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Розділ 1. Основні дані про громаду  
 
Відповідно до перспективного плану формування територій громад Донецької області 
затвердженого розпорядженням № 540-р Кабінету Міністрів України  від 6 травня 2020 р., 25 жовтня 
2020 року було створено Добропільську міську територіальну громаду.  

До складу Добропільської територіальної громади увійшли: 

Добропільська міська рада: 

• місто  Добропілля 

Білицька міська рада: 

• місто Білицьке 
• селище Водянське 

Ганнівська сільська рада: 

• село Ганнівка 
• село Кутузовка 
• село  Рубіжне 

Світлівська селищна рада:  

• селище Світле 
• селище Красноярське 
• селище Новий Донбас 
• селище Шевченко 

Святогорівська селищна рада: 

• селище Святогорівка 
• село Вікторівка 
• село Вірівка 
• село Копані 
• село Нововікторівка 
• село Новоукраїнка 

1.1. Загальна інформація про громаду 

Основні дані по громаді 

Назва населеного пункту Добропілля 
Тип населеного пункту Місто 
Назва громади Добропільська міська ТГ 
Дата  виборів в ТГ 25.10.2020 
Назва органу місцевого самоврядування  Виконавчий комітет Добропільської міської ради 
Загальна площа громади 264,1 кв.км 
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Загальна кількість населення у розрізі 
чоловіки/жінки 

44499 осіб 
16912 чоловіків/27587 жінок 

Голова громади/міський голова /інше Добропільський міський голова 
АКСЬОНОВ Андрій Анатолійович 

Контактна інформація ОМС: адреса, веб сайт 85004, Донецька область, м. Добропілля, вул. 
Першотравнева, 83, mrd@mrd.gov.ua 

Перелік населених пунктів, що входять до складу 
територіальної громади з зазначенням кількості 
мешканців/ок з розбивкою на чоловіків/жінок. 

місто Добропілля-29128 особи  (11069 осіб-
чоловіків/18059 жінки); 
місто Білицьке – 8048 осіб (3059 чоловіків/4989 
жінок); 
Світлівський старостинський округ: 
смт Водянське – 1436 осіб (546 чоловіків/890 
жінки); 
селище Світле -872 особи (332 чоловіків/540 
жінки); 
селище Новий Донбас – 387 осіб (147 
чоловіків/240 жінки); 
селище Красноярське – 552 особи (210 
чоловіків/342 жінки); 
селище Шевченко – 389 осіб (148 чоловіків/241 
жінки); 
Святогорівський старостинський округ: 
смт Святогорівка – 1862 особи (708 
чоловіків/1154 жінки); 
село Вірівка – 472 особи (179 чоловіків/293 
жінки); 
село Вікторівка 18 осіб (7 чоловіків/11 жінки); 
село Копані – 157 осіб (60 чоловіків/97 жінки); 
село Нововікторівка – 40 осіб (15 чоловіків/25 
жінки); 
село Новоукраїнка – 247 осіб (94 чоловіків/153 
жінки); 
Ганнівський старостинський округ: 
село Ганнівка – 769 осіб (292 чоловіків/477жінки); 
село Кутузівка – 48 осіб (18 чоловіків/30 жінки); 
село Рубіжне – 74 особи (28 чоловіків/46 жінки); 

Кількість домогосподарств (дворів) у кожному 
населеному пункті та загалом в територіальній 
громаді (за наявності) 

місто Добропілля-11725; 
місто Білицьке – 3284; 
селище Водянське – 470; 
Світлівська сільська рада- 1360;  
Святогорівська селищна рада – 1449; 
Ганнівська сільська рада – 560 
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1.2 Виконавчі органи (відділи, управління, департаменти) та/або комунальні установи та 
підприємства (за наявності) 

№  Назва установи 
Адреса та 
контактна 

інформація 

Загальна 
кількість 

працівникі
в 

Загальна 
кількість 

На 
керівних 
посадах 

Люди з 
інвалідні

стю 

Ж Ч Ж Ч Ж Ч 

1 Апарат 
Добропільської 
міської ради та її 
виконавчий комітет 
(21 відділ) 

85000, м. 
Добропілля, вул. 
Першотравнева, 83  

89 76 13 1 6 1 2 

2 Управління 
соціального захисту 
населення 
Добропільської 
міської ради 

85000, м. 
Добропілля, пр-т 
Шевченка, 15 

49 46 3 4 - 3 - 

3 Фінансове 
управління 
Добропільської 
міської ради 

85000, м. 
Добропілля, вул. 
Першотравнева, 83 

15 12 3 2 - - - 

4 Територіальний 
центр соціального 
обслуговування 
(надання соціальних 
послуг) м. 
Добропілля 
Донецької області 

85000, м. 
Добропілля, пр-т 
Шевченка, 15 

40,5 37,5 3 3 - 1 1 

5 Добропільський 
центр комплексної 
реабілітації осіб з 
інвалідністю 

85004, м. 
Добропілля, вул. 
Нова, б.14 

18 17 1 1 - 2  

6 Добропільський 
міський центр 
зайнятості 

85004, 
м. Добропілля, вул. 
Банкова, 39 

20 18 2 1 0 1 0 

7 Центр соціально-
психологічної 
реабілітації дітей 
Добропільської 
міської ради 

85000, м. 
Добропілля,  
м-н Сонячний 18-а 
(приміщення 1) 

38 37 1 1 0 4 0 

8 Добропільський 
міський центр 
соціальних служб 

85000, м. 
Добропілля, вул. 
Першотравнева 83, 
каб.102, каб. 101 

7* (*1 
юрис 
консульт 
перебуває 
на службі 

7 - 1 - - - 
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за 
контракто
м) 

9 КНП 
«Добропільський 
центр первинної 
медико – санітарної 
допомоги» 

85000, м. 
Добропілля, вул. 
Першотравнева, 75 

195 176 19 7 - 16 3 

10 КНП «Добропільська 
лікарня інтенсивного 
лікування» 

85000, м. 
Добропілля, вул. 
Гагаріна, 3 

620 577 43 3 2 41 5 

11 КНП «Добропільська 
міська 
стоматологічна 
поліклініка» міської 
ради  

85000, м. 
Добропілля,  
м-н Молодіжний, 6  

40 
 

31 9 2 0 1 - 

12 КП «Добропільська 
служба єдиного 
замовника» 

85000, м. 
Добропілля, вул. 
Незалежності, 35 

15 10 5 - 1 1 - 

13 КП «Добро» 85000, м. 
Добропілля, вул. 
Луганського, 2а 

554 336 218 39 6 8 18 

14 КП «Добропільський 
міський транспорт» 

85000, м. 
Добропілля, вул. 
Гагаріна, 1 

37 11 26 - 1 1 1 

15 Центр надання 
адміністративних 
послуг міста 
Добропілля  

85000, м. 
Добропілля, 
вул. Театральна , 19 

9 9 0 1 0 0 0 

16 Відділ освіти 
Добропільської 
міської ради 

85000 
м. Добропілля 
вул. Банкова, 10 

67 57 10 5 - 1 - 

17 Відділ у справах сім’ї, 
молоді та спорту 
Добропільської 
міської ради 

85004,  
м. Добропілля, вул. 
Першотравнева, 83 

3 2 1 2 1 0 0 

 

1.3. Старостати (за наявності)  

№ 
Прізвище, ім’я, по-

батькові 
Назва населеного пункту 

Посада Стать 

1 Тихонова  
Лілія Тамазівна 

Ганнівський 
старостинський округ 

Староста  Жіноча +     Чоловіча ☐   

2 Цвєлік  Світлівський Староста Жіноча +     Чоловіча ☐   
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Тетяна Павлівна старостинський округ 

3 Авраменко  
Тетяна Анатоліївна 

Святогорівський 
старостинський округ  

Староста Жіноча +      Чоловіча ☐ 

1.4. Бюджет громади 

Вид Рік 
прийняття 

Рік 
закінчення 

дії 

Посилання на сайт громади (місце 
розміщення) 

Загальні видатки  - - Офіційний сайт Добропільська міська рада, 
розділ «Економіка та фінанси» (додаток 3 
до рішення міської ради від 24.03.2021 № 
8/6-11), 432330,8 тис. грн. 

Наявність стратегії 
місцевого розвитку 

2020 2030 Офіційний сайт Добропільська міська рада, 
розділ «Економіка та фінанси». Проєкт 
Стратегії потенційної Добропільської ТГ до 
2030 року (https://mrd.gov.ua/anons-
podii/36-ekonomika-ta-finansy/stratehiia-
sotsialnoho-partnerstva-z-kompaniieiu-
dtek/6713-proekt-strategiji-rozvitku-
potentsijnoji-dobropilskoji-otg-do-2030-
roku?month=2&year=2020) 

Видатки на соціальну сферу 
(медицина, соціальний 
захист) 

- - Офіційний сайт Добропільська міська рада, 
розділ «Економіка та фінанси» (додаток 3 
до рішення міської ради від 24.03.2021 № 
8/6-11) 25347,0 тис. грн. 

Наявність програм по 
запобіганню 
розповсюдження COVID-19  

- - Офіційний сайт Добропільська міська рада, 
розділ «Економіка та фінанси», на заходи 
по запобіганню розповсюдження COVID-19  
389,96 тис. грн. 

Витрати на реалізацію 
Програма розвитку 

- - Офіційний сайт Добропільська міська рада, 
розділ «Економіка та фінанси» (додаток 7 
до рішення міської ради від 24.03.2021 № 
8/6-11), 28102,1 тис. грн. 

Загальні доходи - - Офіційний сайт Добропільська міська рада, 
розділ «Економіка та фінанси» (додаток 1 
до рішення міської ради від 24.03.2021 № 
8/6-11), 390900,6 тис. грн. 

Трансферти з обласного 
бюджету в місто/ТГ 

- - Офіційний сайт Добропільська міська рада, 
розділ «Економіка та фінанси» (додаток 4 
до рішення міської ради від 24.02.2021 № 
8/5-15), 6787,2 тис. грн. 

Субвенції соціального 
характеру 

- - Офіційний сайт Добропільська міська рада, 
розділ «Економіка та фінанси» (додаток 4 
до рішення міської ради від 24.02.2021 № 
8/5-15), 369,2 тис. грн. 

Власні доходи населеного - - Офіційний сайт Добропільська міська рада, 

https://mrd.gov.ua/anons-podii/36-ekonomika-ta-finansy/stratehiia-sotsialnoho-partnerstva-z-kompaniieiu-dtek/6713-proekt-strategiji-rozvitku-potentsijnoji-dobropilskoji-otg-do-2030-roku?month=2&year=2020
https://mrd.gov.ua/anons-podii/36-ekonomika-ta-finansy/stratehiia-sotsialnoho-partnerstva-z-kompaniieiu-dtek/6713-proekt-strategiji-rozvitku-potentsijnoji-dobropilskoji-otg-do-2030-roku?month=2&year=2020
https://mrd.gov.ua/anons-podii/36-ekonomika-ta-finansy/stratehiia-sotsialnoho-partnerstva-z-kompaniieiu-dtek/6713-proekt-strategiji-rozvitku-potentsijnoji-dobropilskoji-otg-do-2030-roku?month=2&year=2020
https://mrd.gov.ua/anons-podii/36-ekonomika-ta-finansy/stratehiia-sotsialnoho-partnerstva-z-kompaniieiu-dtek/6713-proekt-strategiji-rozvitku-potentsijnoji-dobropilskoji-otg-do-2030-roku?month=2&year=2020
https://mrd.gov.ua/anons-podii/36-ekonomika-ta-finansy/stratehiia-sotsialnoho-partnerstva-z-kompaniieiu-dtek/6713-proekt-strategiji-rozvitku-potentsijnoji-dobropilskoji-otg-do-2030-roku?month=2&year=2020
https://mrd.gov.ua/anons-podii/36-ekonomika-ta-finansy/stratehiia-sotsialnoho-partnerstva-z-kompaniieiu-dtek/6713-proekt-strategiji-rozvitku-potentsijnoji-dobropilskoji-otg-do-2030-roku?month=2&year=2020
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пункту /ТГ розділ «Економіка та фінанси» (додаток 1 
до рішення міської ради від 24.03.2021 № 
8/6-11), 283899,0 тис. грн. 

Залучені кошти від проєктів 
(державного фонду 
регіонального розвитку)  

 

- - Офіційний сайт Добропільська міська рада, 
розділ «Економіка та фінанси» (додаток 8 
до рішення міської ради від 24.02.2021 № 
8/5-15), 3642,9 тис. грн. 

