада в особі голови ради 
Шишацького Андрія Володимировича, що діє на підставі рішення ради від 
12 листопада 2010 р. № 6/1-2 «Про обрання голови Донецької обласної ради 
6 скликання», з іншого боку (далі — сторони), відповідно до Закону України 
«Про стимулювання розвитку регіонів» та інших актів законодавства уклали цю 
угоду щодо регіонального розвитку Донецької області (далі — угода). 

1. Предмет угоди 

1.1. Предметом угоди є узгоджена протягом 2012-2015 років діяльність 
сторін щодо здійснення спільних заходів центральних та місцевих органів 
виконавчої влади і органів місцевого самоврядування з реалізації в регіоні 
Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року, 
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2006 р. 
№ 1001, а також Стратегії економічного і соціального розвитку Донецької 
області на період до 2015 року, затвердженої рішенням обласної ради від 
23 березня 2007 р. № 5/8-158, (далі — спільні заходи), згідно з переліком, 
визначеним у додатку 1 до угоди. 

1.2. Враховуючи взаємоузгодженість  Державної стратегії регіонального 
розвитку на період до 2015 року та Стратегії економічного і соціального 
розвитку Донецької області на період до 2015 року, пріоритетними напрямами 
діяльності сторін щодо здійснення спільних заходів згідно з додатком 1 до угоди 
є: 

збереження та розвиток людського потенціалу; 

стимулювання інноваційного розвитку. 

2. Права та обов’язки сторін 

2.1. Кожна сторона має право:  

вносити пропозиції іншій стороні стосовно вирішення питань, що 
виникають під час виконання угоди; 

запитувати та одержувати в установленому порядку від іншої сторони 
інформацію та документи, необхідні для виконання угоди. 

2.2. Сторони зобов’язані:  

виконувати свої зобов’язання за угодою в установленому порядку і строки 
та сприяти іншій стороні у їх виконанні;  

концентрувати в установленому порядку на конкурсних засадах кошти 
державного та місцевих бюджетів, а також інші ресурси на фінансування 
спільних заходів у формі, обсягах та порядку, визначених у додатку 2 до угоди, з 
метою досягнення найбільш ефективного їх використання; 

забезпечувати перерахування коштів на здійснення спільних заходів в 
обсязі та строки, визначені у додатках 2, 3 і 4 до угоди; 

забезпечувати цільове та ефективне використання коштів, передбачених на 
фінансування спільних заходів; 



своєчасно повідомляти про зміни чи інші обставини, що можуть вплинути 
на виконання сторонами своїх зобов’язань за угодою; 

інформувати іншу сторону у порядку, визначеному угодою, про стан 
здійснення спільних заходів. 

2.3. Кабінет Міністрів України зобов’язується: 

передбачати щороку під час підготовки проекту Державної програми 
економічного і соціального розвитку України здійснення спільних заходів;  

забезпечити координацію діяльності центральних та місцевих органів 
виконавчої влади щодо здійснення спільних заходів відповідно до їх 
компетенції; 

забезпечити своєчасне опублікування угоди в газеті «Урядовий кур’єр». 

2.4. Рада зобов’язується: 

передбачати щороку у регіональних програмах соціально-економічного та 
культурного розвитку здійснення спільних заходів;  

забезпечити здійснення спільних заходів відповідно до своєї компетенції; 

залучати в установленому порядку кошти для здійснення спільних заходів; 

оприлюднити цю угоду в регіональних засобах масової інформації; 

проводити щороку до 1 березня та 1 серпня аналіз виконання угоди, 
використання виділених для цього коштів та подавати Мінрегіонбуду та ЖКГ 
відповідну інформацію згідно з додатком 5 до угоди, підписану уповноваженою 
особою, в паперовій та електронній формі. 

 

3. Порядок, обсяг та строки 
фінансування спільних заходів 

3.1. Фінансування спільних заходів здійснюється у формі, обсязі, строки, за 
пріоритетними напрямами, джерелами і головними розпорядниками коштів, 
визначеними у додатках 2, 3 і 4 до угоди. 

3.2. Орієнтовний обсяг фінансування спільних заходів становить 
2 920 020,2 тис. гривень, у тому числі за рахунок державного бюджету – 
1 823 926 тис. гривень, місцевих бюджетів — 720 494,2 тис. гривень, інших 
джерел — 375 600,0 тис. гривень. 

3.3. Обсяг фінансування спільних заходів щороку визначається у 
державному та місцевих бюджетах виходячи з реальних можливостей бюджетів, 
а також інших джерел, визначених у встановленому порядку відповідно до 
законодавства. 

3.4. Обсяг фінансування спільних заходів уточнюється в місячний строк 
після набрання чинності Законом про Державний бюджет України на 
відповідний рік та рішеннями про затвердження місцевих бюджетів або 
внесення змін до зазначених Закону чи рішень. 

Уточнення обсягу фінансування спільних заходів здійснюється шляхом 
укладення додаткової угоди. 



3.5. Фінансування спільних заходів за рахунок коштів державного та 
місцевих бюджетів здійснюється з додержанням вимог бюджетного 
законодавства у межах видатків, визначених у встановленому порядку.  

3.6. Фінансування спільних заходів за рахунок коштів державного та 
місцевих бюджетів здійснюється в порядку та на умовах, визначених у додатку 2 
до угоди. 

3.7. Плани фінансування спільних заходів та інші пов’язані з ним питання 
щороку протягом місяця після набрання чинності Законом про Державний 
бюджет України на відповідний рік та рішеннями про затвердження місцевих 
бюджетів взаємоузгоджуються головними розпорядниками коштів відповідних 
бюджетів. 

3.8. Фінансування спільних заходів припиняється з дати припинення дії 
угоди. 

4. Порядок інформування про  
стан виконання угоди  

4.1. Сторони забезпечують проведення моніторингу стану виконання угоди 
та подання відповідної інформації іншій стороні. 

4.2. Рада аналізує кожного півріччя хід виконання угоди за показниками, 
визначеними у додатку 5, і подає до 1 березня та 1 серпня відповідну 
інформацію для узагальнення Мінрегіонбуду та ЖКГ. 

4.3. Узагальнену інформацію про стан виконання угоди, що надійшла від 
ради, центральних органів виконавчої влади, Мінрегіонбуд та ЖКГ надсилає 
щороку до 1 квітня та 1 вересня сторонам. 

4.4. Сторони забезпечують оприлюднення звіту про виконання угоди у 
засобах масової інформації. 

4.5. У разі невиконання або несвоєчасного виконання своїх зобов’язань, 
зокрема фінансових, відповідна сторона вживає вичерпних заходів до 
забезпечення їх здійснення, проводить консультації з іншою стороною, подає їй 
відповідну інформацію та письмові пояснення. 

4.6. Сторони забезпечують широке інформування громадськості про стан 
виконання угоди. 

5. Відповідальність сторін. 
Порядок розв’язання спорів 

5.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне 
виконання своїх зобов’язань за угодою відповідно до законодавства. 

Зміна складу Кабінету Міністрів України або ради не тягне за собою 
відмову від виконання зобов’язань, визначених угодою. 

5.2. У разі порушення строків здійснення спільних заходів сторони 
зобов’язані організувати роботу для виправлення становища. 

5.3. Жодна із сторін не несе відповідальності за невиконання чи неналежне 
виконання своїх зобов’язань за угодою, якщо це зумовлено дією обставин 
непереборної сили (форс-мажорних обставин). 



5.4. Сторона, яка через виникнення форс-мажорних обставини не має змоги 
виконати свої зобов’язання за угодою, зобов’язана не пізніше 10 календарних 
днів з дати настання таких обставин повідомити у письмовій формі іншу 
сторону. 

У разі коли обставини непереборної сили мають місце протягом більш як 
півроку, будь-яка із сторін може розірвати угоду. 

5.5. Спірні питання, що виникають у ході виконання угоди, вирішуються 
сторонами шляхом проведення переговорів. 

5.6. Сторони зобов’язуються використати всі можливості для розв’язання 
спорів. 

 

6. Інші умови 

6.1. Питання, не врегульовані угодою, вирішуються в установленому 
законодавством порядку. 

6.2. Додатки до угоди є її невід’ємною частиною. 

 

7. Внесення змін до угоди та  

дострокове припинення її дії 

7.1. Умови угоди можуть бути змінені за письмовою згодою сторін. 

Зміни до угоди вносяться шляхом укладення додаткових угод з 
додержанням порядку, визначеного для угоди. 

7.2. Сторона, що ініціює внесення змін до угоди, надсилає свої пропозиції у 
письмовій формі іншій стороні з їх обґрунтуванням та зазначенням строків 
проведення відповідних переговорів.  

7.3. Дія угоди припиняється у зв'язку із закінченням її строку.  

7.4. Дія угоди може бути припинена достроково за письмовою згодою 
сторін або однією із сторін у разі систематичного невиконання чи неналежного 
виконання своїх зобов’язань будь-якою стороною. 

7.5. Сторона, що ініціює дострокове припинення дії угоди, письмово 
повідомляє про це іншу сторону з вмотивованим обґрунтуванням не пізніше ніж 
за шість місяців до дати, з якої вона передбачає припинити її дію. 

Якщо сторони не дійшли згоди щодо припинення дії угоди шляхом 
переговорів, її дія припиняється через шість місяців після відповідного 
письмового повідомлення про це іншої сторони. 

 

8. Порядок набрання чинності угодою 
та строк її дії 

 

8.1. Угода набирає чинності після її схвалення на сесії ради і діє до 
31 грудня 2015 року. 



8.2. Угода підлягає державній реєстрації в Мінрегіонбуді та ЖКГ протягом 
місяця після схвалення на сесії ради. 