 

1.5. Існування формальних і неформальних координаційних органів 

Назва Існує/не існує Формальний/не
формальний 

Члени 

Координаційна рада з питань 
сталого енергетичного розвитку 
та справедливої трансформації 
міст Добропілля, Білицького, 
Білозерського, смт 
Новодонецького Донецької 
області 

існує Формальний Громадянське суспільство, 
представники бізнесу, 
депутатський корпус, органи 
місцевого самоврядування  

Міська рада з питань сім'ї, 
гендерної рівності, 
демографічного розвитку, 
запобігання насилля в сім'ї та 
протидії торгівлі людьми 

існує Формальний Органи місцевого 
самоврядування, представники 
структурних підрозділів 
виконавчого органу, 
представники установ 
(закладів), громадянське 
суспільство 

Координаційна рада з питань 
національно-патріотичного 
виховання молоді 

існує Формальний Представників місцевих органів 
виконавчої влади, органів 
місцевого самоврядування, 
підприємств, установ, 
організацій, а також 
громадських об’єднань 

Міська молодіжна рада існує Формальний Представників місцевих органів 
виконавчої влади, органів 
місцевого самоврядування, 
підприємств, установ, 
організацій, представники 
молоді віком від 14 до 35 років, 
громадянське суспільство, 
громадське об’єднання 

Координаційий комітет з питань 
подальшого розвитку фізичної 
культури і спорту міста 
Добропілля 

існує Формальний Органи місцевого 
самоврядування, предсьавники 
структурних підрозділів 
виконавчого органу, 
представники установ 
(закладів) 
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1.6. Інфраструктура 

Категорія Опис 
Відстань від населеного пункту до адміністративного центру 
(км) 

від міста Білицьке – 12 км 
Світлівський старостинський округ: 
від села Світле – 18 км; 
від селища Водянське – 19 км; 
від села Шевченко – 21 км, 
від села Красноярське – 19 км; 
від села Новий Донбас – 10 км. 
Святогорівський старостинський округ: 
від селища Святогорівка – 7 км; 
від села Вікторівка – 23 км; 
від села Вірівка – 12 км; 
від села Копані – 15 км; 
від села Нововікторівка – 20 км; 
від села Новоукраїнка – 15 км. 
Ганнівський старостинський округ: 
від села Ганнівка – 5 км; 
від села Кутузовка – 11 км;  
від села Рубіжне – 13 км. 

Види і стан доріг (асфальтні, грунтові, стежки тощо), із них: 
● між населеним пунктом і адміністративним центром 
● між населеним пунктом і прилеглими селами 
● на території населеного пункту 

Вид: асфальтне та ґрунтове покриття, 
стежки 
Стан: незадовільний, потребує 
проведення капітального ремонту. 

 

Додаток до пункту 1.6. Протяжність і стан доріг 

м. Добропілля та Білицька міська рада 
Загальна довжина комунальної вулично-дорожньої мережі: 
●  по м. Добропілля складає 90,79, у т.ч. довжина комунальної вулично-дорожньої мережі з 

твердим покриттям 50,52 км; 

●  по м. Білицьке та смт. Водянське – 27,1 км, т.ч. довжина комунальної вулично-дорожньої 

мережі з твердим покриттям 14,8 км. 

Стан місцевих доріг є незадовільним, через недостатнє фінансування. З метою забезпечення 
безпеки дорожнього руху більша частина коштів місцевого бюджету у сфері благоустрою 
направлена на утримання доріг (заробітна плата працівникам з благоустрою, придбання 
посипкового матеріалу, запчастин для підготовки спеціалізованої техніки).  

На проведення капітального ремонту коштів не залишається. У зв’язку з відсутністю 
фінансової можливості міського бюджету на проведення капітального ремонту вулиць міста 
виконком Добропільської міської ради неодноразово звертався до інвесторів та міжнародних 
фінансових організацій щодо фінансування. Робота у цьому напрямку триває. 

Ганнівська сільська рада 
В сільські раді  протяжність доріг з твердим покриттям - 2,5 км дороги з твердим покриттям  

по центральним  вулицям населених пунктів  знаходяться   на балансі  Укравтодору.   
Світлівська сільська рада 
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24км  доріг з твердим покриттям, стан задовільний. 
Святогорівська селищна рада 
●  7 км доріг  з твердим покриттям, стан задовільний, комунальна власність; 

●  800м (грунтова) комунальна власність; 

●  6км  з твердим  покриттям, стан задовільний, Облавтодор. 

1.7. Покриття інтернет на території громади з розподілом на населені пункти  

№ 
Назва 

населеного 
пункту 

Мобільний 
інтернет з 

назвою 
провайдера: 

Якість сигналу 
хороший, 

задовільний, 
незадовільний 

Провідний 
інтернет з 

назвою 
провайдера: 

Якість сигналу 
хороший, 

задовільний, 
незадовільний 

Серед
ня 

вартіст
ь 

послуг 

1. 
Місто 

Добропілля 

ПрАТ “ВФ 
Україна” 

хороший ТОВ “Добронет” Хороший 190 

Lifecell 
 

хороший 
ФЛП Сніцар 
Олександр 
Антонович 

Хороший 190 

ПрАТ “Київстар” хороший 
ПАТ 

“Укртелеком” 
Хороший 140 

ТОВ 
“Інтертелеком” 

хороший    

2. Місто Білицьке 

ПрАТ “ВФ 
Україна” 

хороший 
ТОВ “Добронет” 

 
Хороший 190 

ТОВ 
“Інтертелеком” 

хороший 
ФЛП Сніцар 
Олександр 
Антонович 

Хороший 190 

ПрАТ “Київстар” хороший    

  Lifecell 
 

хороший    

3. 
Селище 

Водянське 

ПрАТ “ВФ 
Україна” 

 
задовільний 

ФЛП Сніцар 
Олександр 
Антонович 

Хороший 220 

ТОВ 
“Інтертелеком” 

задовільний    

ПрАТ “ВФ 
Україна” 

задовільний    

4. с. Ганнівка 

ПрАТ “ВФ 
Україна” 

 
хороший 

ФЛП Сніцар 
Олександр 
Антонович 

Хороший 215 

Lifecell 
 

хороший 
“Galaktika” ФОП 

Пилипець К.І. 
Хороший 250 

ПрАТ “Київстар” хороший    

5. с. Святогорівка 
Lifecell 

 
хороший 

ФЛП Сніцар 
Олександр 
Антонович 

Хороший 215 
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ПрАТ “ВФ 
Україна” 

 
хороший 

“Galaktika” ФОП 
Пилипець К.І. 

Хороший 250 

ПрАТ “Київстар” хороший    

6. с. Світле 

ПрАТ “ВФ 
Україна” 

хороший 
ФЛП Сніцар 
Олександр 
Антонович 

Хороший 215 

Lifecell задовільний 
“Galaktika” ФОП 

Пилипець К.І. 
Хороший 125 

Розділ 2. Опис соціальної сфери громади 

2.1. Населення громади: 

 
Кількість населення в кожному населеному пункті (для ТГ) загальна та в розрізі чоловіки/жінки 

Назва населеного пункту Жінки: Чоловіки: Загалом: 

місто Добропілля 18059 11069 29128 
місто Білицьке 4989 3059 8048 
Світлівський старостинський округ: 2253 1383 3636 
- сел. Світле  540 332 872 

- смт Водянське  890 546 1436 

- с. Шевченко 241 148 389 

- с. Красноярське 342 210 552 

- с. Новий Донбас 240 147 387 

Святогорівський старостинський округ: 1733 1063 2796 
- смт Святогорівка 1154 708 1862 

- с. Вірівка 293 179 472 

- с. Новоукраїнка 153 94 247  

- с. Копані 97 60  157 

- с. Нововікторівка 25 15 40 

- с. Вікторівка 11 7 18 

Ганнівський старостинський округ:  553 338 891 

- с. Ганнівка 477 292 769 

- с. Рубіжне 46 28 74 

- с. Кутузівка  30 18 48 
Загально по громаді: 27587 16912 44499 

 
Кількість населення в громаді  загально та в розрізі віку та послуг  

Вікова група ( повних років ) Жінки: Чоловіки: Загалом: 

0-5 33 46 79 
6-14 109 96 205 
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15-18 78 44 122 
19-35 93 46 139 
36-59 63 69 132 
60+ 618 59 677 

Контингент отримувачів адміністративних послуг соціального характеру по Управління соціального 
захисту населення – 40386 осіб 

2.2. Кількість населення з числа вразливих груп: 

Вразливі групи Жінки: Чоловіки: Загалом по громаді 

ВПО 4071 3197 7268 
Люди з інвалідністю 1679 2864 4543 
Діти з психічними захворюваннями 205 172 377 
Сім’ї з дітьми з інвалідністю 119 158 277 
Етнічні меншини  - - - 
Люди, які потребують паліативної 
допомоги 

104 111 215 

Люди з проблемами вживання 
психоактивних речовин 

196 1018 1214 

Люди з психічними захворюваннями 436 454 890 
Люди, які живуть з ВІЛ 409 387 796 
Люди похилого віку 7842 4805 12647 
Діти-сироти та діти, позбавлені 
батьківського піклування 

79 77 156 

Діти під опікою/піклуванням 61 54 115 
Сім’ї, які перебувають в складних 
життєвих обставинах 

243 172 415 

Самотні матері 436 - 436 

Самотні батьки - - - 

Люди що мають статус учасника 
бойових дій, ветерани Другої 
світової війни 

265 297 562 

Люди що мають статус учасника АТО 72 392 464  

Люди що тимчасово не працюють 
та/або є фінансово неактивними 

315 232 547 

Особи, які постраждали від 
насильницьких та протиправних дій 
(у т. ч. які постраждали від 
насильства в сім'ї, які постраждали 
від торгівлі людьми)  

164 11 175 

Умовно самотні люди 60+  340 - 340 

Інші категорії осіб, які перебувають в 
складних життєвих обставинах 

172 - 172 
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2.3. Кількість народжених та кількість померлих за попередні три роки (за кожним роком 
окремо)  

Рік 2018 

Вікова група 
(повних років) 

Жінки 
народжені: 

Жінки 
померлі: 

Чоловіки 
народжені 

Чоловіки 
померлі: 

 

Загалом  
народжені: 

Загалом 
померлі: 

0-5 - - - - - - 
6-14 - - - - - - 
15-18 - - - - - - 
19-35 - - - - - - 
36-59 - - - - - - 
60+ - - - - - - 
Разом за 2018 - - - - 434 1070 

Рік 2019 
0-5 - - - - - - 
6-14 - - - - - - 
15-18 - - - - - - 
19-35 - - - - - - 
36-59 - - - - - - 
60+ - - - - - - 
Разом за 2019 - - - - 402 1033 

Рік 2020 
0-5 - - - - - - 
6-14 - - - - - - 
15-18 - - - - - - 
19-35 - - - - - - 
36-59 - - - - - - 
60+ - - - - - - 
Разом за 2020 - - - - 360 1048 
Загально по громаді за три роки: 1196 3151 
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Розділ 3. Мапа акторів 

3.1. Перелік надавачів соціальних послуг в громаді  (назва, адреса, контакти) 

№ 
Назва соціальних 

послуг 
Які саме послуги 

Номер 
телефон

а 

Електронна 
адреса 

Фізична 
адреса 

розміщення 

Наявність 
архітектурної 

доступності? ( пандус, 
широкі двері, 

підйомник, тощо) 
1 Управління соціального 

захисту населення 
Добропільської міської 
ради 

Адміністративні послуги соціального характеру (06277)  
2-78-75 

1422uszn@ukr.
net 

85000, м. 
Добропілля, 
пр-т 
Шевченка, 15 

пандус, широкі двері 

2 Територіальний центр 
соціального 
обслуговування 
(надання соціальних 
послуг) м. Добропілля 

Соціальні послуги: 
1) догляд вдома: приготування їжі з продуктів 
замовника, прибирання житла, допомога при 
консервуванні овочів та фруктів, піднесення вугілля та 
дров, розчистка снігу, доставка води, миття вікон, 
придбання та доставка  продовольчих  товарів, 
промислових та господарських товарів, медикаментів,  
прання білизни та одягу, прасування, надання 
допомоги у приватному секторі з проведення 
сільськогосподарських робіт (в обробці присадибної 
ділянки), заміна постільної та натільної білизни, 
купання, надання допомоги при купанні, вмивання, 
обтирання, обмивання, обрізання нігтів (без патології) 
на руках або ногах, допомога у користуванні туалетом 
(подача і винесення судна з подальшою обробкою) ;  

(06277)  
2-67-00; 
2-67-13 

 85000, м. 
Добропілля, 
пр-т 
Шевченка, 15 

пандус 
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2) соціальна адаптація: допомога в аналізі життєвої 
ситуації, визначенні основних проблем, шляхи їх 
вирішення, надання інформації з питань соціального 
захисту населення, допомога у відновленні родинних 
зв’язків (зустрічі, бесіди, телефонні розмови), послуги 
консультування, представництво інтересів в органах 
державної влади, установах, підприємствах і 
організаціях (виконання доручень, пов’язаних з 
необхідністю відвідування різних організацій), 
сприяння в отриманні медичної допомоги в установах 
охорони здоров’я та лікувально-профілактичних 
установах,  соціально-педагогічна послуга «Університет 
третього віку», послуга з вимірювання тиску, 
аромотерапія, оздоровчий масаж, фіточаї, бесіди та 
лекції про здоровий спосіб життя. 

3 Добропільський центр 
комплексної 
реабілітації осіб з 
інвалідністю 

1. Соціально-побутова реабілітація 
2. Психологічна реабілітація 
3. Логопедична реабілітація 
4. Фізична реабілітація 
5. Лікувальний масаж 
6. Механічний лікувальний масаж (масажне ліжко Nuga 

Best) 
7. Медичне спостереження 
8. Контроль антропометричних даних: росту, ваги та 

інших фізичних показників (сучасні ваги TANITA) 
9. Музична реабілітація 
10. Організація культурно-дозвіллєвої діяльності 

(06277) 
2-84-14 

85004, 
Донецька обл., 
м. Добропілля, 
вул. Нова, б.14 

 Наявні: 
- Пандус; 
- Широкі двері; 
- Вивіски та таблички 

шрифтом Брайля; 
- Тактильні лінії; 
- Кнопки виклику (на 

вході та в туалетній 
кімнаті); 

- Поручні в туалетній 
кімнаті; 

- Інвалідні візки (2 
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11. Заняття з інформатики 
12. Спелеотерапія (соляна кімната) 
13. Кисневі коктейлі 
14. Ароматерапія 
15. Трудотерапія 
Транспортування осіб з інвалідністю та їх 
супроводжуючих 

од.); 
- Ходунки. 
Підйомник не 
відповідає потребам 
(сходинковому маршу 
центра). 

4 Добропільський 
міський центр 
зайнятості 

1. Пошук підходящої роботи та сприяння у 
працевлаштуванні, у тому числі шляхом організації 
громадських робіт для безробітних та робіт 
тимчасового характеру 
2. Професійна підготовка або перепідготовка, 
підвищення кваліфікації у професійно-технічних та 
вищих навчальних закладах, у тому числі в навчальних 
закладах державної служби зайнятості, на 
підприємствах, в установах, організаціях; 
3. Профорієнтація 
4. Сприяння у відкритті власної справи 
5. Надання ваучера на перепідготовку, спеціалізацію, 
підвищення кваліфікації 
6. Компенсація зареєстрованому безробітному з числа 
внутрішньо переміщених осіб фактичних транспортних 
витрат на переїзд до іншої адміністративно-
територіальної одиниці місця працевлаштування, а 
також витрат для проходження за направленням 
центру зайнятості попереднього медичного та 
наркологічного огляду відповідно до законодавства, 

(06277) 
2-88-40 

85004 
Донецька обл.      
м. Добропілля 
вул.Банкова, 39 
 

dobropoltrud
@ 
donocz.gov.ua 

Пандус, широкі двері 
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якщо це необхідно для працевлаштування 
7. Інформаційні та консультаційні послуги, пов’язані з 
працевлаштуванням (семінари, ярмарки вакансій, 
презентації роботодавця, в тому числі засобами 
дистанційної комунікації тощо) 

5 Центр соціально-
психологічної 
реабілітації дітей 
Добропільської міської 
ради 

соціально-психологічне діагностування; 
соціальна, психологічна, педагогічна реабілітація; 
адаптація до сімейного оточення; 
соціально-медична реабілітація та оздоровлення; 

правове забезпечення 

(06277) 
2-62-26 

м. Добропілля,  
м-н Сонячний 
18-а 
(приміщення 1) 

dobrpriyut@m
eta.ua 

- 

6 Добропільський 
міський центр 
соціальних служб 

Соціальна профілактика; 
Соціальний супровід/патронат; 
Соціальний супровід сімей у яких виховуються діти – 
сироти і діти позбавлені батьківського піклування; 
Соціальна адаптація; 
Представництво інтересів; 
Екстрене та кризове втручання; 
Посередництво (медіація); 

*Проведення корекційних програм з кривдниками 

(06277) 
2-80-63 

м. Добропілля, 
вул. 
Першотравнев
а 83, каб.102, 
каб. 101 

csssdm@mrd.
gov.ua 

Пандус, широкі двері 
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3.2 Перелік місцевих громадських, благодійних організацій, органів самоорганізації населення, які діють на території громади чи можуть бути 
потенційними надавачами послуг громаді:  

№ Назва громадської організації Які саме послуги/сфера 
діяльності 

Номер 
телефона 

Електрон
на 

адреса 

Фізична адреса 
розміщення 

Наявність 
архітектурної 
доступності? ( 

пандус, широкі 
двері, підйомник, 

тощо) 
1 Рада Добропільської міської організації 

ветеранів 
Інформаційні 0627727909  м. Добропілля,  

вул. Першотравнева, 83 
 

2 Добропільська міська громадська організація 
«Твій шанс» 

соціально-побутові 0953859123  м. Добропілля,  
пров. Європейський, 10 

Широкі двері 

3 Громадська організація інвалідів «Джерело» 
(не є юридичною особою) 

соціально-побутові 0990331019  м. Білицьке,  
вул. Миру, 15 

 

4 Добропільська міська громадська організація 
«Добропільський центр молоді «Добро»   

соціально-побутові 0509359835  м. Добропілля,  
вул. Залізнична, 18 

 

5 Громадська організація «Донецька обласна 
організація «Право на життя» 

соціально-побутові, 
психологічні, соціально-
економічні 

0997855026  м. Добропілля,  
пров. Гранітний 10/1 

Широкі двері 

6 Громадська організація «СОЮЗ УЧАСНИКІВ ТА 
ІНВАЛІДІВ АТО» 

Інформаційні 0506447712  м. Добропілля,  
вул. Стаханова, 48 

 

7 Громадська організація «Громадський простір 
«Розвиток»» 

юридичні  0509804472  м. Добропілля,  
вул. Саратовська, 33/12 

 

8 Громадська організація «Поруч з тобою» психологічні, соціально-
педагогічні 

-  м. Добропілля,  
вул. І. Котляревського 
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31/12 
9 Громадська організація «ТВОРИ ДОБРОПІЛЛЯ»  

 
психологічні, соціально-
педагогічні 

-  м. Добропілля, 
вул.Саратовська буд.4, кв.1 

 

10 Громадська організація «Червоний хрест» соціально-побутові 0508694723  м. Добропілля,  
вул. Першотравнева, 50 

Широкі двері 

 

3.3. Кількість та перелік підприємств, фермерських господарств, які діють на території громади 

№ Назва підприємств, фермерських 
господарств. 

сфера 
діяльності 

Номер 
телефона 

Електронна адреса 
Фізична адреса розміщення 

Наявність архітектурної 
доступності? (пандус, 
широкі двері, підйомник, 
тощо) 

Великі промислові підприємства міста 
1 ДП «Добропіллявугілля-

видобуток» 
Видобуток 

вугілля 
4-30-97 dobropolyecoalmining

@gmail.com  
Донецька обл., м Добропілля, 

пр.Шевченка, 2 
- 

2 АТ «ДТЕК «Добропільська  ЦЗФ» - 2-74-94 - Донецька обл. м. Добропілля, 
вул. Київська,1 

- 

3 АТ «ДТЕК «Октябрьська ЦЗФ» - 6-22-03 - Донецька обл. м. Білицьке, 
вул. Красноармійська,1а 

- 

 

 
 

mailto:dobropolyecoalmining@gmail.com
mailto:dobropolyecoalmining@gmail.com
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3.4. Кількість та перелік закладів торгівлі та харчування, які діють на території громади  

№ 

Назва об’єкту торгівлі 
(магазину), ресторанного 

господарства 
сфера 

діяльності 

ПІП керівника суб’єкта 
господарювання (повне) № 

телефону 
Електронна 

адреса 

Фізична адреса 
розміщення 

Наявність архітектурної 
доступності? 

(пандус, широкі двері, 
підйомник, тощо) 

Великі магазини 
1. ТОВ «АТБ-маркет», магазин  

«Продукти № 368» 
Торгівля  Лідовський Сергій Васильович,   

0504826197  
- м. Добропілля  

м-н Сонячний, 29а 
Пандус, широкі двері 

2. ТОВ «Реван»  
магазин «Посад» 

Торгівля  Ковальова Вікторія Леонідівна,  
0501681036  

- м. Добропілля 
м-н Молодіжни, 32 

Пандус, широкі двері 

3. Торговий центр «Добропілля» Торгівля  Шнуренко  
Ірина Миколаївна, 0952576927 

- м. Добропілля 
м-н Сонячний, 30-А 

Пандус, широкі двері 

 

Додаток до пункту 3.4.  

Мережа закладів торгівлі та громадського харчування 

м. Добропілля: на території міста знаходяться 316 магазинів, 9 кафе, 6 закусочних, 2 бари, 3 столові, 1 поминальний зал, 3 піцерії. 
м. Білицьке: на території працюють 38 об’єктів торгівлі промисловими товарами, 27 - продовольчими товарами, 6 МАФів, 8 об’єктів побутових послуг, 1 

аптека, 1 ветеринарна аптека, 3 об’єкти громадського харчування. 
Ганнівський старостинський округ: на території працюють 3 продуктових магазини, 1  промисловий, 3 кафе, 1 лазня. 
Світлівський старостинський округ: на території округу прцюють 4 об’єкти роздрібної торгівлі (магазини), розташовані в селах Новий Донбас, Світле, 

Красноярське. 
Святогорівський старостинський округ: на території округу працюють 10 об’єктів роздрібної торгівлі, 2 об’єкти побутових послуг, 1 кафе. 
 
Мережа закладів побутового обслуговування 
м. Добропілля: мережа побутового обслуговування налічує 109 закладів. 
м. Білицьке : 8 об’єктів побутових послуг. 
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Ганнівський старостинський округ: мережа побутового обслуговування відсутня. 
Світлівський старостинський округ: мережа побутового обслуговування відсутня. 
Святогорівський старостинський округ: 1 перукарня, 1 СТО 

3.5. Кількість та перелік відділень банків та банкоматів, які діють на території громади 

№ Назва банку Відділення чи 
банкомат 

Номер 
телефона 

контактної 
особи 

Електронн
а адреса 

Фізична адреса розміщення 

Наявність 
архітектурної 
доступності? ( 

пандус, широкі 
двері, підйомник, 

тощо) 
1 ТВБВ № 10004/01 філія у Донецькій області 

управління ВАТ «Ощадбанк» 
Відділення з 
банкоматом 

- - 85001, м. Добропілля, 
вул. Банкова, буд. 43 

- 

2 Відділення  № 1 Ощадбанку в м. Добропілля Відділення з 
банкоматом 

- - 85001, м. Добропілля, 
вул. Банкова, буд. 43 

- 

3 Відділення  № 2 Ощадбанку в м. Добропілля Відділення з 
банкоматом 

- - 85001, м. Добропілля, 
вул. Декабристів, буд. 9 

- 

4 Відділення  № 3 Ощадбанку в м. Добропілля Відділення з 
банкоматом 

- - 85001, м.Добропілля, 
вул. Миколи Чернявського, буд. 13 

- 

5 Відділення  № 8 Ощадбанку в м. Добропілля Відділення з 
банкоматом 

- - 85001, м. Добропілля, 
вул. Першотравнева, буд. 85 

- 

6 Відділення  № 13 Ощадбанку  в м. Добропілля Відділення з 
банкоматом 

- - 85032, с. Добропілля, 
вул. Центральна, буд. 49-а 

- 

7 Роздрібне безбалансове відділення № 38 ПАТ ПІБ  Відділення з 
банкоматом 

- - 85001, м. Добропілля, 
вул. Банкова, буд. 41 

- 

8 Добропільське відділення Краматорської філії 
комерційного банку «Приватбанк» 

Відділення з 
банкоматом 

- - 85001, м. Добропілля, 
м-н Молодіжний, буд. 3 

- 
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9 Добропільське відділення ПАТ Райффайзен Банк 
Аваль 

Відділення з 
банкоматом 

- - 85001, м. Добропілля, 
вул. Театральна, буд. 20 

- 

10 Добропільське відділення №1 ПАТ «ДОЧІРНІЙ 
БАНК СБЕРБАНКА РОСІЇ» (скорочена назва:  
АТ «Сбербанк Росія») 

Відділення з 
банкоматом 

- - 85001, м. Добропілля, 
пр. Перемоги, буд. 37 

- 

11 Відділення № 1 АТ «Першого українського 
міжнародного банку»  м. Добропілля   

Відділення з 
банкоматом 

- - 85001, м. Добропілля, 
просп. Шевченка, буд. 8 

- 

 

3.6. Кількість та перелік підприємств, що надають послуги зв’язку та логістики на території громади 

№ Назва закладу  зв’язку та логістики 
Які саме послуги надає 

Номер 
телефона 

контактної 
особи 

Електронна 
адреса 

Фізична адреса 
розміщення 

Наявність 
архітектурної 

доступності? ( пандус, 
широкі двері, 

підйомник, тощо) 
1 Відділення поштового зв'язку № 1 

м. Добропілля 
Послуги поштового зв’язку - - 85001, м. Добропілля, 

вул. Гагаріна, буд. 38 
- 

2 Відділення поштового зв'язку № 4 
м. Добропілля 

Послуги поштового зв’язку - - 85004, м. Добропілля, 
вул. Саратовська, буд. 41 

- 

3 Відділення поштового зв'язку № 3 
м. Добропілля 

Послуги поштового зв’язку - - 85003, м. Добропілля, 
пров. Робітничий, буд. 13 

- 

4 Відділення поштового зв'язку № 2 
м. Білицьке 

Послуги поштового зв’язку - - 85043, м. Білицьке, 
вул. Горького, буд. 30 

- 

5 Відділення поштового зв'язку смт 
Водянське 

Послуги поштового зв’язку - - 85040, сел. Водянське, 
вул. Центральна, буд.10 

- 

6 ТОВ «Нова пошта» відділення № 1 
в м. Добропілля 

Послуги поштового зв’язку - - 85004, м. Добропілля, 
пр-т Перемоги, буд. 71 

- 
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7 ТОВ «Нова пошта» відділення № 2 
в м. Добропілля 

Послуги поштового зв’язку - - 85000, м. Добропілля, 
пр-т Шевченка, буд. 1а 

- 

8 ТОВ «Нова пошта» поштомат 5365 
в м. Добропілля (маг. АТБ) 

Послуги поштового зв’язку - - 85000, м. Добропілля, 
м-н. Сонячний, буд. 29а 

- 

 

3.7. Кількість та види, перелік закладів охорони здоров’я (лікарні, амбулаторії, ФАПи, аптеки) 

№ 
Назва закладу 

медицини 
Які саме послуги надає 
(аптека, ФАП, лікарня) 

Наявні
сть 

вузьки
х 

спеціал
істів 

Які саме вузькі 
спеціалісти 

Кількість 
спеціалісті

в/ток в 
розрізі 

жінки/чол
овіки 

Номер 
телефона 

контактної 
особи 

Електронн
а адреса 

Фізична адреса 
розміщення 

Наявність 
архітектурної 
доступності? 