Після державної реєстрації угода протягом 10 днів підлягає офіційному 
опублікуванню у газеті «Урядовий кур’єр», а також оприлюдненню в 
регіональних засобах масової інформації. 

8.3. Угоду укладено у чотирьох примірниках, які мають однакову юридичну 
силу.  

Один примірник угоди зберігається в Секретаріаті Кабінету Міністрів 
України, другий — у раді, третій – в облдержадміністрації, четвертий – в 
Мінрегіонбуді та ЖКГ. 

Найменування та місцезнаходження сторін 

 

01008, м. Київ,  
вул. М. Грушевського, 12/2 

               83105, м. Донецьк,  

               б. Пушкіна, 34 

 

Угоду підписали: 

 

Від Кабінету Міністрів України Від обласної ради 

Прем’єр-міністр України 

___________________ 

М.Я. Азаров 

“___” ___________ 2011 р. 

Голова обласної ради 

_________________ 

А.В. Шишацький 

“___” ___________ 2011 р. 

 Голова обласної державної 
адміністрації 

__________________ 

А.М. Близнюк 

“___” ___________ 2011 р 

 

 



Додаток 1 
до Угоди  

СПІЛЬНІ ЗАХОДИ, 
що здійснюються за пріоритетними напрямами 

узгодженої діяльності сторін 

I. Збереження та розвиток людського потенціалу 

1. Формування та реалізація правових та організаційно-управлінських засад 
збереження та розвитку людського потенціалу. 

2. Забезпечення збалансованості регіонального ринку праці у професійно-
кваліфікаційному розрізі. 

3. Надійне та ефективне постачання якісної питної води у населених 
пунктах. 

4. Забезпечення продовольчої безпеки регіону. 

5. Створення безпечних умов приживання для жителів аварійних будинків. 

6. Модернізація та розбудова спортивної інфраструктури. 

II. Стимулювання інноваційного розвитку 

1. Розвиток інноваційної інфраструктури. 

2. Реалізація інноваційних проектів. 

 

_____________________ 



Додаток 2 

до Угоди 

СПІЛЬНІ ЗАХОДИ, 
що здійснюються за пріоритетними напрямами 

 

I. Збереження та розвиток людського потенціалу 

 

Спільний захід 1. Формування та реалізація правових та організаційно-
управлінських засад збереження та розвитку людського 
потенціалу. 

 

Метою спільного заходу є створення правових, організаційних, 
інформаційних та інституційних засад забезпечення розвитку людського 
потенціалу. 

Людський капітал є найважливішим чинником економічного розвитку, 
який визначає ефективність використання виробничого, фінансового та 
природного капіталу і безпосередньо впливає не тільки на темпи, але і на якість 
економічного зростання, його розвиток виступає важливою характеристикою 
соціально-економічних перетворень як в регіоні, так і в країні в цілому. Тому 
головним завданням в роботі місцевих та центральних органів влади є 
забезпечення гідного рівня життя населення шляхом реалізації ефективної, 
науково обґрунтованої соціальної та регіональної політики. 

Донецька область є одним із найбільш розвинених промислових регіонів 
України, але за індексом регіонального людського розвитку, розрахованого за 
методикою Держкомстату України та Президії Національної академії наук 
України, область стабільно займає останні позиції (26-27 місце серед регіонів 
України). Відносно високий рівень матеріального добробуту населення не 
вирішують питань демографічного розвитку, поліпшення умов проживання, 
підвищення рівня освіти. Велика концентрація промислових підприємств в свою 
чергу створює складний стан навколишнього середовища, який призводить до 
поширеності хвороб і погіршення стану здоров’я населення.  

Конкретизація, визначення причинно-наслідкових зв’язків виникнення 
цих проблем та їхнє подальше розв'язання обумовлюють конструктивну 
взаємодію держави та регіонів, що потребує створення відповідних правових, 
організаційних, інформаційних та інституційних засад. 

Для вирішення зазначених проблем в рамках спільного заходу 
передбачається закріплення за Донецькою областю статусу  пілотного регіону з 
дослідження проблем розвитку людського потенціалу, на базі якого, за 
сприянням наукових установ та центральних органів влади, буде здійснено: 

оцінку та удосконалення правових засад забезпечення розвитку людського 
потенціалу на державному та регіональному рівнях; 

удосконалення інформаційного забезпечення людського розвитку, 
запровадження соціального моніторингу з людського розвитку на регіональному 
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рівні, удосконалення науково-методичної бази оцінки розвитку людського 
потенціалу; 

визначення потреб інституційного забезпечення людського розвитку; 

розробку комплексу заходів, спрямованих на збереження та розвиток 
людського потенціалу Донецької області та, за результатами напрацьованого 
досвіду, розробку типових заходів з цього питання до стратегічних державних, 
регіональних документів, угод щодо регіонального розвитку. 

Для здійснення спільного заходу сторони зобов'язуються: 

Кабінет Міністрів України: 

підготувати проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про 
запровадження у Донецькій області пілотного проекту з дослідження проблем 
розвитку людського потенціалу»; 

внести зміни та доповнення до Державної стратегії регіонального 
розвитку до 2015 року щодо забезпечення людського розвитку областей 
України; 

внести зміни та доповнення до Стратегії національної безпеки України, 
які визначають та забезпечують збереження й розвиток людського потенціалу; 

забезпечити правовий статус прийнятих Україною Цілей Розвитку  
Тисячоліття, їх розробку та реалізацію на регіональному рівні; 

запровадити соціологічний моніторинг людського розвитку в 
регіональному розрізі та забезпечення його одночасного використання зі 
статистичною оцінкою регіонального людського розвитку; 

удосконалити національну Методику вимірювання людського розвитку 
регіонів України з урахуванням сучасних проблем та перспектив розвитку 
людського потенціалу; 

визначити особливості збереження людського потенціалу при уточненні 
критеріїв депресивності територій та внести у зв'язку з цим відповідні зміни та 
доповнення до Закону України «Про стимулювання розвитку регіонів»; 

під час формування проекту державного бюджету на відповідний рік 
передбачати кошти на фінансування дослідження проблем розвитку людського 
потенціалу. 

Відповідальні виконавці: 
Мінсоцполітики, 
Мінекономрозвитку, Мінрегіонбуд 
та ЖКГ, Держкомстат, ІЕП НАН 
України. 

Донецька обласна рада: 

забезпечити проведення комплексної оцінки стану збереження розвитку 
людського потенціалу Донецької області шляхом: 

- здійснення інвентаризації ефективності державних та регіональних 
стратегій, програм, планів, заходів, які спрямовані на створення умов та 
можливостей людського розвитку регіону; 
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- реалізації регіонального замовлення науковим фахівцям України з 
проведення соціологічного дослідження з людського розвитку та здійснення 
його співставлення зі статистичною оцінкою розвитку людського потенціалу; 

розробити Концепцію розвитку людського потенціалу Донецької області 
на період до 2020 року та механізми її впровадження; 

внести зміни та доповнення до змісту середньо- та довгострокових 
програм розвитку регіону щодо забезпечення людського розвитку; 

забезпечити узагальнення накопиченого в результаті реалізації пілотного 
проекту досвіду, розробку науково-методичних засад оцінки людського розвитку 
та пропозицій щодо вирішення проблем розвитку людського потенціалу на 
державному та регіональному рівнях; 

під час формування проекту обласного бюджету на відповідний рік 
передбачати кошти на фінансування дослідження проблем розвитку людського 
потенціалу. 

Відповідальні виконавці: Донецька 
обласна рада, Донецька 
облдержадміністрація, ІЕП НАН 
України. 

 

Порядок та умови фінансування спільного заходу 

 

Фінансування спільного заходу здійснюватиметься за рахунок коштів 
державного бюджету та місцевих бюджетів. 

Загальний обсяг фінансування становить 0,8 млн. гривень, з них: 

з державного бюджету — 0,4 млн. гривень, зокрема у 2012 році — 
0,2 млн., 2013 — 0,2 млн. гривень. 

Головний розпорядник — 
Мінсоцполітики, НАН України. 

 

з місцевих бюджетів — 0,4 млн. гривень, зокрема у 2012 році — 0,2 млн., 
2013 — 0,2 млн. гривень. 

Головний розпорядник — 
Донецька облдержадміністрація. 

 

Обсяг співфінансування з місцевих бюджетів становить 50 відсотків. 

 

Очікувані результати: 

створення умов для збереження та розвитку людського потенціалу 
Донецької області; 
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поширення позитивного досвіду визначення та розв’язання проблем 
людського розвитку серед регіонів України; 

підвищення відповідальності держави та регіону за стан та перспективи 
людського розвитку;  

підвищення якості та ефективності державних і регіональних стратегічних 
та програмних документів; 

забезпечення відтворення населення, підвищення рівня та якості життя; 
покращення умов проживання, соціального середовища; 

підвищення  рейтингу України в міжнародних порівняннях людського 
розвитку. 

 

Спільний захід 2. Забезпечення збалансованості регіонального ринку праці                     
у професійно-кваліфікаційному розрізі 

 

Метою спільного заходу є досягнення збалансованості регіонального ринку 
праці у професіонально-кваліфікаційному розрізі, забезпечення економіки 
регіону кадрами у відповідності до потреб інноваційного розвитку, підвищення 
ефективності використання трудового потенціалу регіону; створення умов для 
підвищення рівня та якості життя населення регіону. 

На сучасному етапі регіональний ринок праці є розбалансованим у 
професійно-кваліфікаційному розрізі, що обумовлює дефіцит кадрів за низкою 
професій та надлишок за іншими. Якість професійної підготовки не завжди 
відповідає потребам інноваційного розвитку регіональної економіки. Це є 
гальмом економічного зростання та підвищення конкурентоспроможності 
регіону. Нагальною потребою є приведення кількісних і якісних параметрів 
професійної підготовки у відповідність до реальної потреби та перспектив 
інноваційного розвитку області. 