(пандус, 
широкі двері, 

підйомник, 
тощо) 

1 Комунальне 
некомерційне 
підприємство 
«Добропільська 
лікарня 
інтенсивного 
лікування» 

лікарня так дерматолог, окуліст, 
отоларинголог, уролог, 
профпатолог, 
невропатолог, фтизіатр, 
акушер-гінеколог, 
хірург, травматолог, 
нарколог, інфекціоніст, 
психіатр, кардіолог, 
рентгенолог, 
ендокринолог, педіатр-
неонатолог,  
ендоскопіст, УЗД-
діагностика, 

Чоловіків 
– 34 
жінок 
 - 57 

06277-2-73-
85 
приймальня 
директора 

dobrlil@u
kr.net 

85000 Донецька 
область, м. 
Добропілля, вул.. 
Гагаріна, 3 

Так 
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анестезіолог, 
кардіоревматолог 
дитячий 

2 Комунальне 
некомерційне 
підприємство 
«Добропільськи
й центр 
первинної 
медико-
санітарної 
допомоги» 
Добропільської 
міської ради 

Лікарська амбулаторія 
сімейного типу №1 м. 
Добропілля 

+ Лікар ЗПСЛ 
Терапевт 

Чоловіків 
– 2 
Жінок – 
10 

+38-050-
150-20-85 
 
+38-062-
772-77-46 

ambylato
ria1@ukr.
net 

Донецька обл., м. 
Добропілля, м-н 
Сонячний 6а 

+ 

Лікарська амбулаторія 
сімейного типу №2 м. 
Добропілля 

+ Лікар ЗПСЛ 
Педіатр 

Чоловіків 
– 0 
Жінок – 8 

+38-050-
150-20-92 
 
+38-062-
772-80-64 

amb2-
cpmsd@u
kr.net 

Донецька обл., м. 
Добропілля, вул. 
Першотравнева 
75 

+ 

Лікарська амбулаторія 
сімейного типу №3 м. 
Білицьке 

+ Лікар ЗПСЛ 
Терапевт 
Педіатр 

Чоловіків 
– 1 
Жінок –5 

+38-050-
150-20-96 
 
+38-062-
776-23-20 

ambul123
@ukr.net 

Донецька обл., м. 
Білицьке, вул. 
Паркова 41 

+ 
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3.8. Кількість та види, перелік закладів освіти (школи, дошкільні заклади) 

№ 

Назва закладу освіти 

Які саме 
послуги 
надає ( 
повний 
ступінь 
освіти) 

Наявніс
ть 

інклюз
ивної 
освіти 

Кількіст
ь 

спеціал
істів/то

к в 
розрізі 
жінки/
чоловік

и 

Номер 
телефон

а 
контактн
ої особи 

Електронна 
адреса 

Фізична адреса розміщення 

Наявність 
архітектурної 
доступності? 

(пандус, 
широкі двері, 

підйомник, 
тощо) 

3.8 Заклади загальної середньої освіти 
1 Добропільський навчально-виховний 

комплекс «Гімназія-загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 1» 

Добропільської міської ради 
Донецької області 

 
Повна 

загальна 
середня 

освіта 

в 
наявнос

ті 

32/3 4-32-42 dobrnvk1@gm
ail.com 

 

85000, Донецька обл., місто 
Добропілля, вул. Гімназистів 

буд. 15 
 

пандус 

2 Добропільський комунальний заклад 
загальної середньої освіти І-ІІІ 

ступенів № 2 Добропільської міської 
ради Донецької області 

Повна 
загальна 
середня 

освіта 

в 
наявнос

ті 

25/1  06277 
27940 

 

dobrzzso2@g
mail.com 

 

85000, Донецька обл., місто 
Добропілля, вул. Незалежності 

буд. 26 
 

пандус 

3 Добропільський навчально – 
виховний комплекс «Загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 3 – дошкільний 

Повна 
загальна 
середня 

в 
наявнос

ті 

21/4 4-54-63 dobronvk3@g
mail.com 

85000, Донецька обл., місто 
Добропілля, вул. Добролюбова 

буд. 136 

пандус 

mailto:dobrnvk1@gmail.com
mailto:dobrnvk1@gmail.com
mailto:dobrzzso2@gmail.com
mailto:dobrzzso2@gmail.com
mailto:dobronvk3@gmail.com
mailto:dobronvk3@gmail.com
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навчальний заклад»  Добропільської 
міської ради Донецької області 

освіта  

4 Добропільський навчально-виховний 
комплекс «Спеціалізована школа І-ІІІ 

ступенів № 4 з поглибленим 
вивченням окремих предметів  – 
дошкільний навчальний заклад»  

Добропільської міської ради 
Донецької області 

Повна 
загальна 
середня 

освіта 

в 
наявнос

ті 

71/3 06277 
27125 

dobrnvk4@gm
ail.com 

85000, Донецька обл., місто 
Добропілля, вул. Першотравнева  

буд. 73 
 

Пандус, 
підйомник 

5 Навчально – виховний комплекс 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  - 

ліцей міста Добропілля Донецької 
області 

Повна 
загальна 
середня 

освіта 

- 38/1 06277 
28022 

nwk-
gtl@gmail.co

m 

85000, Донецька обл., місто 
Добропілля, вул. Незалежності 

буд. 30 
 

пандус 

6 Добропільська загальноосвітня 
школа І-ІІ ступенів № 6 

Добропільської міської ради 
Донецької області 

Базова 
загальна 
середня 

освіта 

в 
наявнос

ті 

19 06277 
27465 

dobroshool6
@gmail.com 

85000, Донецька обл., місто 
Добропілля, вул. М.Чернявського  

буд. 2 

 

пандус 

7 Навчально – виховний комплекс  
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№ 7 - дошкільний навчальний 
заклад» Добропільської міської ради 

Донецької області 

Повна 
загальна 
середня 

освіта 

в 
наявнос

ті 

41/2 06277 
28605 

dobrnvk7@gm
ail.com 

85000, Донецька обл., місто 
Добропілля, вул. Саратовська  

буд. 29 
 

пандус 

8 Добропільська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 19 

Добропільської міської ради 
Донецької області 

Повна 
загальна 
середня 

освіта 

в 
наявнос

ті 

37/2 06277 
27588 

dobroschool1
9@gmail.com 

85000, Донецька обл., місто 
Добропілля, м-н 

Молодіжний буд. 8-А 
 

пандус 

9 Білицький комунальний заклад Базова - 18/1 06277631 dobroschool.8 85043, Донецька обл., місто пандус 

mailto:dobrnvk4@gmail.com
mailto:dobrnvk4@gmail.com
mailto:nwk-gtl@gmail.com
mailto:nwk-gtl@gmail.com
mailto:nwk-gtl@gmail.com
mailto:dobroshool6@gmail.com
mailto:dobroshool6@gmail.com
mailto:dobrnvk7@gmail.com
mailto:dobrnvk7@gmail.com
mailto:dobroschool19@gmail.com
mailto:dobroschool19@gmail.com
mailto:dobroschool.8@gmail.com
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загальної середньої освіти І-ІІ 
ступенів № 8 Добропільської міської 

ради Донецької області 

загальна 
середня 

освіта 

08 @gmail.com 
 

Добропілля, місто Білицьке, вул. 
Миру буд. 19 

 
10 Білицька загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 9 Добропільської міської 
ради Донецької області 

Повна 
загальна 
середня 

освіта 

- 21 06277 
63261 

dobroschool.9
@gmail.com 

 

85043, Донецька обл., місто 
Добропілля, місто Білицьке, вул. 

Праці буд. 14 
 

пандус 

11 Білицька загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 10 Добропільської міської 

ради Донецької області 

Повна 
загальна 
середня 

освіта 

- 22/4 06277 
62383 

school10belits
koe@gmail.co

m 

85043, Донецька обл., місто 
Добропілля, місто Білицьке, вул. 

Праці 
 буд. 50 

пандус 

12 Водянська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 11 Добропільської міської 

ради Донецької області 

Повна 
загальна 
середня 

освіта 

- 17/1 05050324
23 

dobroschool.1
1@gmail.com 

85040, Донецька обл., місто 
Добропілля, селище міського типу 
Водянське, вул. Центральна буд. 

25 

пандус 

13 Святогорівська ЗОШІ-ІІІ ст. Повна 
загальна 
середня 

освіта 

-  (06277)-
93-1-40 

 

svyatogorovka
105@ukr.net 

 

85020, Донецька область, 
Добропільський р-н, 

смт. Святогорівкавул. Шкільна,  75   
  

- 

14 Ганнівська ЗОШІ-ІІІ ст. Повна 
загальна 
середня 

освіта 

-    85022, Донецька обл., 
Добропильський район, село 

Ганнивка, ВУЛИЦЯ ХОДНЕВИЧА, 
будинок 39-Б 

- 

15 Світлівська ЗОШІ-ІІІ ст. Повна 
загальна 
середня 

освіта 

-   sve173@ukr.n
et  

85064, Донецька область, 
Добропільський район, с.Світле 

вулиця Шкільна 19-А 

- 

mailto:dobroschool.8@gmail.com
mailto:dobroschool.9@gmail.com
mailto:dobroschool.9@gmail.com
mailto:school10belitskoe@gmail.com
mailto:school10belitskoe@gmail.com
mailto:school10belitskoe@gmail.com
mailto:dobroschool.11@gmail.com
mailto:dobroschool.11@gmail.com
mailto:svyatogorovka@mail.ru
mailto:svyatogorovka@mail.ru
mailto:sve173@ukr.net
mailto:sve173@ukr.net
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3.8 Заклади дошкільної освіти 

№ 
Назва закладу освіти 

Які саме 
послуги 
надає ( 
повний 
ступінь 
освіти) 

Наявніст
ь 

інклюзив
ної 

освіти 

Кількість 
спеціаліс
тів/ток в 
розрізі 

жінки/ч
оловіки 

Номер 
телефон

а 
контактн
ої особи 

Електронн
а адреса 

Фізична адреса розміщення 

Наявність 
архітектурної 
доступності? 

(пандус, 
широкі двері, 

підйомник, 
тощо) 

1 ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
№3 "СОНЕЧКО" ЯСЛА - САДОК 
ЗАГАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ВІДДІЛУ ОСВІТИ 
ДОБРОПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

Дошкільна 
освіта 

- 13/1 (06277)2
6268 

sonehko3g
oroo@gma

il.com 

85000, Донецька обл., місто 
Добропілля, ВУЛИЦЯ 
ЧЕРНЯХІВСЬКОГО, будинок 1 

- 

2 ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
КОМБІНОВАНОГО ТИПУ №4 "ЛАСТІВКА" 
ВІДДІЛУ ОСВІТИ ДОБРОПІЛЬСЬ3КОЇ 
МІСЬКОЇ РАДИ 

Дошкільна 
освіта 

в 
наявності 

14 (06277)2
8781 

solovyova.
dnz4@gma

il.com 

85004, Донецька обл., місто 
Добропілля, ВУЛИЦЯ 
САРАТОВСЬКА, будинок 19 

- 

3 ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
№6 "СВІТЛЯЧОК" ВІДДІЛУ ОСВІТИ 
ДОБРОПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

Дошкільна 
освіта 

- 8 (06277)2
8660 

svetlyok6@
gmail.com 

85000, Донецька обл., місто 
Добропілля, ВУЛИЦЯ НОВА, 
будинок 8 

- 

4 ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
КОМБІНОВАНОГО ТИПУ № 9 
"ТОПОЛЬКА" ВІДДІЛУ ОСВІТИ 
ДОБРОПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

Дошкільна 
освіта 

- 13 (06277)2
7330 

<dnz9.topo
lka@gmail.

com>   

85000, Донецька обл., місто 
Добропілля, ВУЛИЦЯ 
МЕЧНИКОВА, будинок 14 

- 

5 ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
ЗАГАЛЬНОГО РОЗВИТКУ № 29 
"ДЖЕРЕЛЬЦЕ" ВІДДІЛУ ОСВІТИ 
ДОБРОПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