У регіоні поки що відсутній моніторинг потреби регіону в кадрах за 
професійно-кваліфікаційною структурою та її прогноз на перспективу. Однак, 
впродовж останніх років фахівцями ІЕП НАН України спільно з ДонНУ, 
управлінням освіти і науки Донецької облдержадміністрації та Донецьким 
обласним центром зайнятості проводиться науково-дослідна робота у цьому 
напрямі. Необхідно завершити розпочату роботу та забезпечити усунення 
диспропорції на регіональному ринку праці шляхом розробки методики 
моніторингу потреби регіону у кадрах у професійно-кваліфікаційному розрізі, 
прогноз потреби у кадрах у відповідності до стратегії інноваційного розвитку 
регіону, удосконалення механізму формування планів набору студентів та учнів 
у ВНЗ, ПТНЗ, удосконалення механізму формування регіонального замовлення 
на підготовку кадрів. 

Для розв'язання зазначених проблем в рамках спільного заходу 
передбачається: 

визначення професійно-кваліфікаційної структури зайнятості регіону та 
переліку основних професій для провідних галузей економіки регіону; 
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проведення постійного моніторингу потреби регіону в кадрах у 
відповідності до професійних груп, основних професій в розрізі видів 
економічної діяльності та потреб їх інноваційного розвитку; 

розробка короткострокових та середньострокових прогнозів потреби 
регіону у кадрах у розрізі основних професійних груп за видами економічної 
діяльності в контексті Стратегії економічного і соціального розвитку Донецької 
області на період до 2015 року та Програми науково-технічного розвитку 
Донецької області на період до 2020 року; 

створення системи інформаційного забезпечення населення, роботодавців, 
ПТНЗ, ВНЗ щодо обсягу та структури потреби регіону в кадрах; 

оптимізація напрямків, обсягів та структури підготовки кадрів у навчальних 
закладах Донецького регіону у відповідності до реальних потреб економіки та 
завдань інноваційного розвитку; 

формування регіонального замовлення на підготовку кадрів; обґрунтування 
пропозицій щодо оновлення нормативно-правового забезпечення формування 
державного замовлення на підготовку фахівців. 

Для здійснення спільного заходу сторони зобов'язуються: 

Кабінет Міністрів України: 

розробити проект постанови щодо удосконалення статистичної звітності 
підприємств з праці на основі діючого класифікатора професій ДК 003-05; 

запровадити централізований моніторинг та прогнозування потреб 
економіки регіонів в кадрах у контексті Державної стратегії регіонального 
розвитку на період до 2015 року та галузевих стратегічних планів; 

сприяти виконанню регіональних замовлень на підготовку спеціалістів з 
основних професій у відповідності до потреб економіки Донецької області; 

під час формування проекту державного бюджету на відповідний рік 
передбачати кошти на виконання заходу. 

Відповідальні виконавці: 
Мінсоцполітики, 
МОНмолодьспорт, Держкомстат. 

Донецька обласна рада: 

сприяти проведенню вибіркового обстеження та експертного опитування з 
метою визначення професійно-кваліфікаційної структури зайнятості регіону та 
переліку основних професій для провідних галузей економіки регіону; 

забезпечити на конкурентних засадах участь наукових установ у 
формуванні пропозицій щодо оптимізації обсягів та структури підготовки кадрів 
у відповідності до потреб модернізації економіки регіону; 

забезпечити збір та систематизацію інформації щодо програм соціально-
економічного, інноваційного розвитку регіону, програм розвитку провідних 
галузей, структурних зрушень в економіці регіону та її надання у разі потреби 
державним і громадським організаціям, науковим установам, які приймають 



 6 

участь у формуванні пропозицій щодо оптимізації обсягів та структури 
підготовки кадрів; 

забезпечити формування та надання відповідним центральним органам 
влади щорічного регіонального замовлення на підготовку спеціалістів з 
основних професій у відповідності до потреб економіки регіону; 

під час формування проекту обласного бюджету на відповідний рік 
передбачати кошти на фінансування заходу. 

Відповідальні виконавці: Донецька 
обласна рада, Донецька 
облдержадміністрація, Донецький 
обласний центр зайнятості, 
Донецька обласна організація 
роботодавців. 

 

Порядок та умови фінансування спільного заходу 

 

Фінансування спільного заходу здійснюватиметься за рахунок коштів 
державного та місцевих бюджетів. 

Загальний обсяг фінансування становить 1,0 млн. гривень, з них: 

з державного бюджету — 0,5 млн. гривень, зокрема у 2012 році — 
0,25 млн., 2013 — 0,25 млн. гривень. 

Головний розпорядник — 
Мінсоцполітики, НАН України. 

 

з місцевих бюджетів — 0,5 млн. гривень, зокрема у 2012 році — 0,25 млн., 
2013 — 0,25 млн. гривень. 

Головний розпорядник — 
Донецька облдержадміністрація. 

 

Обсяг співфінансування з місцевих бюджетів становить 50 відсотків. 

 

Очікувані результати: 

підвищення якості та достовірності інформаційного забезпечення 
регіонального ринку праці та системи професійної підготовки; 

приведення обсягів та напрямів професійної підготовки кадрів вищими та 
професійно-технічними навчальними закладами регіону у відповідність із 
потребами економіки регіону; 

удосконалення взаємодії навчальних закладів та роботодавців, 
забезпечення професійної підготовки кадрів навчальними закладами відповідно 
до потреб регіону; 
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зниження рівня структурного безробіття, підвищення рівня 
працевлаштування в регіоні; 

поліпшення кількісних та якісних параметрів кадрового забезпечення 
економіки області, підвищення ефективності сучасного виробництва та сфери 
послуг регіону та держави. 

 

Спільний захід 3. Надійне та ефективне постачання якісної питної води 
у населених пунктах 

 

Здійснення спільного заходу спрямовано на вирішення проблеми 
стабільного та якісного водозабезпечення території регіону, що залежить від 
роботи каналу Сіверський Донець – Донбас та екологічного стану ріки 
Сіверський Донець. 

Канал Сіверський Донець – Донбас (протяжністю 132 кілометри) є 
основним джерелом централізованого господарсько-питного і технічного 
водопостачання Донбасу. Від його роботи залежить надійність та ефективність 
функціонування системи водопостачання та водовідведення у населених пунктах 
області.  

Щодоби споживачам подається близько 1,3 млн. куб. метрів питної та 
0,3 млн. куб. метрів технічної напірної води. 

У зв'язку з відсутністю резервного джерела водопостачання Донецької 
області  канал Сіверський Донець - Донбас експлуатується невпинно з 1958 
року, без проведення капітального ремонту підводної частини його основних 
гідротехнічних споруд: насосних станцій, відкритого русла каналу, 
перегороджуючих пристроїв та інших конструкцій.  

У результаті тривалої експлуатації в останні 5-10 років збільшилися 
процеси порушення цілісності бетонного, щебеневого облицювання і щільності 
порід ложа русла каналу, руйнування бетонних конструкцій, корозії металу, 
зношування і старіння устаткування, що призвело до виникнення аварійно-
небезпечних ділянок. За даними щорічних досліджень на основі геолого-
геофізичних вишукувань та космічних обстежень загальна довжина аварійних 
ділянок складає 12 км. Втрати води в каналі Сіверський Донець – Донбас 
становлять 2,5 куб. метрів в секунду, або 78,8 млн. куб. метрів на рік. 

Крім того, у результаті аварійних ситуацій відбувається забруднення 
джерел водопостачання неочищеними госпобутовими стоками, що приводить до 
серйозного порушення екологічної рівноваги у водоймах, збільшенню у воді 
змісту окремих показників, зміні їхньої хімічної структури і як наслідок, 
зниженню їхньої продуктивної здатності, що у свою чергу вимагає додаткових 
витрат на водопідготовку й створює певні труднощі в роботі очисних споруд.  

Сьогодні майже всі поверхневі водні джерела Донецької області за рівнем 
забруднення належать до 3 класу якості, при цьому склад водопровідних 
очисних споруд і технологія очищення практично не змінилися.  
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Впроваджена понад 50 років тому технологія очищення не може 
забезпечити відповідність якості за такими показниками як мутність, жорсткість, 
окислення, сульфати, залізо, молібден, свинець, ентеровіруси тощо через те, що 
була розрахована на більш чисту вихідну воду. Крім того, має місце фізичне 
зношування споруд (обвалення збірних лотків  і перегородок у камерах реакції, 
обвалення плит перекриттів у горизонтальних відстійниках, зношування 
трубопроводів галерей фільтрів і т.д.) ремонт яких вимагає значних капітальних 
витрат. 

З метою запобігання провалу русла каналу зі значними екологічними та 
економічними наслідками і забезпечення надійності подачі якісної води 
населенню і промисловим підприємствам спільні дії Кабінету Міністрів України 
та Донецької обласної ради будуть спрямовані на: 

забезпечення комплексної модернізації і реконструкції каналу Сіверський 
Донець – Донбас; 

проведення робіт, пов’язаних з оздоровленням басейну річки Сіверський 
Донець; 

здійснення реконструкції фільтрувальних станцій комунального 
підприємства «Компанія «Вода Донбасу». 