Дошкільна 
освіта 

- 7 (06277)2
5366 

dzerelce29
@gmail.co

m> 

85000, Донецька обл., місто 
Добропілля, ВУЛИЦЯ 
КОМСОМОЛЬСЬКА, будинок 20 

- 

http://mbox2.i.ua/compose/765765765/?cto=xMzPtaiKx5SD1I2vj429nKCzwknIjpw%3D
http://mbox2.i.ua/compose/765765765/?cto=xMzPtaiKx5SD1I2vj429nKCzwknIjpw%3D
http://mbox2.i.ua/compose/765765765/?cto=xMzPtaiKx5SD1I2vj429nKCzwknIjpw%3D
http://mbox2.i.ua/compose/765765765/?cto=v8mspcOrv9Suin%2BoyExsmse%2BvIWImK%2B4
http://mbox2.i.ua/compose/765765765/?cto=v8mspcOrv9Suin%2BoyExsmse%2BvIWImK%2B4
http://mbox2.i.ua/compose/765765765/?cto=v8mspcOrv9Suin%2BoyExsmse%2BvIWImK%2B4
http://mbox2.i.ua/compose/765765765/?cto=zbbCxr2cubyMeJa5xr2Ie7Sksg%3D%3D
http://mbox2.i.ua/compose/765765765/?cto=zbbCxr2cubyMeJa5xr2Ie7Sksg%3D%3D
http://mbox2.i.ua/compose/765765765/?cto=oLzWaorSnp%2Boh6x8j5LCo8WJfYC8ow%3D%3D
http://mbox2.i.ua/compose/765765765/?cto=oLzWaorSnp%2Boh6x8j5LCo8WJfYC8ow%3D%3D
http://mbox2.i.ua/compose/765765765/?cto=oLzWaorSnp%2Boh6x8j5LCo8WJfYC8ow%3D%3D
http://mbox2.i.ua/compose/765765765/?cto=fbS%2Fo7CrwKNvbHOSx8C2n3qPpqw%3D
http://mbox2.i.ua/compose/765765765/?cto=fbS%2Fo7CrwKNvbHOSx8C2n3qPpqw%3D
http://mbox2.i.ua/compose/765765765/?cto=fbS%2Fo7CrwKNvbHOSx8C2n3qPpqw%3D
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6 ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
№34 "ВУГЛИК" ВІДДІЛУ ОСВІТИ 
ДОБРОПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  

Дошкільна 
освіта 

в 
наявності  

31 (06277)2
7024; 

(06277)2
7034 

ugoliok34
@gmail.co

m 

85000, Донецька обл., місто 
Добропілля, МІКРОРАЙОН 
МОЛОДІЖНИЙ, будинок 40 

- 

7 ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
КОМБІНОВАНОГО ТИПУ №35 "КАЗКА" 
ВІДДІЛУ ОСВІТИ ДОБРОПІЛЬСЬКОЇ 
МІСЬКОЇ РАДИ 

Дошкільна 
освіта 

в 
наявності 

12 (06277)2
6742 

dnz35kazka
@gmail.co

m 

85000, Донецька обл., місто 
Добропілля, МІКРОРАЙОН 
СОНЯЧНИЙ, будинок 18 А 

- 

8 ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
№36 "ПРОЛІСОК" ЯСЛА - САДОК 
ЗАГАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ВІДДІЛУ ОСВІТИ 
ДОБРОПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

Дошкільна 
освіта 

- 15 (06277)2
6732 

Prolisok36
@gmail.co

m 

85000, Донецька обл., місто 
Добропілля, МІКРОРАЙОН 
МОЛОДІЖНИЙ, будинок 3 А 

- 

9 ДОБРОПІЛЬСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-
ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС 
"ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ 
СТУПЕНІВ №3 -ДОШКІЛЬНИЙ 
НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД" 
ДОБРОПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Дошкільна 
освіта 

- 9 4-54-63 dobronvk3
@gmail.co

m 

85000, Донецька обл., місто 
Добропілля, ВУЛИЦЯ 
ДОБРОЛЮБОВА, будинок 136 

- 

10 ДОБРОПІЛЬСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-
ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС 
"СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ 
№4 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ 
ОКРЕМИХ ПРЕДМЕТІВ - ДОШКІЛЬНИЙ 
НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД" 
ДОБРОПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Дошкільна 
освіта 

- 20 06277 
27125 

voloshka.n
vk4@gmail

.com 

85000, Донецька обл., місто 
Добропілля, ВУЛИЦЯ 
ПЕРВОМАЙСЬКА, будинок 73 

- 

11 КОМУНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ (УСТАНОВА, Дошкільна - 10 06277 dobrnvk7 85000, Донецька обл., місто - 

http://mbox2.i.ua/compose/765765765/?cto=z6fMvrqStYSKeJa5xr2Ie7Sksg%3D%3D
http://mbox2.i.ua/compose/765765765/?cto=z6fMvrqStYSKeJa5xr2Ie7Sksg%3D%3D
http://mbox2.i.ua/compose/765765765/?cto=z6fMvrqStYSKeJa5xr2Ie7Sksg%3D%3D
http://mbox2.i.ua/compose/765765765/?cto=fajUZICqvriolHOSx8C2n3qPpqw%3D
http://mbox2.i.ua/compose/765765765/?cto=fajUZICqvriolHOSx8C2n3qPpqw%3D
http://mbox2.i.ua/compose/765765765/?cto=fajUZICqvriolHOSx8C2n3qPpqw%3D
http://mbox2.i.ua/compose/765765765/?cto=aazJnbSyzKlwaXOSx8C2n3qPpqw%3D
http://mbox2.i.ua/compose/765765765/?cto=aazJnbSyzKlwaXOSx8C2n3qPpqw%3D
http://mbox2.i.ua/compose/765765765/?cto=aazJnbSyzKlwaXOSx8C2n3qPpqw%3D
http://mbox2.i.ua/compose/765765765/?cto=vq%2B%2FxMCRwLyJeJa5xr2Ie7Sksg%3D%3D
http://mbox2.i.ua/compose/765765765/?cto=vq%2B%2FxMCRwLyJeJa5xr2Ie7Sksg%3D%3D
http://mbox2.i.ua/compose/765765765/?cto=vq%2B%2FxMCRwLyJeJa5xr2Ie7Sksg%3D%3D
http://mbox2.i.ua/compose/765765765/?cto=x8zNv7OHw8JK05GrVI29nKCzwknIjpw%3D
http://mbox2.i.ua/compose/765765765/?cto=x8zNv7OHw8JK05GrVI29nKCzwknIjpw%3D
http://mbox2.i.ua/compose/765765765/?cto=x8zNv7OHw8JK05GrVI29nKCzwknIjpw%3D
http://mbox2.i.ua/compose/765765765/?cto=kYqwtL7WiIp%2Fxq%2BWtr5ng6vG
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ЗАКЛАД) НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ 
КОМПЛЕКС "ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА 
І-ІІІ СТУПЕНІВ № 7 - ДОШКІЛЬНИЙ 
НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД " 
ДОБРОПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

освіта 28605 @gmail.co
m 

Добропілля, ВУЛИЦЯ 
САРАТОВСЬКА, будинок 29 

12 ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
№12 "ДЗВІНОЧОК" ДИТЯЧИЙ САДОК 
ЗАГАЛЬНОГО РОЗВИТКУ БІЛИЦЬКОЇ 
МІСЬКОЇ РАДИ 

Дошкільна 
освіта 

- 12 (06277)6
2582 

12kolokolc
hik@gmail.

com 

85043, Донецька обл., місто 
Добропілля, місто Білицьке, 
ВУЛИЦЯ СОЦПРАЦІ, будинок 29 

- 

13 ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
№13 "СВІТЛЯЧОК" ЯСЛА-САДОК 
ЗАГАЛЬНОГО РОЗВИТКУ БІЛИЦЬКОЇ 
МІСЬКОЇ РАДИ  

Дошкільна 
освіта 

- 8 (06277)6
2506 

svetlyacho
k13b@gma

il.com 

85043, Донецька обл., місто 
Добропілля, місто Білицьке, 
ВУЛИЦЯ ДОНЕЦЬКА, будинок 30 

- 

14 ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
№15 "МАЛЯТКО" ЯСЛА-САДОК 
ЗАГАЛЬНОГО РОЗВИТКУ БІЛИЦЬКОЇ 
МІСЬКОЇ РАДИ 

Дошкільна 
освіта 

- 11 (06277)6
2148 

dnz15malis
h@gmail.c

om 

85043, Донецька обл., місто 
Добропілля, місто Білицьке, 
ВУЛИЦЯ СОЦПРАЦІ, будинок 15 

- 

15 ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
№16 "БЕРІЗКА" ЯСЛА-САДОК 
ЗАГАЛЬНОГО РОЗВИТКУ БІЛИЦЬКОЇ 
МІСЬКОЇ РАДИ 

Дошкільна 
освіта 

- 7 05075488
55 

lady.berezk
a16@gmail

.com 

85040, Донецька обл., місто 
Добропілля, селище міського 
типу Водянське, ВУЛИЦЯ 
ДОНЕЦЬКА, будинок 7 

- 

16 ЯСЛА-САД ЗДО «ТЕРЕМОК»  ГАННІВЬКОЇ 
СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

Дошкільна 
освіта 

- 6 09539223
95 

 85022, Донецька область, 
Добропільський р-н, с. Ганнівка, 
вул. Комарова, 30А 

- 

17 ЯСЛА-САД ЗДО «ДЗВІНОЧОК» 
СВЯТОГОРІРВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 

Дошкільна 
освіта 

- 4 09935518
94 

 85020, Донецька область, 
Добропільський р-н, с.Вірівка, 
вул. Ошерова, 2 

- 

http://mbox2.i.ua/compose/765765765/?cto=kYqwtL7WiIp%2Fxq%2BWtr5ng6vG
http://mbox2.i.ua/compose/765765765/?cto=kYqwtL7WiIp%2Fxq%2BWtr5ng6vG
http://mbox2.i.ua/compose/765765765/?cto=go%2FMv6yOw9CIyIOpi429nKCzwknIjpw%3D
http://mbox2.i.ua/compose/765765765/?cto=go%2FMv6yOw9CIyIOpi429nKCzwknIjpw%3D
http://mbox2.i.ua/compose/765765765/?cto=go%2FMv6yOw9CIyIOpi429nKCzwknIjpw%3D
http://mbox2.i.ua/compose/765765765/?cto=v9ClqrmrscG1y4ZrgXpsmse%2BvIWImK%2B4
http://mbox2.i.ua/compose/765765765/?cto=v9ClqrmrscG1y4ZrgXpsmse%2BvIWImK%2B4
http://mbox2.i.ua/compose/765765765/?cto=v9ClqrmrscG1y4ZrgXpsmse%2BvIWImK%2B4
http://mbox2.i.ua/compose/765765765/?cto=or23lJisr6KsxamYpdC1lsdvfYi8
http://mbox2.i.ua/compose/765765765/?cto=or23lJisr6KsxamYpdC1lsdvfYi8
http://mbox2.i.ua/compose/765765765/?cto=or23lJisr6KsxamYpdC1lsdvfYi8
http://mbox2.i.ua/compose/765765765/?cto=uLukr3uUtdCy1oabf05smse%2BvIWImK%2B4
http://mbox2.i.ua/compose/765765765/?cto=uLukr3uUtdCy1oabf05smse%2BvIWImK%2B4
http://mbox2.i.ua/compose/765765765/?cto=uLukr3uUtdCy1oabf05smse%2BvIWImK%2B4
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18 ЯСЛА-САД ЗДО № 5 «МАЛЯТКО» 
СВЯТОГОРІВЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 

Дошкільна 
освіта 

- 5 09977136
29 

 85020, Донецька область, 
Добропільський р-н, смт 
Святогорівка, вул. Привітна, 17 

- 

19 ЯСЛА-САД ЗДО № 2 «РАДІСТЬ» 
СВІТЛІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

Дошкільна 
освіта 

- 3 09524088
20 

 85064, Донецька область, 
Добропільський р-н, с.Світле, вул. 
Шкільна, 21 

- 

20 ЯСЛА-САД ЗДО № 14 «ГОЛУБОК» 
СВІТЛІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

Дошкільна 
освіта 

- 2 09568859
28 

 85064, Донецька область, 
Добропільський р-н, с.Шевченко, 
вул. Чарушникова, 1А 

- 

21 ЯСЛА-САД ЗДО № 15 «ОЛЕНКА» 
СВІТЛІВСЬЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ  

Дошкільна 
освіта 

- 2 06606591
19 

 85064, Донецька область, 
Добропільський р-н, с.Новий 
Донбас, вул. Шкільна, 19А 

- 

 

3.9. Позашкільні заклади освіти (за наявності) 

№ Назва закладу освіти Які саме 
послуги 
надає 

Наявн
ість 

інклю
зивної 
освіти 

Кількість 
спеціаліс
тів/ток в 
розрізі 

жінки/чо
ловіки 

Номер 
телефон

а 
контактн
ої особи 

Електронна 
адреса 

 
 
 

Фізична адреса 
розміщення 

Наявність 
архітектурної 
доступності? 