Для здійснення спільного заходу сторони зобов’язуються: 

Кабінет Міністрів України:  

під час формування проекту державного бюджету на відповідний рік на 
виконання Закону України «Про Загальнодержавну програму «Питна вода 
України» на 2006—2020 роки» та постанови Кабінету Міністрів України від 
23 грудня 2004 р. № 1731 «Про затвердження Програми реформування та 
розвитку водопровідно-каналізаційного господарства на 2005—2009 роки і 
період до 2015 року» передбачати кошти на фінансування: 

- капітального ремонту гідроізоляції аварійно-небезпечних ділянок русла 
каналу Сіверський Донець—Донбас протяжністю 4,82 кілометра та заміни 
11 одиниць фізично зношених або морально застарілих великих насосних 
агрегатів на насосних станціях каналу; 

- заміни насосних агрегатів на менш енергоємні на 10 каналізаційних 
насосних станціях, будівництво та реконструкцію 9 очисних споруд, 
прокладення 21 км нових колекторів; 

– реконструкції та модернізації фільтрувальних станцій; 

встановити економічно обґрунтовані тарифи на відпуск води, які 
забезпечать беззбиткову діяльність комунального підприємства «Компанія 
«Вода Донбасу». 

Відповідальні виконавці: 
Мінрегіонбуд та ЖКГ, НКРЕ 
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Донецька обласна рада: 

під час формування обласного бюджету на відповідний рік передбачати 
кошти на фінансування спільного заходу; 

забезпечити загальну координацію виконання робіт з комплексної 
модернізації та реконструкції каналу «Сіверський Донець – Донбас», 
оздоровлення басейну річки Сіверський Донець та реконструкції фільтрувальних 
станцій. 

Відповідальні виконавці: 
Донецька обласна рада, комунальне 
підприємство «Компанія «Вода 
Донбасу» 

 

Порядок та умови фінансування спільного заходу 

 

Загальний обсяг фінансування становить 800,3 млн. грн., з них: 

 

з державного бюджету — 600,2 млн. гривень, зокрема у 2012 році — 
157,4 млн., 2013 — 149,6 млн., 2014 — 171,7 млн., 2015 — 121,5 млн. гривень. 

Головний розпорядник —  
Мінрегіонбуд та ЖКГ. 

 

з місцевих бюджетів — 200,1 млн., зокрема у 2012 році — 52,5 млн., 2013 
— 49,8 млн., 2014 — 57,3 млн., 2015 — 40,5 млн. гривень. 

Головний розпорядник — 
Донецька обласна рада. 

 

Обсяг співфінансування з місцевих бюджетів становить 25 відсотків. 

 

Очікувані результати: 

стабільне водозабезпечення населення та господарського комплексу 
регіону; 

підвищення якості питної води у середньому на 8 відсотків; 

заощадження 71,1 млн. кВт·г на рік електроенергії, що дорівнює 9 відсотків 
річного споживання у 2010 році; 

зниження втрат води по каналу на 20,3 млн. куб. метрів на рік., або 
29 відсотків річних втрат у 2010 році. 
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Спільний захід 4. Забезпечення продовольчої безпеки регіону. 

 

Проблема продовольчої безпеки України в період трансформації її 
економічної системи та соціального устрою на засадах ринкових відносин є тією 
сферою державної політики, яка включає забезпечення сталого соціально-
економічного розвитку суспільства, а також національної і економічної безпеки. 

Зважаючи на високий рівень розвитку промисловості та суттєве 
переважання міського населення для Донецької області ця проблема має 
особливу актуальність. 

Критичний рівень продовольчої безпеки населення характеризує низька 
калорійність раціону харчування – близько 2500 ккал, тоді як у розвинених 
країнах 3300 - 3800 ккал. При цьому населення регіону витрачає на придбання 
продовольчих товарів майже 55 відсотків своїх сукупних витрат, в той час як за 
міжнародними стандартами цей показник не повинен перевищувати 30 відсотків. 

Тобто навіть значні витрати не забезпечують відповідність раціональним 
біологічним нормам споживання. Зокрема, річна потреба людини в молоці та 
продуктах його переробки, за науковими нормами харчування, становить 380 кг, 
фактично (за даними 2009 року) в області споживається 183,9 кг, м'яса та 
м’ясних продуктів споживається 57,8 кг при нормі 80 кг, яєць – 294 шт. при 
нормі 290 шт., картоплі – 112 кг при нормі 124 кг, хлібних продуктів – 109,9 кг 
при нормі 101 кг. Найнижче забезпечення норм споживання припадає на молоко 
та молочні продукти. 

Через відсутність ефективних механізмів державного регулювання 
закупівельних цін на молоко і молочну сировину, довгострокового кредитування 
галузі, зростання цін на паливно-мастильні матеріали, корми, електроенергію, в 
Донецькій області протягом останніх п’яти років спостерігається негативна 
тенденція зниження поголів’я дійного стада на 30 відсотків (з 108,8 до 70,9 тис. 
голів) та обсягів виробництва молока  на 29 відсотків (з 476,4 до 339,1 тис.тонн).  

Окрім цього в Україні не сформована належна інституційна база 
формування стійкого балансу виробництва й конкурентного перерозподілу 
продовольства в суспільстві. На сьогодні функціонує недосконала мережа збуту 
сільськогосподарської продукції, не встановлено зв’язок «виробник – оптовик – 
роздрібний продавець – споживач». Це спричиняє нестабільну цінову ситуацію, 
неефективне використання матеріально-технічних ресурсів, обмеження 
можливостей у забезпеченні населення доброякісною сільськогосподарською 
продукцією у широкому асортименті і за доступною ціною, додаткові витрати 
виробників та споживачів. Актуальність розв’язання проблеми посилює вступ 
України до СОТ, оскільки вітчизняна сільськогосподарська продукція може бути 
витіснена з ринку внаслідок її низької конкурентоспроможності. 

Для досягнення поставленої мети необхідне вирішення наступних завдань: 

збільшення виробництва високоякісної племінної продукції і її реалізація 
на внутрішньому ринку;  

стимулювання селекційної роботи, спрямованої на вдосконалення 
племінних і продуктивних якостей сільськогосподарських тварин;  
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стимулювання придбання високоякісної продукції, що відповідає вимогам 
світового ринку;  

створення механізмів скорочення та оптимізації шляхів реалізації 
сільськогосподарської продукції шляхом будівництва оптового ринку 
сільськогосподарської продукції. 

Для здійснення спільного заходу сторони зобов'язуються:  

Кабінет Міністрів України: 

під час формування проекту державного бюджету на відповідний рік 
передбачати кошти на: 

– виплату бюджетної дотації за наявне поголів’я молочних корів із 
розрахунку не менше 1000 гривень за наявну голову і 2500 гривень за нарощену 
голову; 

– закупівлю високопродуктивного маточного поголів’я. 

- будівництво оптового ринку сільськогосподарської продукції; 

забезпечувати повне або часткове відшкодування вітчизняним 
товаровиробникам витрат на зберігання та складування сільськогосподарської 
продукції в межах інфраструктури оптових ринків впродовж становлення 
оптового ринку. 

Відповідальні виконавці: 
Мінагропрод, Мінфін. 

 

Донецька обласна рада: 

під час формування проекту обласного бюджету на відповідний рік 
передбачати кошти на придбання маточного племінного поголів’я та бугаїв-
плідників, а також на будівництво інженерних мереж оптового ринку 
сільськогосподарської продукції; 

сприяти розвитку в регіоні галузі тваринництва, особливо галузі 
молочного скотарства; 

сприяти кооперації виробників сільськогосподарської продукції для 
продажу її на ринку; 

сприяти створенню і функціонуванню системи інформаційного 
забезпечення діяльності оптового ринку.  

Відповідальні виконавці: Донецька 
обласна рада, Донецька 
облдержадміністрація. 

 

Порядок та умови фінансування спільного заходу 

 

Загальний обсяг фінансування становить 283,7 млн. гривень, з них: 
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з державного бюджету – 62,6 млн. гривень, зокрема у 2012 році – 
19,6 млн., 2013 році – 19,0 млн., 2014 році – 22,3 млн., 2015 році – 1,7 млн. 
гривень. 

Головний розпорядник – 
Мінагропрод. 

 

з місцевих бюджетів – 32,8 млн. гривень, зокрема у 2012 році – 10,5 млн.,  
2013 році – 9,8 млн., 2014 році – 11,2 млн., 2015 році – 1,3 млн. гривень. 

Головний розпорядник – Донецька 
облдержадміністрація. 

 

з інших джерел – 188,3 млн. гривень, зокрема у 2012 році – 55,4 млн.,  
2013 році – 58,6 млн., 2014 році – 72,3 млн., 2015 році – 2,0 млн. гривень. 

 

Обсяг співфінансування з місцевих бюджетів та інших джерел становить 
78 відсотків. 

 

Очікуваний результат: 

 

здійснення переходу до сучасних форм і технологій оптової торгівлі, до 
ефективної міжрегіональної та міжнародної торгівлі сільгосппродукцією; 

зменшення цінових коливань на сільськогосподарському ринку за рахунок 
забезпечення  рівноваги попиту та пропозицій; 

установлення європейських стандартів якості в виробництві 
сільгосппродукції; 

забезпечення рівного доступу до оптового ринку сільськогосподарської 
продукції сільгосптоваровиробників усіх форм власності;  

створення багатофункціонального логістичного комплексу, що поєднує 
складський, виробничий, торгівельний та офісний формати;  

створення близько 3000 нових робочих місць; 

доведення питомої ваги племінної худоби в загальному обсязі поголів'я 
сільськогосподарських тварин до 30 відсотків; 

збільшення виробництва молока у 2015 року на 17 відсотків до рівня 
2010 року; 

нарощування поголів’я корів у регіоні до 2015 року на 9 відсотків 
(77 тис.голів); 

зростання  продуктивності  корів  на 15 відсотків (5169 кг молока на одну 
корову за рік); 

підвищення якості молока до європейських стандартів. 
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Спільний захід 5. Створення безпечних умов проживання для жителів 
аварійних будинків  

 

Здійснення спільного заходу спрямовано на розв’язання проблеми 
підвищення рівня забезпечення житлом громадян та оновлення аварійного 
житлового фонду області.  

Житловий фонд області станом на 01.01.2011 складає 852,7 тис. житлових 
будинків загальною площею 101,2 млн. кв.м, у тому числі 37,9 тис. будинків 
комунальної форми власності, загальною площею 51,2 млн. кв. м. 

Із загальної кількості житлових будинків визнані аварійними 
2471 житловий будинок (195,3 тис.кв.м), у тому числі комунальної форми 
власності - 293 житлових будинків (131 тис.кв.м). Кількість постійних 
мешканців в аварійному комунальному житловому фонді складає 4276 громадян.  

В житлових будинках, де ступень зносу складає більш 80% та  які визнані 
аварійними або ветхими, капітальний ремонт проводити недоцільно. Через 
недостатній обсяг фінансування з державного та місцевих бюджетів на 
теперішній час проводяться тільки вибіркові капітальні ремонти житлових 
будинків, а саме – найбільш життєво важливих конструктивів (покрівлі, 
огороджуючих конструкцій та інженерних комунікацій). Також в результаті 
тривалої експлуатації погіршуються фізичні характеристики будівельних 
матеріалів у житлових будинках - цегли і залізобетону, покрівельного 
утеплювача і гідроізоляції. Енергоефективність будинків зменшується, а 
теплопровідність і тепловтрати огороджуючих конструкцій збільшуються, що 
робить умови проживання громадян некомфортними.  

З метою забезпечення надійних та безпечних умов проживання населення 
спільні дії  Кабінету Міністрів України та Донецької обласної ради будуть 
спрямовані на будівництво або придбання нового житла для відселення 
мешканців аварійних житлових будинків. 

Для здійснення спільного заходу сторони зобов’язуються: 

Кабінет Міністрів України:  

розробити механізм надання державних пільгових довгострокових 
іпотечних кредитів громадянам, які мешкають в аварійних будинках 
комунальної форми власності; 

під час формування проекту державного бюджету на відповідний рік 
передбачати кошти на державне пільгове довгострокове іпотечне кредитування;  

звільнити забудовників, що здійснюють будівництво житла для мешканців  
аварійного житлового фонду комунальної форми власності, від пайової участі 
(внеску) на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури 
населених пунктів. 

Відповідальні виконавці: 
Мінрегіонбуд та ЖКГ, Мінфін 
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Донецька обласна рада: 

укласти угоди з міськими та районними радами про виділення під час 
формування місцевих бюджетів на відповідний рік коштів на фінансування 
спільного заходу та залучення коштів з інших джерел, не заборонених 
законодавством; 

забезпечити загальну координацію виконання робіт з будівництва або 
придбання нового житла для відселення населення з аварійних житлових 
будинків комунальної форми власності; 

підготувати та прийняти регіональну програму «Нова якість житла», в якій 
передбачити механізм надання державних пільгових довгострокових іпотечних 
кредитів громадянам, які мешкають у вищезазначеному житловому фонді. 

рекомендувати місцевим радам та райдержадміністраціям:  

- надавати замовникам (забудовникам) будівництва земельні ділянки, 
забезпечені інженерно-транспортною інфраструктурою; 

- сприяти створенню в нових будинках об’єднань співвласників 
багатоквартирних будинків з подальшою передачею цих будинків на баланс 
об’єднань. 

 

Відповідальні виконавці: Донецька 
обласна рада, Донецька 
облдержадміністрація, відповідні 
місцеві ради та райдержадміністрації 

 

Порядок та умови фінансування спільного заходу 

 

Загальний обсяг фінансування становить 1048,0 млн. грн., з них: 

 

з державного бюджету (через механізм надання державних пільгових 
довгострокових іпотечних кредитів) — 576,0 млн. гривень, зокрема у 2012 році 
— 77,0 млн., 2013 — 145,0 млн., 2014 — 145,0 млн., 2015 — 209,0 млн. гривень. 

Головний розпорядник — 
Мінрегіонбуд та ЖКГ. 

 

з місцевих бюджетів — 420,0 млн., зокрема у 2012 році — 56,0 млн., 2013 
— 106,0 млн., 2014 — 106,0 млн., 2015 — 152,0 млн. гривень. 

Головні розпорядники — відповідні 
місцеві ради, райдержадміністрації. 

 

з інших джерел — 52,0 млн., зокрема у 2012 році —7,0 млн., 2013 — 13,0 
млн., 2014 — 13,0 млн., 2015 — 19,0 млн. гривень. 
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Обсяг співфінансування з місцевих бюджетів становитиме 40% (вартість 
робіт по підготовці проектно-кошторисної документації, виділення земельних 
ділянок, забезпечених інженерно-транспортною інфраструктурою), за рахунок 
інших джерел – 5% від загальної суми. 

 

Очікувані результати: 

відновлення житлового фонду площею 131,0 тис.кв.м; 

запобігання виникнення небезпечних ситуацій в аварійному житловому 
фонді; 

добудова об’єктів незавершеного будівництва; 

забезпечення безпечних умов проживання 4,3 тис. мешканців; 

зменшення кількості черговиків на 5,3%; 

створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків; 

забезпечення економії енергоресурсів більш як на 30 відсотків. 

 

Спільний захід 6. Реконструкція та розвиток спортивної інфраструктури 

 

Здійснення спільного заходу спрямовано на створення умов для розвитку 
спортивного простору області, сфери послуг засобами фізичної культури і 
спорту та організації активного дозвілля населення. 

Сучасний стан здоров’я населення є незадовільним і потребує забезпечення 
доступності до занять фізичною культурою і спортом. Стратегічне завдання 
зазначеного заходу – формування здорової нації як складової людського 
капіталу. 

Мережа фізкультурно-оздоровчих та спортивних споруд Донецької області 
представлена 7893 спортивними об’єктами. З них 93 стадіони, 50 плавальних 
басейнів, 1504 спортивних зала, 122 тенісних корти, 857 майданчиків з 
тренажерним обладнанням, 482 футбольних поля, 361 стрілецьких тири, 1773 
приміщення для фізкультурно-оздоровчих занять, з них 646 з тренажерним 
обладнанням, 6 кінноспортивних баз, 4 споруди зі штучним льодом, 2 
веслувально–спортивні бази та 2 водноспортивні бази. 

Проте стан спортивної інфраструктури за багатьма показниками не 
відповідає міжнародним нормам і сучасним технічним можливостям, зокрема 
недостатня і застаріла матеріально-технічна база спортивних споруд для занять 
масовими ігровими видами спорту (спортивні  майданчики, льодові споруди). 

Декілька років поспіль Донецька область є місцем проведення іміджевих, 
престижних міжнародних спортивних заходів. Провідне значення у підготовці 
інфраструктури області до проведення юнацького чемпіонату світу з легкої 
атлетики 2013 року в м. Донецьку має підготовка спеціалізованих спортивних 
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баз і виконання регламентних вимог IAAF (міжнародної асоціації 
легкоатлетичних федерацій). 

 

У зв’язку з проведенням зазначеного чемпіонату та відповідно до переліку 
закладів фізичної культури і спорту, яким надається статус бази олімпійської та 
паралімпійської підготовки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 18 січня 2006 р. № 30 (зі змінами від 29.12.2010 № 1228) 
передбачається реконструкція двох спортивних об’єктів комунальної власності, 
на яких планується проведення юнацького чемпіонату світу з легкої атлетики 
2013 року: регіональний спортивний комплекс «Олімпійський» (м. Донецьк), 
спортивний комплекс «Кіровець» (м. Донецьк), а також удосконалення 
спортивної бази Донецького державного інституту здоров’я, фізичного 
виховання і спорту.  

Одним з ключових напрямків сфери є спорт вищих досягнень, що 
передбачає створення комплексу умов для підготовки спортсменів вищої 
спортивної кваліфікації та досягнення кінцевого результату - завоювання 
медалей на Олімпійських іграх, чемпіонатах світу і Європи. В області діє 
система підвищення спортивної кваліфікації провідних спортсменів. Кращі 
вихованці дитячо-юнацьких спортивних шкіл проходять підготовку у 
Донецькому вищому училищі олімпійського резерву ім. С. Бубки, у якому  
займається 400 вихованців. Завдяки сформованій системі відбору талановитих 
спортсменів та підготовки резерву і спортсменів вищої кваліфікації у 2011 році 
до складу збірних національних команд України увійшли 332 спортсмени з 
олімпійських, 110 з неолімпійських та 74 спортсмени з паралімпійських і 
дефлімпійських видів спорту. З метою поліпшення умов для занять спортсменів 
вищої категорії необхідно завершити реконструкцію Донецького вищого 
училища олімпійського резерву ім. С. Бубки. 

Здійснення спільного заходу спрямовано на: 

- забезпечення підготовки спортивних споруд до проведення юнацького 
чемпіонату світу з легкої атлетики 2013 року; 

- сприяння розвитку спорту вищих досягнень, підготовці спортсменів 
високого класу; 

- розбудову спортивної інфраструктури, зміцнення матеріально-технічної 
бази для розвитку найбільш популярних масових зимових та ігрових видів 
спорту. 

Для здійснення спільного заходу сторони зобов’язуються: 

 

Кабінет Міністрів України: 

під час формування проекту державного бюджету на відповідний рік 
передбачати кошти на будівництво розминочного метального стадіону при 
Донецькому державному інституті здоров’я, фізичного виховання і спорту, а 
також цільову субвенцію обласному бюджету на будівництво і реконструкцію 
спортивних споруд комунальної форми власності, будівництво льодових споруд 
та спортивних майданчиків зі штучним покриттям. 
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Відповідальні виконавці: 
МОНмолодьспорт. 