(пандус, 
широкі двері, 

підйомник, 
тощо) 

1 ЦЕНТР ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ Позашкільна 
освіта 

- 20/4 

(06277)2-

72-12  

dobcdut@g
mail.com 

85000, Донецька обл., м. 
Добропілля,  
МІКРОРАЙОН 
МОЛОДІЖНИЙ  

- 

mailto:dobcdut@gmail.com
mailto:dobcdut@gmail.com
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2 КОМУНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ (УСТАНОВА, 
ЗАКЛАД) ЦЕНТР ТУРИЗМУ ТА КРАЄЗНАВСТВА 
УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ МІСТА ДОБРОПІЛЛЯ 

Позашкільна 
освіта 

- 7 

(06277)2-

81-39 

dobcdut@g
mail.com  

85000, Донецька обл., 
місто Добропілля, вул. 
Банкова, будинок 10 

- 

3 СТАНЦІЯ ЮНИХ ТЕХНІКІВ ДОБРОПІЛЬСЬКОЇ 
МІСЬКОЇ РАДИ 
 

Позашкільна 
освіта 

- 3 

(06227)6-
23-76 

syt.belitskoe
2015@gmail

.com  

85043, Донецька обл., 
місто Добропілля, місто 
Білицьке, ВУЛИЦЯ 
ВОЗНЕСЕНСЬКОГО, 
будинок 17 

- 

 

3.10. Кількість та види, перелік закладів культури (будинки культури, клуби, бібліотеки, музеї), за наявності  

№ Назва закладу культури 
Які саме послуги надає 

Кількість 
співробіт
ників/ць 
в розрізі 
жінки/чо

ловіки 

Номер 
телефон
а 
контактн
ої особи 

Електронна адреса 

 
 
 

Фізична адреса розміщення 

Наявність 
архітектурної 
доступності? ( 

пандус, широкі 
двері, 

підйомник, 
тощо) 

1 КПСМНЗ Музична школа № 
1 м. Добропілля 

Позашкільна освіта (інші 
види освіти 85.59) 

39/6 050-651-
02-77 

lira_bass@ukr.net м. Добропілля, вул. 
Першотравнева, 103 

пандус 

2 КПСМНЗ Музична школа № 
2 м. Білицьке 

Позашкільна освіта (інші 
види освіти 85.59) 

24/5 050-502-
49-03 

muzschool_2@ukr.n
et 

м. Білицьке, вул. Горького, 28 пандус 

3 Центр культури та дозвілля 
м. Добропілля 

задоволення культурних 
потреб і організація 
відпочинку населення 

31/6 099-029-
99-46 

dkdobr21@ukr.net м. Добропілля, вул. 
Фестивальна, 21 

пандус, туалет 
для людей з 
інвалідністю 

mailto:dobcdut@gmail.com
mailto:dobcdut@gmail.com
mailto:syt.belitskoe2015@gmail.com
mailto:syt.belitskoe2015@gmail.com
mailto:syt.belitskoe2015@gmail.com
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4 Центр культури та дозвілля  
м. Білицьке 

задоволення культурних 
потреб і організація 
відпочинку населення 

12/4 050-225-
78-91 

krasnopolskii@i.ua м. Білицьке, вул. Миру, 34 Пандус на 
вході, пандус 
на 1 поверсі, 
туалет для 
людей з 
інвалідністю 

5 Водянський будинок 
культури 

задоволення культурних 
потреб і організація 
відпочинку населення 
 

 095-803-
52-71 

klub.kirova@ukr.net смт Водянське, вул. Шкільна, 
24 

 

6 Світлівська філія народних 
традицій Центру культури та 
дозвілля м. Білицьке 

задоволення культурних 
потреб і організація 
відпочинку населення 

6/2 095-050-
87-11 

smetanina66@ukr.n
et 

Добропільський р-н, 
с. Світле, 
вул. Перемоги, 29 

пандус 

7 Шевченківська філія Центру 
культури та дозвілля  
м. Білицьке 

задоволення культурних 
потреб і організація 
відпочинку населення 

2/0 050-818-
88-96 

shenya82@ukr.net Добропільський р-н, с. 
Шевченко, 
вул. Чарушникова, 1/б 

пандус 

8 Ганнівський будинок 
культури  

задоволення культурних 
потреб і організація 
відпочинку населення 

2/0 066-507-
60-92 

gannivkasbk@ukr.ne
t 

Добропільський р-н, 
с. Ганнівка, 
вул. Комарова, 48/В 

пандус 

9 Святогорівський 
будинок культури  

задоволення культурних 
потреб і організація 
відпочинку населення 

3/2 099-028-
27-17 

y243709@ukr.net Добропільський р-н, 
смт Святогорівка, 
пров. Поштовий,12 

- 

10 Вірівський будинок культури задоволення культурних 
потреб і організація 
відпочинку населення 

4/1 095-424-
74-92 

dkverovka@ukr.net Добропільський р-н, 
с. Вірівка, 
вул. Ошерова, 1 

пандус 

11 Добропільська центральна 
міська бібліотека 

1.Видача книг/документів у 
тимчасове користування 
читачам 

15 жінок 
2 
чоловіки 

095-192-
75-48 

dobropolie.cbs@gm
ail.com  

м. Добропілля, вул. 
Першотравнева, 121 

немає 

mailto:dobropolie.cbs@gmail.com
mailto:dobropolie.cbs@gmail.com
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12 Добропільська міська 
бібліотека-філія №1 

2.Підготовка та 
проведення масових 
заходів різного 
тематичного спрямування 
3.Надання доступу до ПК, 
Інтернет, Wi-Fi 
4.Курси комп’ютерної, 
медійно-цифрової 
грамотності 
5.Допомога і 
консультування в 
отриманні електронних 
послуг 
6. Організація роботи 
клубів за інтересами 

3 жінки 050-961-
61-35 

bibliofilial.1@gmail.c
om 

м. Добропілля, просп. 
Шевченка, 17 

пандус 

13 Білицька міська бібліотека-
філія 

4 жінки 099-028-
21-82 

bibliobel4@gmail.co
m 

м. Білицьке, вул. Праці, 50 пандус 

14 Добропільська  міська 
дитяча бібліотека-філія 

4 жінки 095-355-
03-33 

kinderlibrary5@gmai
l.com 

м. Добропілля, вул. 
Першотравнева, 105 

пандус 

15 Ганнівська сільська 
бібліотека-філія 

Видача книг/документів у 
тимчасове користування 
читачам; 
підготовка та проведення  
заходів різного 
тематичного спрямування 

1/0  dobropolie.cbs@gm
ail.com 

Добропільський р-н, с. 
Ганнівка, 
вул. Комарова, 48 

 

16 Вірівська сільська 
бібліотека-філія 

1/0  dobropolie.cbs@gm
ail.com 

Добропільський р-н, с. Вірівка, 
вул. Ошерова, 1 

 

17 Новоукраїнська сільська 
бібліотека-філія 

1/0 050-874-
87-66 

dobropolie.cbs@gm
ail.com 

Добропільський р-н, с. 
Новоукраїнка, 
вул. Українська, 5 

 

18 Новодонбаська сільська 
бібліотека-філія 

1/0  dobropolie.cbs@gm
ail.com 

Добропільський р-н, с. Новий 
Донбас, 
вул. Шкільна, 25 

 

19 Святогорівська сільська 
бібліотека-філія 

1/0  dobropolie.cbs@gm
ail.com 

Добропільський р-н, смт 
Святогорівка, 

 

mailto:bibliofilial.1@gmail.com
mailto:bibliofilial.1@gmail.com
mailto:bibliobel4@gmail.com
mailto:bibliobel4@gmail.com
mailto:kinderlibrary5@gmail.com
mailto:kinderlibrary5@gmail.com
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пров. Поштовий,12 

20 Шевченківська сільська 
бібліотека-філія 

1/0  dobropolie.cbs@gm
ail.com 

Добропільський р-н, с. 
Шевченко, 
вул. Чарушникова, 1/б 

 

21 Світлівська сільська 
бібліотека-філія 

1/0  dobropolie.cbs@gm
ail.com 

Добропільський р-н, с. Світле, 
вул. Перемоги, 29 

 

 

3.11. Кількість та перелік закладів фізичної культури та спорту (за наявності) 

№ 

Назва закладу 
фізичної культури 

та спорту 
Які саме послуги 

надає 

Наявність 
можливості 

навчання для людей 
з інвалідністю 

Кількість 
спеціаліс
тів/ток в 
розрізі 

жінки/чо
ловіки 

Номер 
телефона 
контактно

ї особи 

Електронна 
адреса 

Фізична адреса 
розміщення 

Наявність 
архітектурної 
доступності? 

(пандус, широкі двері, 
підйомник, тощо) 

1 КО (установа, 
заклад) 
«Спортивний 
комплекс м. 
Добропілля» 
Добропільської 
міської ради 

Послуги у сфері 
спорту 

так 20/25 
066-201-

71-36 
donbass.avanga
rd@gmail.com 

м. Добропілля, вул. 
Незалежності,22 

Пандус, широкі двері 

2 Будівля басейну 
м. Добропілля 

Послуги у сфері 
спорту 

На капітальному 
ремонті 

 
066-201-

71-36 
donbass.avanga
rd@gmail.com 

м. Добропілля, вул. 
Незалежності,22 

- 

3 Палац спорту м. 
Білицьке 

Послуги у сфері 
спорту 

На капітальному 
ремонті 

- 6-24-05 
vsm@mrd.gov.

ua 
м. Білицьке, вул. 

Миру, 32 
- 

4 Комунальна Послуги у сфері так 17|15 05023526 dobrodush2015 м. Добропілля, вул. Комунальна 

mailto:dobrodush2015@gmail.com
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організація 
(установа, заклад) 
дитячо-юнацька 
спортивна школа 
відділу у справах 
сім’ї, молоді та 

спорту 
Добропільської 

міської ради 

спорту 76 @gmail.com Незалежності, 22 організація 
(установа, заклад) 
дитячо-юнацька 
спортивна школа 
відділу у справах 
сім’ї, молоді та 

спорту 
Добропільської 

міської ради  

 

mailto:dobrodush2015@gmail.com
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3.12. Кількість та види місць громадського відпочинку (парків, скверів, дитячих майданчиків)  

№ Назва закладу/ 
місця громадського 
відпочинку 

Які саме послуги 
надає  

Номер 
телефона 
контактної 
особи ( за 
наявності) 

Електрон
на 
адреса 

Фізична адреса розміщення 

Наявність 
архітектурної 
доступності?  
(пандус, 
підйомник, 
інклюзивні 
гойдалки, 
тактильні 
лінії, тощо) 

1 Міський парк  - - - м. Добропілля, вул. Першотравнева, 40 - 
2 Міський парк - - - м. Білицьке, вул. Перемоги - 
3 Сквер «Молодіжний» - - - м. Добропілля, вул. Саратовська - 
4 Сквер «Фестивальний» - - - м. Добропілля, вул. Фестивальна, № 21 - 
5 Сквер БК шахти «Алмазна» - - - м. Добропілля, вул. Петровського – пров. Молодіжний - 
6 Сквер ЗОШ №6 - - - м. Добропілля,  вул. Черняховського Миколи - 
7 Водянський сквер   - - - смт Водянське, вул. Базарна -  40 років Жовтня - 

 

3.13. Транспортне сполучення 

№ Категорія 
Контактна інформація 

перевізника  
(ПІБ, адреса, контакти) 

Частота в 
день 

Відстань км. Середня 
вартість 

Населені пункти, які залишаються без належного 
забезпечення 

1 Громадське 
(автоперевізник) 

Комунальне підприємство 
«Добропільський міський 
транспорт», Мар’янський 

кожні 30- 40 
хвилин  

Середня 
довжина 
маршрутів             

5,0 грн. Згідно ст.7 ЗУ «Про автомобільний транспорт» 
забезпечення організації пасажирських перевезень 
покладається на органи місцевого самоврядування  на 
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Олександр Сергійович, м. 
Добропілля, вул. Гагаріна, 1, 
066-270-52-31   

складає 13 
км 

міських автобусних маршрутах загального користування 
відповідного населеного пункту, а саме            м. 
Добропілля.  

2 Приватне 
(оренда) 

- - - - - 

 

3.14. Комунікація ( місцева газета, ТБ, сайт міста, тощо ) 

№ Назва підприємства комунікації Контактна інформація ( ПІБ, 
адреса, контакти) 

Онлайн/о
флайн 

Частота виходу Середня вартість Посилання ( у разі 
наявності) 

1 ТОВ «Редакція газети «Новий шлях» Директор- Мурований Ю.С. 
85004, Донецька область, м. 
Добропілля, вул.. Першотравнева, 
буд. 83, офіс 103 

- 1 раз на 
тиждень  

18,53 грн. на 
місяць 

- 

2 Офіційний веб сайт Добропільської 
міської ради 

Добропільський міський голова 
АКСЬОНОВ А.А. 

онлайн цілодобово - https://mrd.gov.ua/ 

3 Офіційний веб сайт управління 
соціального захисту населення 
Добропільської міської ради 

Начальник управління  
ШИРИНА І.В. 

онлайн  цілодобово 2235 грн. на рік https://uszn-
dobr.gov.ua/ 
 

 

 

https://mrd.gov.ua/
https://uszn-dobr.gov.ua/
https://uszn-dobr.gov.ua/
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3.15. Захист і безпека (поліція, охорона, МНС, тощо) 

Назва установи Які саме послуги надає 
Адреса фізичного 

розміщення 

Кількість 
співробітників/ц

ь: 

Наявність 
архітектурної 

доступності? (пандус, 
підйомник, 

інклюзивні гойдалки, 
тактильні лінії, тощо) 

Жінки Чоловік
и 

Добропільське ВП 
Покровського ВП 
ГУНП в Донецькій 
області 

надання поліцейських послуг у сферах: 
1.забезпечення публічної безпеки і порядку; 
2.охорони прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і 
держави; 
3. протидії злочинності; 
4. надання в межах, визначених законом, послуг з допомоги особам, 
які з особистих, економічних, соціальних причин або внаслідок 
надзвичайних ситуацій потребують такої допомоги 

85004, Донецька 
область, м. 
Добропілля, вул. 
Першотравнева, 
б.52 

36 86 відсутні 

19 ДПРЗ ГУ ДСНС 
України у Донецькій 

області 

Організація та проведення аварійно-рятувальних та інших 
невідкладних робіт 

м. Добропілля, вул. 
Першотравнева, 

54а 

12 80 - 

Добропільський 
об’єднаний міський 

територіальний 
центр 

комплектування та 
соціальної підтримки  

Діяльність у сфері оборони  м. Добропілля, вул. 
Незалежності, 33  
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Розділ 4. Аналіз соціальних послуг, що надаються в громаді 

4.1. Перелік надавачів соціальних послуг та видів послуг, що надаються та закуповуються на 
території громади 

Назва 
установи 

Які саме послуги надає 
Адреса 

фізичного 
розміщення 

Кількість 
співробітників/ц

ь: 

Наявність 
архітектурної 
доступності? 

(пандус, 
підйомник, 
інклюзивні 
гойдалки, 

тактильні лінії, 
тощо) 

Жінки Чоловік
и 

Управління 
соціального 
захисту 
населення 
Добропільсько
ї міської ради 

Адміністративні послуги 
соціального характеру  

85000, м. 
Добропілля, 
пр-т 
Шевченка, 
15 

46 3 пандус, широкі 
двері 

Територіальни
й центр 
соціального 
обслуговуванн
я (надання 
соціальних 
послуг) 
м.Добропілля 
Донецької 
області 

Соціальні послуги: 
1) догляд вдома: приготування 
їжі з продуктів замовника, 
прибирання житла, допомога 
при консервуванні овочів та 
фруктів, піднесення вугілля та 
дров, розчистка снігу, доставка 
води, миття вікон, придбання та 
доставка  продовольчих  товарів, 
промислових та господарських 
товарів, медикаментів,  прання 
білизни та одягу, прасування, 
надання допомоги у приватному 
секторі з проведення 
сільськогосподарських робіт (в 
обробці присадибної ділянки), 
заміна постільної та натільної 
білизни, купання, надання 
допомоги при купанні, вмивання, 
обтирання, обмивання, 
обрізання нігтів (без патології) на 
руках або ногах, допомога у 
користуванні туалетом (подача і 
винесення судна з подальшою 
обробкою) ;  

85000, 
м.Добропілл
я, пр-т 
Шевченка, 
15, 
сел. Світле, 
вул. 
Перемоги, 
28 

38 3 Пандус, широкі 
двері 
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2) соціальна адаптація: 
допомога в аналізі життєвої 
ситуації, визначенні основних 
проблем, шляхи їх вирішення, 
надання інформації з питань 
соціального захисту населення, 
допомога у відновленні 
родинних зв’язків (зустрічі, 
бесіди, телефонні розмови), 
послуги консультування, 
представництво інтересів в 
органах державної влади, 
установах, підприємствах і 
організаціях (виконання 
доручень, пов’язаних з 
необхідністю відвідування різних 
організацій), сприяння в 
отриманні медичної допомоги в 
установах охорони здоров’я та 
лікувально-профілактичних 
установах,  соціально-
педагогічна послуга «Університет 
третього віку», послуга з 
вимірювання тиску, 
аромотерапія, оздоровчий 
масаж, фіточаї, бесіди та лекції 
про здоровий спосіб життя. 

Добропільськи
й центр 
комплексної 
реабілітації 
осіб з 
інвалідністю 

1. Соціально-побутова 
реабілітація 
2. Психологічна реабілітація 
3. Логопедична реабілітація 
4. Фізична реабілітація 
5. Лікувальний масаж 
6. Механічний лікувальний 
масаж (масажне ліжко Nuga 
Best) 
7. Медичне спостереження 
8. Контроль антропометричних 
даних: росту, ваги та інших 
фізичних показників (сучасні ваги 
TANITA) 
9. Музична реабілітація 
10. Організація культурно-
дозвіллєвої діяльності 

 18 1 Наявні: 
- Пандус; 
- Широкі двері; 
- Вивіски та 
таблички 
шрифтом Брайля; 
- Тактильні лінії; 
- Кнопки виклику 
(на вході та в 
туалетній 
кімнаті); 
- Поручні в 
туалетній кімнаті; 
- Інвалідні візки (2 
од.); 
- Ходунки. 
Підйомник не 
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11. Заняття з інформатики 
12. Спелеотерапія (соляна 
кімната) 
13. Кисневі коктейлі 
14. Ароматерапія 
15. Трудотерапія 
Транспортування осіб з 
інвалідністю та їх 
супроводжуючих 

відповідає 
потребам 
(сходинковому 
маршу центра). 

Добропільськи
й міський 
центр 
зайнятості 

1. Пошук підходящої роботи та 
сприяння у працевлаштуванні, у 
тому числі шляхом організації 
громадських робіт для 
безробітних та робіт тимчасового 
характеру 
2. Професійна підготовка або 
перепідготовка, підвищення 
кваліфікації у професійно-
технічних та вищих навчальних 
закладах, у тому числі в 
навчальних закладах державної 
служби зайнятості, на 
підприємствах, в установах, 
організаціях; 
3. Профорієнтація 
4. Сприяння у відкритті власної 
справи 
5. Надання ваучера на 
перепідготовку, спеціалізацію, 
підвищення кваліфікації 
6. Компенсація зареєстрованому 
безробітному з числа внутрішньо 
переміщених осіб фактичних 
транспортних витрат на переїзд 
до іншої адміністративно-
територіальної одиниці місця 
працевлаштування, а також 
витрат для проходження за 
направленням центру зайнятості 
попереднього медичного та 
наркологічного огляду 
відповідно до законодавства, 
якщо це необхідно для 
працевлаштування 

dobropoltrud
@ 
donocz.gov.u
a 

18 2 Пандус, широкі 
двері 
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7. Інформаційні та консультаційні 
послуги, пов’язані з 
працевлаштуванням (семінари, 
ярмарки вакансій, презентації 
роботодавця, в тому числі 
засобами дистанційної 
комунікації тощо) 

Центр 
соціально-
психологічної 
реабілітації 
дітей 
Добропільсько
ї міської ради 

соціально-психологічне 
діагностування; 
соціальна, психологічна, 
педагогічна реабілітація; 
адаптація до сімейного 
оточення; 
соціально-медична реабілітація 
та оздоровлення; 
правове забезпечення  

dobrpriyut@
meta.ua 

37 1 - 

Добропільсь 
кий міський 
центр 
соціальних 
служб 

Соціальна профілактика; 
Соціальний супровід/патронат; 
Соціальний супровід сімей у яких 
виховуються діти – сироти і діти 
позбавлені батьківського 
піклування; 
Соціальна адаптація; 
Представництво інтересів; 
Екстрене та кризове втручання; 
Посередництво (медіація); 

*Проведення корекційних 
програм з кривдниками 

csssdm@mrd
.gov.ua 

7 - Пандус, широкі 
двері 

4.2. Кількість осіб, які отримують такі види соціальних послуг 

Вид послуги: Жінки: Чоловіки: Загалом: 

Загальна кількість осіб, які отримують соціальні послуги в 
установах перелічених у пункті 4.1. 

994 360 1354 

4.3. Перелік надавачів соціальних послуг у сусідніх громадах, в межах області (комунальні 
установи, громадські організації, приватні центри) 

Назва установи 
Які саме 
послуги 
надає 

Адреса фізичного 
розміщення 

Кількість 
співробітників/ць: 

Наявність архітектурної 
доступності? ( пандус, 

підйомник, інклюзивні 
гойдалки, тактильні лінії, 

тощо) Жінки Чоловіки 
- - - - - - 
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Впродовж липня 2020 року в місті Добропілля було проведене опитування отримувачів 
соціальних послуг щодо оцінки потреб, якості та доступності таких послуг у громаді. Згідно 
проведеного дослідження є потреба у наступних соціальних послугах: 
 

- натуральна допомога - послуги з ремонту одягу та взуття, послуги з прання білизни та 
одягу; 

- послуги соціальної адаптації - надання інформації з питань соціального захисту 
населення; допомога в оформленні документів; надання психологічної підтримки; сприяння 
працевлаштуванню; організація клубів за інтересами, клубів активного довголіття, університетів 
третього віку; допомога в організації денної зайнятості та дозвілля; 

- послуги з консультування - допомога в аналізі життєвої ситуації, визначенні основних 
проблем, шляхів їх вирішення, складання плану виходу із складної життєвої ситуації; психологічне 
консультування; сприяння в отриманні правової допомоги; 

- послуги з тимчасового відпочинку для батьків або осіб, які їх замінюють, що здійснюють 
догляд за дітьми з інвалідністю, - забезпечення тимчасового догляду та виховання дитини з 
інвалідністю за місцем її проживання або перебування в сім’ї патронатного вихователя, в закладі на 
період відсутності батьків або осіб, які їх замінюють, що здійснюють догляд за дітьми з інвалідністю; 

- кризове та екстренне втручання - психологічна допомога (консультування, підтримка, 
діагностика, консультування, корекція, психотерапія, реабілітація); представництво інтересів, 
корекція сімейних стосунків; допомога в отриманні безоплатної правової допомоги; організація 
надання невідкладної медичної допомоги; організація надання притулку; 

- послуги соціальної інтеграції та реінтеграції - розвиток, формування та підтримка 
соціальних навичок; допомога в аналізі життєвої ситуації, визначенні основних проблем, шляхів їх 
вирішення, складання плану виходу із складної життєвої ситуації; залучення отримувача до 
вирішення власної складної життєвої ситуації; надання інформації з питань соціального захисту 
населення; представництво інтересів; допомога в отриманні безоплатної правової допомоги;  

- допомога в оформленні документів; допомога в отриманні реєстрації місця 
проживання/перебування; сприяння в отриманні житла, працевлаштуванні тощо; корекція 
психологічного стану та поведінки в повсякденному житті; надання психологічної підтримки; 
допомога у зміцненні/відновленні родинних та суспільно корисних зв’язків; сприяння організації та 
діяльності груп самодопомоги; послуги перекладу, вивчення державної мови; сприяння у 
встановленні зв’язків із національно-культурними організаціями співвітчизників; 

- послуги з представництва інтересів - ведення переговорів від імені отримувача 
соціальних послуг; допомога в оформленні або відновленні документів; сприяння в реєстрації місця 
проживання або перебування; допомога у розшуку рідних та близьких, відновленні родинних та 
соціальних зв’язків; сприяння у забезпеченні доступу до ресурсів і послуг за місцем 
проживання/перебування, встановленні зв’язків з іншими фахівцями, службами, організаціями, 
підприємствами, органами, закладами, установами тощо; 

- послуги паліативного/хоспісного догляду - допомога у самообслуговуванні (дотримання 
особистої гігієни, рухового режиму, прийом ліків, годування); спостереження за станом здоров'я; 
сприяння наданню медичних послуг; допомога у забезпеченні технічними засобами реабілітації, 
навчання навичкам користування ними; навчання членів сім’ї догляду; допомога у веденні 
домашнього господарства (закупівля і доставка продуктів харчування, ліків та інших товарів, 
приготування їжі, косметичне прибирання); представництво інтересів; психологічна підтримка 
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особи та членів сім’ї; надання інформації з питань соціального захисту населення; допомога в 
отриманні безоплатної правової допомоги; організація та підтримка груп самодопомоги; 

- послуги логопеда, дефектолога, психологічна допомога; 
- юридичні послуги; 
- послуги з реабілітації осіб з інвалідністю, в тому числі організація професійної реабілітації 

для молодих людей з інвалідністю; 
- послуги перекладу жестовою мовою та послуги з фізичного супроводу осіб з інвалідністю 

з порушенням зору. 
 
Також є потреба у реабілітаційних ваннах та басейнах на базі Центру комплексної 

реабілітації осіб з інвалідністю. Необхідна організація навчання осіб з інвалідністю професійним та 
побутовим навичкам. 

Є отримувачі соціальних послуг, які потребують продуктів харчування, ліків, предметів 
санітарної та особистої гігієни. 

 
Основними проблемами щодо соціальної сфери у громаді, доступності та якості надання 

соціальних послуг, згідно проведеного опитування є: 
- недостатнє фінансування соціальної сфери; 
- наявність бюрократії, складнощів у оформленні документів; 
- низький рівень підготовки фахівців; 
- відсутність необхідних спеціалістів; 
- відсутність необхідного обладнання; 
- проблеми з перевезенням осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають 

порушення опорно-рухового апарату; 
- відсутність фахівців з соціальної роботи у містах супутниках. 
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Розділ 5. Аналіз найбільш складних соціальних послуг та потреб ТГ з метою 
вдосконалення їх надання (технічна та експертна підтримка) 

 
З метою виявлення найбільш складних соціальних послуг та потреб громади у соціальних 

послугах, у м. Добропілля були проведені 2-ва фокус-групових дослідження за участі 18 
представників та представниць органу місцевого самоврядування, установ, що надають соціальні 
послуги у громаді, представників недержавних організацій та отримувачів соціальних послуг у 
громаді.  

 
Результати фокус-групових досліджень: На думку учасників/-ць дослідження для 

попередження та подолання складних  життєвих обставин у громаді, концентрації надання 
соціальних послуг в одній структурі та оптимізації  організаційної структури є доцільним створення 
єдиного Центру соціальних послуг за підходом «єдиного вікна». 

 
Послуги, як потребують вдосконалення їх надання та яким необхідна технічна та експертна 

підтримка: 

Послуга Технічна або експертна підтримка 

Організація перевезення осіб з інвалідністю 
та дітей з інвалідністю, які мають 
порушення опорно-рухового апарату 

- придбання соціально обладнаного автомобіля 

З метою розширення видів соціальних 
послуг, що можуть надаватись громадою 
доцільне створення Центру з надання 
соціальних послуг з відповідними 
структурними підрозділами та визначеним 
переліком соціальних послуг. 

- Ремонт приміщення; 
- Розробка Положення; 
- Закупівля необхідного обладнання (меблі, орг. 