 

Донецька обласна рада:  

під час формування обласного бюджету на відповідний рік передбачати 
кошти на фінансування спільного заходу; 

укласти угоди з міськими та районними радами про виділення під час 
формування місцевих бюджетів на відповідний рік коштів на фінансування 
спільного заходу та залучення коштів з інших джерел, не заборонених 
законодавством; 

забезпечити підготовку проектно-кошторисної документації на 
реконструкцію регіонального спортивного комплексу «Олімпійський» та 
спортивного комплексу «Кіровець» з урахуванням доведення їх до рівня споруд, 
які відповідають встановленим міжнародним нормам, стандартам, вимогам IAAF 
та інших спортивних федерацій; 

здійснювати загальну координацію виконання робіт та контроль за 
цільовим використанням бюджетних коштів під час: 

-  завершення реконструкції спортивної бази Донецького вищого училища 
олімпійського резерву ім. С. Бубки; 

- будівництва розминочного метального стадіону при Донецькому 
державному інституті здоров’я, фізичного виховання і спорту; 

- будівництва льодових споруд у містах Артемівськ, Горлівка, Слов’янськ, 
Красноармійськ, Костянтинівка, Торез, Донецьк; 

- будівництва щорічно 10 майданчиків зі штучним покриттям у Донецькій 
області. 

Відповідальні виконавці: Донецька 
обласна рада, Донецька 
облдержадміністрація, відповідні 
місцеві ради. 

 

Порядок та умови фінансування спільного заходу 

 

Загальний обсяг фінансування становить 290,1 млн. гривень, з них: 

 

з державного бюджету (в тому числі за рахунок субвенції з державного 
бюджету обласному бюджету) — 199,9 млн. (194,1 млн.), зокрема у 2012 році — 
62,1 млн. (56,5 млн.), 2013 — 58,3  млн. (58,1 млн.), 2014 — 49,5 млн., 2015 – 
30,0 млн. гривень. 

Головний розпорядник: 
МОНмолодьспорт. 
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кошти місцевих бюджетів — 64,7 млн., зокрема у 2012 році — 40,0 млн., 
2013 — 17,1 млн., 2014 — 6,1 млн., 2015 – 1,5 млн. гривень. 

Головні розпорядники: Донецька 
обласна рада, Донецька 
облдержадміністрація, відповідні 
місцеві ради. 

 

кошти інших джерел — 25,5 млн., зокрема у 2012 році — 2,0 млн., 2013 — 
2,0 млн., 2014 — 2,0 млн., 2015 – 19,5 млн. гривень. 

 

Обсяг співфінансування з місцевих бюджетів становить 22,3 відсотки, за 
рахунок інших джерел – 8,8 відсотки загальної суми витрат. 

 

Очікуваний результат: 

створення належних умов для проведення міжнародних, всеукраїнських та 
обласних спортивних змагань з футболу, ігрових видів спорту та легкої 
атлетики, навчально-тренувальних занять серед дітей та молоді, в першу чергу 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; 

залучення різних верств населення до занять фізичною культурою і 
спортом, сприяння зміцненню здоров'я населення, формування соціальної 
орієнтації на здоровий спосіб життя та задоволення потреб населення у 
поліпшенні здоров’я, фізичного і духовного розвитку; 

надання населенню доступних послуг європейської якості, зміцнення 
іміджу області високими спортивними результатами. 

 

IІ. Стимулювання інноваційного розвитку 

 

Спільний захід 1. Розвиток інноваційної інфраструктури 

 

Метою спільного заходу є створення умов для розвитку інноваційної 
інфраструктури, здатної забезпечити ефективне використання вітчизняного 
науково-технічного потенціалу, підвищення рівня інноваційності та 
конкурентоспроможності національної економіки. 

Донецька область відома в Україні як регіон, що має давні науково-технічні 
традиції. Ряд підприємств та організацій здобули світове визнання і зберігають 
конкурентоспроможний рівень розробок.  

Область належить до п’ятірки регіонів (м. Київ, Харківська, 
Дніпропетровська, Львівська, Донецька області), які мають мережу наукових 
організацій з потужним науково-кадровим потенціалом, здатним забезпечити 
науково-технічними розробками практично усі галузі економіки.  
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Донецька область представлена науковими організаціями всіх секторів 
науки, зокрема 37 організаціями галузевого профілю, 14 академічними 
установами (Національної академії наук України та Національної академії 
аграрних наук України), 12 вищими навчальними закладами ІІІ-IV рівнів 
акредитації. 

За чисельністю працівників наукових організацій регіон посідає 4 місце в 
Україні (після м.Київ, Харківської та Дніпропетровської областей).  

Інноваційна інфраструктура регіону є досить розвиненою та налічує 
близько 80 об’єктів.  

В області функціонують елементи інноваційної інфраструктури, що 
спеціалізуються на створенні сприятливих умов для ефективної діяльності 
інноваційних підприємств малого і середнього бізнесу. 

Подальший розвиток інноваційної інфраструктури має забезпечуватися 
насамперед створенням інноваційних підприємств (інноваційних центрів, 
наукових та технологічних парків, інноваційних бізнес-інкубаторів тощо) та 
утворенням  взаємопов’язаних систем, необхідних для ефективного здійснення 
усього циклу інноваційної діяльності – від генерації ідеї до реалізації 
нововведення. 

Для реалізації зазначеного спільного заходу передбачається створення та 
розвиток: 

наукового парку «Донецька політехніка» на базі ДВНЗ «Донецький 
національний технічний університет»; 

наукового парку на базі ДУ «НТЦ «Реактивелектрон» НАН України» 

Центру трансферу технологій на базі Донецького державного 
університету управління. 

Для здійснення спільного заходу сторони зобов’язуються: 

Кабінет Міністрів України: 

передбачати під час формування проекту державного бюджету на 
відповідний рік згідно з Державною цільовою економічною програмою 
«Створення в Україні інноваційної інфраструктури» на 2009-2013 роки 
виділення коштів на створення та розвиток: 

- наукового парку «Донецька політехніка» на базі ДВНЗ «Донецький 
національний технічний університет»; 

- наукового парку на базі ДУ «НТЦ «Реактивелектрон» НАН України»; 

- Центру трансферу технологій на базі Донецького державного 
університету управління. 

Відповідальні виконавці: 
Держінформнауки, 
МОНмолодьспорт. 
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Донецька обласна рада: 

сприяти налагодженню співробітництва наукового парку «Донецька 
політехніка» на базі ДВНЗ «Донецький національний технічний університет», 
наукового парку на базі ДУ «НТЦ «Реактивелектрон» НАН України», Центру 
трансферу технологій з вітчизняними та зарубіжними організаціями для 
кооперації, розробки та впровадження регіонального високотехнологічного 
інноваційного продукту як в Україні, так і за кордоном; 

використовувати науковий та науково-технічний потенціал наукових 
парків на базі ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» та 
ДУ «НТЦ «Реактивелектрон» НАН України» для вирішення економічних і 
соціальних завдань регіону. 

Відповідальні виконавці: Донецька 
обласна рада, Донецька 
облдержадміністрація, ДВНЗ 
«Донецький національний технічний 
університет», ДУ «НТЦ 
«Реактивелектрон» НАН України», 
ДВНЗ «Донецький державний 
університет управління». 

 

Порядок та умови фінансування спільного заходу 

 

Загальний обсяг фінансування становить 76,6 млн. грн., з них: 

 

з державного бюджету – 55,8 млн., зокрема в 2012 році – 32,2 млн. , у 
2013 році – 11,2 млн., у 2014 році – 6,2 млн., у 2015 році – 6,2 млн. гривень. 

Головний розпорядник: 
Держінформнауки; 

 

з інших джерел – 20,8 млн., зокрема в 2012 році – 5,2 млн. , у 2013 році – 
5,2 млн. , у 2014 році – 5,2 млн. , у 2015 році – 5,2 млн. гривень. 

 

Очікувані результати: 

забезпечення функціонування інноваційної інфраструктури підтримки 
малого та середнього інноваційного бізнесу; 

розвиток мережі нових елементів інноваційної інфраструктури регіону; 

створення сприятливого середовища для розвитку інноваційних процесів, 
реалізації замкненого інноваційного циклу від ідеї до виробництва і продажу 
(впровадження) високотехнологічних продуктів і технологій; 

збільшення частки інноваційної продукції у загальному обсязі 
реалізованої промислової продукції до 20 %; 
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створення нових робочих місць; 

консолідація інформаційних ресурсів державних структур, 
спеціалізованих організацій, інноваційних центрів в єдину мережу, та її 
подальша інтеграція в Національну мережу трансферу технологій та в 
європейські мережі. 

 

Спільний захід 2. Реалізація інноваційних проектів 

 

Метою спільного заходу є спрямування вітчизняного науково-технічного 
потенціалу на забезпечення потреб інноваційного розвитку економіки регіону та 
України в цілому, організацію сучасних високотехнологічних виробництв 
товарів і послуг. 

На даний час інноваційна діяльність у промисловому секторі області в 
основному відбувається на підприємствах третього технологічного укладу: 
підприємствах металургії та з виробництва готових металевих виробів, 
машинобудування, з виробництва коксу, харчових продуктів.  

Незважаючи на позитивні зміни у структурі інноваційних витрат  
підприємств (зменшення питомої ваги витрат на придбання машин, обладнання, 
програмного забезпечення та зростання частки витрат на дослідження і 
розробки), кількість освоєних нових технологічних процесів, у тому числі 
маловідходних, ресурсозберігаючих технологій, а також виробництво нових для 
ринку інноваційних видів продукції скорочується.  

За результатами діяльності промислових підприємств в 2010 році 
інноваційно активні підприємства складають лише 10,6 % від загальної їх 
кількості, в той час як в цілому по Україні цей показник становить 13,8 %. 
Питома вага інноваційної продукції, реалізованої підприємствами області в 2010 
році, склала 1,9% загального обсягу реалізації всієї промислової продукції в 
регіоні та 10,8% реалізації інноваційної продукції в Україні. Дві третини 
інноваційної продукції області поставлено за межі України, 90% цього експорту 
припадало на країни СНД. Майже половину (48%) обласного обсягу реалізованої 
інноваційної продукції забезпечили підприємства металургії, 37% − 
машинобудування. 

Для активізації інноваційних процесів в економіці, повноцінному 
використанню потенціалу науки в процесі технологічної модернізації необхідно 
формування нової моделі розвитку економіки, заснованої на прискореному 
освоєнні знань і виробництві інноваційної, високотехнологічної продукції, що 
здатна конкурувати на зовнішніх ринках і матиме стійкий попит на 
внутрішньому ринку. 

З метою забезпечення переходу на інноваційну модель розвитку 
економіки, модернізації виробництва, впровадження регіональних науково-
технічних розробок в рамках спільного заходу Кабінету Міністрів України та 
Донецької обласної ради передбачається реалізація наступних інноваційних 
проектів: 
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створення технології та виробництва нанопорошків та керамічних виробів 
на їх основі; 

створення технології і виробництва нанотитану та металопродукції з 
нього; 

створення сучасного виробництва виробів підвищеної зносостійкості з 
використанням технології іонно-плазмового зміцнення; 

організація виробництва порошків тугоплавких з’єднань та виробів на їх 
основі; 

організація промислового виробництва композиційних токоз’ємних 
виробів; 

організація відділення безоперабельного лікування ниркових захворювань 
на базі Донецького обласного клінічного територіального медичного об’єднання. 

Для здійснення спільного заходу сторони зобов’язуються: 

Кабінет Міністрів України: 

під час формування проекту державного бюджету на відповідний рік 
передбачати кошти на реалізацію спільного заходу. 

Відповідальні виконавці: 
Держінформнауки. 

 

Донецька обласна рада: 

під час формування проекту обласного бюджету на відповідний рік 
передбачати кошти на реалізацію спільного заходу; 

забезпечити загальну координацію виконання інноваційних проектів та 
контроль за цільовим використанням бюджетних коштів; 

укласти договори на співфінансування з підприємствами, створеними для 
реалізації інноваційних проектів. 

Відповідальні виконавці: Донецька 
обласна рада, Донецька 
облдержадміністрація,  

 

Порядок та умови фінансування спільного заходу 

 

Загальний обсяг фінансування становить 419,5 млн.гривень, з них:. 

 

з державного бюджету – 328,5 млн., зокрема у 2012 році – 17,0 млн., у 
2013 році – 157,0 млн., у 2014 році – 100,0 млн., у 2015 році – 54,0 млн. гривень. 

Головний розпорядник: 
Держінформнауки 
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з місцевого бюджету – 2,0 млн., зокрема у 2012 році – 0,5 млн., у 2013 році 
– 0,5 млн., у 2014 році – 0,5 млн., у 2015 році – 0,5 млн. гривень. 

Головний розпорядник: Донецька 
облдержадміністрація 

 

з інших джерел – 89,0 млн., зокрема у 2012 році – 7,0 млн., у 2013 році – 
36,0 млн., у 2014 році – 26,5 млн., у 2015 році – 19,5 млн. гривень. 

Очікувані результати: 

створення сприятливого середовища для розвитку інноваційних процесів, 
реалізації замкненого інноваційного циклу від ідеї до виробництва і продажу 
(впровадження) високотехнологічних продуктів і технологій; 

створення нових високотехнологічних галузей економіки; 

збільшення частки інноваційно активних підприємств з 10,6% до 25%; 

збільшення частки інноваційної продукції у загальному обсязі 
реалізованої промислової продукції до 20%; 

створення 322 нових робочих місць; 

підготовка спеціалістів для науково-технічного комплексу регіону; 

розвиток системи нових знань, залучення інвестицій в регіон. 

_____________________ 
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Додаток 3
до Угоди

тис. грн.

з 
державного 
бюджету

з місцевих 
бюджетів

з інших 
джерел

з 
державного 
бюджету

з місцевих 
бюджетів

з інших 
джерел

 з 
державного 
бюджету

з місцевих 
бюджетів

з інших 
джерел

з 
державного 
бюджету

з місцевих 
бюджетів

з інших 
джерел

1.1. Проведення 
соціологічного 
дослідження з 
людського розвитку та 
здійснення його 
співставлення зі 
статистичною оцінкою 
розвитку людського 
потенціалу

поширення позитивного 
досвіду визначення та 
розв’язання проблем 
людського розвитку 
серед регіонів України; 
підвищення якості та 
ефективності державних 
і регіональних 
стратегічних та 
програмних документів

Мінсоцполітики, ІЕП 
НАН України

800,0 200,0 200,0 200,0 200,0

Разом 800,0 200,0 200,0 200,0 200,0

2.1. Проведення 
моніторингу потреби 
регіону в кадрах у 
відповідності до 
професійних груп, 
основних професій в 
розрізі видів 
економічної діяльності 
та потреб їх 
інноваційного розвитку

приведення обсягів та 
напрямів професійної 
підготовки кадрів у 
відповідність із 
потребами економіки 
регіону; зниження рівня 
структурного безробіття, 
підвищення рівня 
працевлаштування в 
регіоні

Мінсоцполітики, 
Держкомстат

1 000,0 250,0 250,0 250,0 250,0

Разом 1 000,0 250,0 250,0 250,0 250,0

ФІНАНСУВАННЯ СПІЛЬНИХ ЗАХОДІВ
(за пріоритетними напрямами, обсягом, строками та джерелами)

2013 2014 2015
Найменування заходу Відповідальні за 

виконання

2012

У тому числі за роками

Очікуваний результат, 
критерії (показники) 

досягнення результатів

Спільний захід 1. Формування та реалізація правових та організаційно-управлінських засад збереження та розвитку людського потенціалу

Орієнтовний 
обсяг 

фінансування

Пріоритетний напрям I. Збереження та розвиток людського потенціалу

Спільний захід 2. Забезпечення збалансованості регіонального ринку праці у професійно-кваліфікаційному розрізі



2

з 
державного 
бюджету

з місцевих 
бюджетів

з інших 
джерел

з 
державного 
бюджету

з місцевих 
бюджетів

з інших 
джерел

 з 
державного 
бюджету

з місцевих 
бюджетів

з інших 
джерел

з 
державного 
бюджету

з місцевих 
бюджетів

з інших 
джерел

2013 2014 2015
Найменування заходу Відповідальні за 

виконання

2012

У тому числі за роками

Очікуваний результат, 
критерії (показники) 

досягнення результатів

Орієнтовний 
обсяг 

фінансування

3. 1. Комплексна 
модернізація та 
реконструкція каналу 
Сіверський Донець 
–Донбас

зниження втрат води на 
20,3 млн. куб. м/рік, 
витрат електроенергії - 
на 71,1 млн. кВтг/рік

Мінрегіонбуд та 
ЖКГ, Донецька 
облрада, 
комунальне 
підприємство 
"Компанія "Вода 
Донбасу"

544 659,0 103 430,0 34 477,0 98 235,0 32 745,0 124 695,0 41 565,0 82 134,0 27 378,0

3.2. Оздоровлення 
басейну річки 
Сіверський Донець

будівництво та 
реконструкція 9 очисних 
споруд, прокладення 21 
км нових колекторів

Мінрегіонбуд та 
ЖКГ, Донецька 
облрада, 
комунальне 
підприємство 
"Компанія "Вода 
Донбасу"

207 650,0 44 970,0 14 990,0 42 322,0 14 108,0 38 070,0 12 690,0 30 375,0 10 125,0

3.3. Реконструкція 
фільтрувальних станції 

реконструкція та 
модернізація 
фільтрувальних станцій; 
поліпшення якості 
питної води

Мінрегіонбуд та 
ЖКГ, Донецька 
облрада, 
комунальне 
підприємство 
"Компанія "Вода 
Донбасу"

48 000,0 9 000,0 3 000,0 9 000,0 3 000,0 9 000,0 3 000,0 9 000,0 3 000,0

Разом 800 309,0 157 400,0 52 467,0 149 557,0 49 853,0 171 765,0 57 255,0 121 509,0 40 503,0

4.1. Впровадження 
ефективних селекційно-
племінних заходів у 
молочному скотарстві

Збільшення: 
виробництва молока на 
17 відсотків, надою на 
корову - на 15 відсотків, 
поголів’я  - на 9 відсотків

Мінагропрод,  
Донецька 
облдержадміністраці
я 41 000,0 6 000,0 4 000,0 8 000,0 3 600,0 2 400,0 5 000,0 2 400,0 1 600,0 3 000,0 1 700,0 1 300,0 2 000,0

Спільний захід 3. Надійне та ефективне постачання якісної питної води у населених пунктах

Спільний захід 4. Забезпечення продовольчої безпеки регіону
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з 
державного 
бюджету

з місцевих 
бюджетів

з інших 
джерел

з 
державного 
бюджету

з місцевих 
бюджетів

з інших 
джерел

 з 
державного 
бюджету

з місцевих 
бюджетів

з інших 
джерел

з 
державного 
бюджету

з місцевих 
бюджетів

з інших 
джерел

2013 2014 2015
Найменування заходу Відповідальні за 

виконання

2012

У тому числі за роками

Очікуваний результат, 
критерії (показники) 
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фінансування