Техніка); 
- Тренінгові навчання працівників Центру 

Надання онлайн послуг з консультування   - ремонт придатних приміщень 
- Створення в адміністративному центрі громади та 

старостатах мультимедійних кімнат; 
- Закупівля необхідного мультимедійного обладнання 

та меблів 

Реабілітаційні послуги дітям з аутизмом - Організація навчання фахівців центрів реабілітації 
навичкам роботи з дітьми з аутизмом 

Розширення послуг з реабілітації осіб з 
інвалідністю 

- Закупівля/оновлення обладнання для центру  

Послуги по соціальному супроводу 
наркозалежних осіб, які звільняються з 
місць позбавлення волі. 

- Організація навчання з професійного орієнтування, 
навчання актуальним ремеслам та професіям. 
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Послуги, що надаються соціальними 
працівниками Територіального центру 
(догляд вдома, соціальна адаптація). 

- Закупівля велосипедів соціальним робітникам 
центру; 

- Організація та проведення тренінгів для соціальних 
працівників з метою профілактики емоційного 
професійного вигорання 

 

Розділ 6. Надання соціальних послуг за умови Covid-19. Поточні виклики та потреби 

 
25 березня 2020 року Добропільською міською радою на боротьбу з Ковід 19 з міського 

бюджету було виділено 170 тис. гривень. На придбання індивідуального захисту для лікарів. 
На час карантину фахівці структури соціального захисту працювали дистанційно, надавали 

консультації телефоном та електронною поштою. Деякі заходи проводились у онлайн-форматі.  
У період карантину були проблеми зі транспортним сполученням між населеними пунктами 

громади, проте соціальні робітники працювали у звичному режимі.  
За час карантинних обмежень зменшилось кількість звернень, проте кількість необхідних 

послуг збільшилось. Значно збільшилось навантаження на соціальних робітників.  
Працівники структур з соціального захисту та соціальні робітники забезпечені всіма 

необхідними засобами захисту. 
Під час карантину використовуються традиційні канали інформування жителів громади. 

Зокрема розміщувались публікації у місцевих газетах, інформаційному терміналі, офіційному сайті 
УПСЗН та міської ради, у групах Вайбер та соціальних мережах. Також передавали інформацію через 
соціальних працівників. 

Карантин повністю перезавантажив роботу офіційного сайту Управління соціального захисту 

населення.  

Розділ 7. Аналіз зворотного зв’язку, зібраного від бенефіціарів та місцевих громадських 
організацій, волонтерських груп, пов’язаних із соціальною сферою 

 
З метою виявлення потреб громади у соціальних послугах та рівня задоволеності щодо 

якості та доступності соціальних послуг в громаді протягом липня 2020 року у Добропіллі були 
проведені: 

- фокус-групове дослідження у якому взяли участь 9 представників та представниць 
недержаних організацій та отримувачів послуг; 

- опитування (он-лайн анкетування) отримувачів соціальних послуг (234 респондента). 

 

Результати фокус-групового дослідження. В цілому учасники та учасниці позитивно оцінили 
діяльність органу місцевого самоврядування з розвитку сфери соціальних послуг та наголосили на 
необхідності подальшої роботи з забезпечення більшої доступності та розширення спектру 
соціальних послуг. Пропозиції учасників відображені у Розділах 4, 5, 6, 8. 
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Результати опитування 

ДАННІ ПРО 
РЕСПОНДЕНТІВ  

Всього опитано 234 респондента 
За статтю:  

 
 
За віком:  
 

 
З типом населеного пункту:  

 
 
За освітою:  
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Найбільше отримано відповідей від таких категорій населення:  

- особи похилого віку – 20.9 %; 

- батьки дітей з інвалідністю – 19.7 %; 

- малозабезпечена особа (отримувачі соціальної допомоги) – 18.8 %; 

- особи з інвалідністю – 14.5 % 

БЛОК 1. 
Доступність та 
якість 
соціальних 
послуг 

• Більша половини респондентів зверталися до структур з соціального захисту 
населення протягом останній 12 місяців та у більшій мірі задоволені рівнем надання 
соціальних послуг.   

• Найбільше респондентів потребують: грошової допомоги (132 особи), ліків (80 
осіб), путівок на оздоровлення (88 осіб), предметів санітарної та особистої гігієни (59 
осіб) та продуктів харчування (58 осіб).  

• 97 % респондентів зазначили, що послуга, яку вони отримали була для них 
безкоштовною. 56.6 % вважають, що послугу отримати легко, 42,2 %, що можливо, 
але з певними труднощами. 51,3 % респондентів зазначили, що послуга повністю 
відповідає їхнім потребам, 38,5 % - частково відповідає 

• Серед проблем - були зауваження щодо: незручного розташування 
центрів/служб (погане транспортне сполучення); неуважного ставлення працівників 
центрів/служб до отримувачів послуг та відсутності деяких потрібних послуг. 

• Додатково респонденти хотіли б отримувати послуги: з натуральної допомоги, 
консультування, послуги з соціальної адаптації та профілактики; тимчасовий 
відпочинок для батьків або осіб, які їх замінюють, що здійснюють догляд за дітьми з 
інвалідністю. 

БЛОК 2. 
Розвиток 
системи 
соціальних 
послуг  

• На думку респондентів найвагомішими проблемами соціального захисту є: 
слабке фінансування – 51,7 %; недоліки законодавства – 37,6 %; застарілі способи 
надання соціальних послуг – 23,5 %; бюрократія, складнощі в оформленні соціальних 
послуг -22,2 %  

• Найбільш вагомими проблемами соціальної сфери у громаді респонденти 
вважають: відсутність спеціального обладнання для обстеження або реабілітації, 
дорожнеча медикаментів та брак безкоштовного транспорту для людей з 
інвалідністю 

• Серед головних напрямків розвитку, респонденти зазначили: використання 
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новітнього досвіду, оновлення обладнання, розширення послуг, відкриття ЦКРОІ для 
дітей та молоді з інвалідністю, закупівля нового автомобілю для дітей з інвалідністю, 
навчання спеціалістів та збільшення фінансування на розвиток соціальної сфери. 

• 60 % респондентів зазначили, що соціальні послуги мають надаватись 
державними органами та установами. 20,9 % зазначили, що всі організації повинні 
мати рівні можливості для надання соціальних послуг. 

• У період карантину 79,9 % респондентів отримували послуги у звичайному 
режимі. 5,1 % мали труднощі. 

• Найбільш зручними каналами інформації для ознайомлення з новинами в 
соціальній сфері є: дошки оголошень, інформаційні стенди та буклети; газети; 
офіційний сайт громади; сторінка громади у Фейсбуці, Вайбер та Телеграм. 

 

Розділ 8. Рекомендації щодо подальшої діяльності 

 
Цілі   
- проаналізувати наявні сильні й слабкі сторони громади в сфері надання соціальних послуг,  
- проаналізувати зовнішні можливості та загрози, які з найбільшою вірогідністю можуть вплинути 

на надання соціальних послуг в громаді 
 

8.1. SWOT-аналіз  

Сильні сторони Слабкі сторони 

- наявний територіальний центр соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг) м. 
Добропілля; 

- наявний Добропільський центр комплексної 
реабілітації осіб з інвалідністю; 

- наявний Добропільський міський центр 
зайнятості; 

- наявний центр соціально-психологічної 
реабілітації дітей Добропільської міської ради; 

- наявний Добропільський міський центр 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; 

- наявне придатне приміщення для створення 
єдиного Центру з надання соціальних послуг; 

- налагоджена співпраця з місцевими ГО, 
Добропільською міськрайонною організацією 
товариства червоного хреста в Україні; 

- наявні ГО, які опікуються соціальною 
сферою; 

- не достатнього одного мобільного 
соціального офісу; 

- брак соціально обладнаного автомобіля; 
- брак спеціалістів, зокрема фахівців з 

соціальної роботи в містах-супутниках; 
- проблеми з наданням паліативної та 

хоспісної допомоги; 
- незадовільний стан інфраструктури (погані 

дороги), відсутність внутрішнього транспортного 

сполучення; 

- обмежений доступ до соціальних послуг - 

відсутність єдиного Центру надання соціальних 

послуг; 

- брак деяких соціальних послуг, на які є запит; 

- жителі громади вимушені їздити до структур 

з надання соціальних послуг з  віддалених 

населених пунктах, де наявні великі черги. 
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- розвинена мережа дитячих будинків 
сімейного типу (3); 

- наявні прийомні сім’ї (8); 
- наявний мобільний соціальний офіс. 

- брак безкоштовного транспорту для людей з 

інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають 

порушення опорно-рухового апарату; 

- брак необхідного обладнання для 
реабілітації осіб з інвалідністю; 

- наявне застаріле обладнання; 
- не можливо надавати онлайн послуги 

жителям з відділених населених пунктів (брак у 
містах супутниках мультимедійних кімнат, 
облаштованих мультимедійним обладнанням). 

Можливості Загрози 

- створення єдиного Центру з надання 
соціальних послуг з розширеним переліком 
соціальних послуг, які можуть надаватись; 

- започаткування діалогової платформи – 
між владою, громадянським суспільством, 
міжнародними організаціями та донорами; 

- залучення до сфери соціальних послуг 
громадських інституцій; 

- розвиток співпраці з міжнародними 
організаціями та донорськими структурами; 

- зростання бюджету ТГ за рахунок 
приєднання до громади нових населених пунктів. 

- скорочення купівельної спроможності 

мешканців громади; 

- зростання негативних соціальних явищ 

(пияцтва) через занепад культурних інвестицій; 

- низька соціальна активність; 

- низький рівень зайнятості населення; 

- низька народжуваність і висока смертність. 

 

 

8.2.  Напрямки вдосконалення сфери соціальних послуг 

 
Основні цілі соціальних послуг:  
1. Профілактика складних життєвих обставин -запобігання виникненню складних життєвих обставин 
та/або потраплянню особи/сім’ї в такі обставини. 
2. Подолання складних життєвих обставин особою/сім’єю, інтеграція та реінтеграція в суспільне 
життя місцевої громади. 
3. Мінімізація негативних наслідків складних життєвих обставин для особи/сім’ї, підтримка її/їх 
життєдіяльності, соціального статусу та включення у громаду. 
 

Напрямки вдосконалення  Можливі активності  

Підвищення доступності соціальних послуг  - З метою попередження та подолання складних  
життєвих обставин у громаді, концентрації надання 
соціальних послуг в одній структурі та оптимізації  
організаційної структури є доцільним створення єдиного 
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Центру соціальних послуг за підходом «єдиного вікна».  
- Розглянути можливість співробітництва з іншими 

сусідніми ТГ щодо надання соціальних послуг. 

Кадрове забезпечення сфери соціальних 
послуг 

- Навчання, підвищення кваліфікації фахівців 
структур, що надають соціальні послуги. 

Розширення спектру соціальних послуг у 
громаді  

- Ведення нових послуг. 
- Розвиток наявних послуг. 
- Створення єдиного Центру з надання соціальних 

послуг. 
- Організація в громаді соціальної квартири для 

тимчасового перебування осіб в складних життєвих 
обставинах, жертв домашнього насильства. 

Залучення фізичних осіб,  недержавних 
організацій, підприємницьких структур до 
надання соціальних послуг 

- Вивчення кращого досвіду співпраці органів 
місцевого самоврядування з недержавними і 
підприємницькими організаціями у сфері надання 
соціальних послуг. 

- Залучення фізичних осіб до надання соціальних 
послуг і виплати їм компенсації за надання таких послуг. 

- Організація конкурсів соціальних проектів для 
суб’єктів недержавного сектору 

- Організація соціального замовлення соціальних 
послуг у надавачів різних форм власності та 
господарювання 

Розвиток співробітництва з міжнародними 
організаціями, донорськими структурами  

- Моніторинг програм та конкурсів з підтримки 
соціальної сфери, підготовка та подання заявок на 
фінансування. 

Підвищення поінформованості жителів 
громади щодо соціальних послуг 

- Висвітлення інформації на офіційному сайті 
громади, сайті УПСЗН. Розміщення друкованої інформації 
на інформаційних стендах. 

- Розміщення доступної та зрозумілої для жителів 
громади інформації щодо їх прав і можливостей та 
функцій надавачів соціальних послуг. Друкування та 
розповсюдження інформаційних матеріали. 

Розвиток соціальної сфери у громаді - Розробка стратегії розвитку соціальних послуг в 
громаді з подальшим планом дій, передбачити 
програму/-ми фінансування з урахуванням проблем та 
потреб всіх вразливих груп. Залучити до розробки 
програм місцевий бізнес, громадські і благодійні 



 

Проєкт «Стратегічні, цифрові та партисипативні рішення для розвитку соціальної сфери в 10 громадах Луганської та 
Донецької областей», що реалізується місцевою Асоціацією органів місцевого самоврядування «Асоціація учасницького 
розвитку громад» в рамках проєкту «Спеціальна програма підтримки Східної України (підконтрольні Уряду території)», 
що здійснюється Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH за дорученням Уряду Федеративної 
Республіки Німеччина  

Page 55 of 55 Pages 
 

організації, отримувачів та надавачів тих, чи інших 
соціальних послуг. 

 
Соціальний паспорт Добропільської міської територіальної громади актуалізовано станом на 16.04.2021 р. 
в рамках Проєкту «Стратегічні, цифрові та партисипативні рішення для розвитку соціальної сфери в 10 
громадах Луганської та Донецької областей», що реалізується місцевою Асоціацією органів місцевого 
самоврядування «Асоціація учасницького розвитку громад» в рамках проєкту «Спеціальна програма 
підтримки Східної України (підконтрольні Уряду території)», що здійснюється Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH за дорученням Уряду Федеративної Республіки Німеччина 
Експерткою з Планів дій Кулик Іриною.  
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