4.2. Удосконалення  
інфраструктури 
аграрного ринку

зменшення цінових 
коливань на сільсько-
господарському ринку за 
рахунок забезпечення  
рівноваги попиту та 
пропозицій; створення 
багато-функціонального 
логістичного комплексу; 
створення близько 3000 
нових робочих місць

Мінагропрод, 
Донецька 
облдержадміністраці
я

242 700,0 13 600,0 6 500,0 47 400,0 15 400,0 7 400,0 53 600,0 19 900,0 9 600,0 69 300,0

Разом 283 700,0 19 600,0 10 500,0 55 400,0 19 000,0 9 800,0 58 600,0 22 300,0 11 200,0 72 300,0 1 700,0 1 300,0 2 000,0

5.1. Будівництво або 
придбання нового 
житла  для відселення 
населення з аварійних 
житлових будинків

забезпечення безпечних 
умов проживання 4,3 
тис. жителів; зменшення 
кількості черговиків на 
5,3%; економія 
енергоресурсів до 30 % 

Мінрегіонбуд та 
ЖКГ, Донецька ОДА

1 048 000,0 77 000,0 56 000,0 7 000,0 145 000,0 106 000,0 13 000,0 145 000,0 106 000,0 13 000,0 209 000,0 152 000,0 19 000,0

Разом 1 048 000,0 77 000,0 56 000,0 7 000,0 145 000,0 106 000,0 13 000,0 145 000,0 106 000,0 13 000,0 209 000,0 152 000,0 19 000,0

6.1. Реконструкція ІІ 
черги Донецького 
вищого училища 
олімпійського резерву 
ім. С.Бубки

будівництво 5 
спеціалізованих 
спортивних залів і 
учбових класів 
загальною площею 1074 
кв.м.

МОНмолодьспорт, 
Донецька обласна 
рада

21 000,0 4 500,0 4 500,0 4 000,0 4 000,0 2 000,0 2 000,0

6.2. Реконструкція 
регіонального 
спортивного комплексу 
„Олімпійський”

реконструкція основного 
і розминочного стадіонів 
відповідно до вимог 
IAAF

Укрєвроінфрапроект
, Донецька обласна 
рада 13 782,2 12 546,2 1 066,0 170,0

Спільний захід 6. Реконструкція та розвиток спортивної інфраструктури

Спільний захід 5. Створення безпечних умов проживання для жителів аварійних будинків
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6.3. Реконструкція 
спортивного комплексу 
„Кіровець”

реконструкція 
спортивних залів, 
облаштування бігових 
доріжок, укладка 
синтетичного покриття 
Mondo, обладнання 
поля для метань 
відповідно до вимог 
IAAF 

Укрєвроінфрапроект
, Донецька міська 
рада

24 000,0 5 000,0 16 000,0 3 000,0

6.4. Будівництво 
метального стадіону 
Донецького 
державного інституту 
здоров’я, фізичного 
виховання і спорту

створення тренувальної 
бази з метання 
відповідно до вимог 
IAAF 

МОНмолодьспорт

5 829,0 5 629,0 200,0

6.5. Будівництво 
льодових споруд

будівництво 7 льодових 
споруд, розвиток і 
популяризація зимових 
видів спорту

Укрєвроінфрапроект
, Донецька обласна 
рада 201 500,0 44 500,0 5 500,0 50 500,0 8 400,0 45 000,0 2 600,0 27 500,0 17 500,0

6.6. Будівництво 
майданчиків зі 
штучним покриттям

будівництво 40 
спортивних майданчиків 
розміром 42х22м, 
популяризація масового 
спорту

МОНмолодьспорт, 
відповідні місцеві 
ради

24 000,0 2 500,0 1 500,0 2 000,0 2 500,0 1 500,0 2 000,0 2 500,0 1 500,0 2 000,0 2 500,0 1 500,0 2 000,0

Разом 290 111,2 62 129,0 40 046,2 2 000,0 58 266,0 17 070,0 2 000,0 49 500,0 6 100,0 2 000,0 30 000,0 1 500,0 19 500,0

Усього за напрямом І
2 423 920,2 316 579,0 159 463,2 64 400,0 372 273,0 183 173,0 73 600,0 388 565,0 180 555,0 87 300,0 362 209,0 195 303,0 40 500,0

Пріоритетний напрям ІI. Стимулювання інноваційного розвитку

Спільний захід 1. Розвиток інноваційної інфраструктури
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1.1 Створення та 
розвиток наукового 
парку «Донецька 
політехніка»

розвиток інноваційної 
інфраструктури; 
комерціалізація 
інновацій; зростання 
частки регіонального 
інноваційного продукту

Держінформнауки, 
МОНмолодьспорт, 
ДВНЗ "Донецький 
національний 
технічний 
університет"

1 600,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0

1.2. Створення та 
розвиток наукового 
парку на базі НТЦ 
«Реактивелектрон» 
НАН України

створення 
високотехнологічних 
виробництв; 
впровадження 
регіональних наукових 
розробок у виробництво; 
комерціалізація 
інновацій

Держінформнауки, 
МОНмолодьспорт, 
ДУ "Науково-
технологічний центр 
«Реактивелектрон» 
НАН України"

70 000,0 30 000,0 5 000,0 10 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0

1.3. Створення та 
розвиток Центру 
трансферу технологій 
на базі Донецького 
державного 
університету 
управління

розвиток інноваційної 
інфраструктури; 
комерціалізація 
інновацій; трансфер 
регіональних 
інноваційних технологій

Держінформнауки, 
МОНмолодьспорт, 
ДВНЗ "Донецький 
державний 
університет 
управління"

5 000,0 2 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Разом 76 600,0 32 200,0 0,0 5 200,0 11 200,0 5 200,0 6 200,0 0,0 5 200,0 6 200,0 5 200,0
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2.1. Створення 
технології та 
виробництва 
нанопорошків та 
керамічних виробів на 
їх основі

створення нової 
високотехнологічної 
галузі виробництва; 
впровадження 
регіональних наукових 
розробок у виробництво; 
зростання частки 
регіонального 
інноваційного продукту

Держінформнауки, 
Донецький фізико-
технічний інститут 
ім. О.О.Галкіна НАН 
України 155 000,0 7 000,0 2 000,0 38 000,0 8 000,0 43 000,0 10 000,0 37 000,0 10 000,0

2.2. Створення 
технології і 
виробництва 
нанотитану та 
металопродукції з 
нього

створення нової 
високотехнологічної 
галузі виробництва; 
впровадження 
регіональних наукових 
розробок у виробництво; 
зростання частки 
регіонального 
інноваційного продукту

Держінформнауки, 
Донецький фізико-
технічний інститут 
ім. О.О.Галкіна
НАН України

236 500,0 3 500,0 500,0 116 500,0 25 000,0 55 000,0 14 000,0 15 000,0 7 000,0

2.3. Створення 
сучасного виробництва 
виробів підвищеної 
зносостійкості з 
використанням 
технології іонно-
плазмового зміцнення 

створення 
високотехнологічного 
виробництва 
імпортозаміщуючої 
продукції з підвищеною 
у 2-3 рази 
зносостійкістю; обсяг 
виробництва 8 млн.грн. 
на рік; створення 35 
нових робочих місць 

Держінформнауки, 
ТОВ НВК 
«Інтехсервіс»

5 000,0 1 000,0 1 000,0 500,0 1 000,0 500,0 1 000,0

Спільний захід 2. Реалізація інноваційних проектів
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2.4. Організація 
виробництва порошків 
тугоплавких з’єднань 
та виробів на їх основі 

створення 
високотехнологічного 
виробництва 
імпортозаміщуючої 
продукції для 
агресивного 
середовища з 
підвищеною у 5 разів 
зносостійкістю; обсяг 
виробництва 20 млн.грн. 
на рік; створення 70 
нових робочих місць 

Держінформнауки, 
НТЦ 
«Реактивелектрон» 
НАН України

12 000,0 3 000,0 3 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0

2.5. Організація 
промислового 
виробництва 
композиційних 
токоз’ємних виробів

створення 
високотехнологічного 
виробництва продукції, 
яка у 5 разів за 
технічними 
характеристиками 
перевищує існуючі 
аналоги; обсяг 
виробництва - 7 млн.грн. 
на рік, створення 15 
нових робочих місць

Держінформнауки, 
НТЦ 
«Реактивелектрон» 
НАН України

7 000,0 1 500,0 1 500,0 1 000,0 1 000,0 500,0 500,0 500,0 500,0

2.6. Організація 
відділення 
безоперабельного 
лікування ниркових 
захворювань на базі 
ДОКТМО

впровадження 
регіональних 
інноваційних розробок у 
сфері медицини; 
підвищення якості 
медичного 
обслуговування; 
лікування 200 хворих на 
рік 

МОЗ, Донецька 
обласна рада, ДВНЗ 
"Донецький 
національний 
медичний 
університет 
ім.М.Горького", 
Інститут фізико-
органічної хімії та 
вуглехімії 
ім.Л.М.Литвиненка 
НАН України, 
ДОКТМО

4 000,0 2 000,0 500,0 500,0 500,0 500,0

Разом 419 500,0 17 000,0 500,0 7 000,0 157 500,0 500,0 36 000,0 100 000,0 500,0 26 500,0 54 000,0 500,0 19 500,0

Усього за напрямом ІІ
496 100,0 49 200,0 500,0 12 200,0 168 700,0 500,0 41 200,0 106 200,0 500,0 31 700,0 60 200,0 500,0 24 700,0
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Усього (напрями І, ІІ) 2 920 020,2 365 779,0 159 963,2 76 600,0 540 973,0 183 673,0 114 800,0 494 765,0 181 055,0 119 000,0 422 409,0 195 803,0 65 200,0
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