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1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ГРОМАДУ 

  

        Добропільська міська об’єднана територіальна громада розташована у 

Донецькій області. Відстань до обласного центра – м. Краматорськ становить 

53 км. Територія об’єднаної громади складає 33,55 км2.  

        м. Добропілля - адміністративний центр Добропільської міської об’єднаної 

територіальної громади (ОТГ), сучасне, розвинуте шахтарське місто обласного 

підпорядкування. До складу Добропільської міської об’єднаної територіальної 

громади (рішення Добропільської міської ради про об’єднання №7/42-1 від 

18.04.2018р.) увійшли: місто Добропілля (Добропільська міська рада), місто 

Білицьке та селище міського типу Водянське (Білицька міська рада), села: 

Ганнівка, Кутузівка, Рубіжне (Ганнівська сільська рада), села: Світле, 

Красноярське, Новий Донбас, Шевченко (Світлівська сільська рада), селище 

міського типу Святогорівка, села: Вікторівка, Вірівка, Копані, Нововікторівка, 

Новоукраїнка (Святогорівська селищна рада).  

 

 

2. ПРИРОДНО - ГЕОГРАФІЧНІ ТА КЛІМАТИЧНІ УМОВИ 

 

       Добропільська міська ОТГ розташована в північно-західній частині 

Донецької області, у степовій зоні на лівому березі річки Бик (басейн Дніпра).  

       Клімат в районі Добропільської ОТГ континентальний, що 

характеризується високою літньою температурою повітря, недостатньою 

кількістю атмосферних опадів, рідкісними сильними дощами і значними 

сухими вітрами переважно східного і південно-східного напрямку, що 

викликають влітку посуху, взимку різке зниження температури із частими 

відлигами. Тривалість опалювального сезону 180 днів на рік. Найхолоднішим 

місяцем є січень, середня температура місяця -6,4°С. Найтеплішим місяцем є 

липень, середня температура +21,7°С, після якого починається зниження 
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температури. Перехід температури через 0°С навесні відбувається в другій 

декаді березня, а восени – в третій декаді листопада. 

Глибина промерзання ґрунту в даному районі становить 0,5 – 0,7 м. За рік 

випадає 504 мм опадів, найменше в зимовий період. З березня кількість опадів 

починає збільшуватися, досягаючи максимуму в червні-липні місяці. 

Пануючими вітрами в районі Добропілля є вітри східного і північно-східного 

напрямку, досягають 20-25 м/сек. 

 

 

3. НАСЕЛЕННЯ, РІВЕНЬ ЗАЙНЯТОСТІ, ДОХОДИ 

 

        Загальна кількість населення Добропільської ОТГ складає 46067 осіб, в т.ч. 

міське населення 37889 осіб, сільське населення складає 8178 осіб. 

         Густота населення Добропільської об’єднаної територіальної громади 

становить 1373,1 особи/км². 

Таблиця 1. Зайнятість за видами діяльності , осіб 

Галузі та види 

діяльності 

м. 

Добропілля 

Білицька 

міська 

рада 

Світлівська 

сільська 

рада 

Ганнівська 

сільська 

рада 

Святогорівська 

селищна рада 

Сільське 

господарство, 

мисливство, 

лісове та рибне 

господарство 

- - 72 8 225 

Промисловість 8905 287 - 96 520 

Будівництво 14 - - - 0 

Оптова й 

роздрібна 

торгівля; торгівля 

транспортними 

засобами; послуги 

з їх ремонту. 

820 228 31 7 46 

Готелі та 

ресторани 
26 4 - - 0 

Транспорт і 

зв'язок 
35 - - 1 0 

Фінансова 

діяльність 
35 10 - 2 15 
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Операції з 

нерухомістю, 

здавання під 

найом та послуги 

юридичним 

особам 

4 3 -  0 

Державне 

управління 
154 16 - 8 12 

Освіта 936 286 51 20 45 

Охорона здоров’я 

та соціальна 

допомога 

943 266 16 4 27 

Колективні, 

громадські та 

особисті послуги 

25 - - - 0 

Інші види 

діяльності 
163 51 759 6 0 

 

         Середній рівень доходів в розрахунку на одного жителя громади 

становить 9298,90 грн. /місяць за 10 місяців 2020 року. Середній рівень доходів 

по Донецькій області за 10 місяців 2020 року  складає  12981 грн. /місяць. 

 

Таблиця 2. Середня заробітна плата за видами діяльності, грн. (сумарно по 

всіх населених пунктах, що увійшли до складу ОТГ) 

Галузі та види діяльності грн. 

Сільське господарство, мисливство, лісове та рибне господарство 6768 

Промисловість 11504 

Будівництво 9790 

Оптова й роздрібна торгівля; торгівля транспортними засобами; 

послуги з їх ремонту 

10564 

Готелі та ресторани 5047 

Транспорт і зв'язок 9534 

Фінансова діяльність 9795 

Операції з нерухомістю, здавання під найом та послуги юридичним 

особам 

5618 

Державне управління 9589 

Освіта 6739 

Охорона здоров’я та соціальна допомога 6100 

Колективні, громадські та особисті послуги 6555 

Інші види діяльності 8230 
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4.  ЗЕМЕЛЬНІ РЕСУРСИ І ТЕРИТОРІЯ ГРОМАДИ 

 

Таблиця 3. Земельні ресурси м.  Добропілля, га. 

Найменування земель га 

Загальна площа, у т.ч. 1189 

землі житлової та громадської забудови 945,8191 

землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, 

оборони та іншого призначення 
232,1809 

Яри 1 

природні водотоки, обліковується земельна ділянка малої 

річки Бик 
10 

 

Таблиця 4. Земельні ресурси Білицька міська рада, га 

Найменування земель га 

Загальна площа 189,6439 

землі житлової та громадської забудови 182,6148 

землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, 

оборони та іншого призначення 
7,0291 

 

Таблиця 5.  Земельні ресурси Ганнівська сільська рада, га  

Найменування земель га 

Загальна площа 5713,4 

землі державної  власності 1960,8 

землі  комунальної власності 8,8 

землі приватної власності 3743 

колективна  0,8 

 

Таблиця 6. Земельні ресурси Світлівська сільська рада, га. 

Найменування земель Га 

 Загальна площа 11016 

землі сільськогосподарського призначення 9596,7365 
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землі житлової та громадської забудови, землі промисловості, 

зв`язку, транспорту, енергетики, оборони та іншого 

призначення 

728,1683 

землі лісогосподарського призначення 567,089 

землі водного фонду (ставки) 26 

відкриті заболочені землі, без рослинного покриття або 

незначним рослинним покровом 
98,0062 

 

       Світлівська сільська рада, найбільші землекористувачі: ПрАТ "Екопрод - 

1625,0 га, рілля. 

       ТОВ "Агро-Добробут - 467,0 рілля; ТОВ "Відродження" - 177,0 рілля; ПП 

АФ "Земляни" - 898,0 рілля; СФГ "БІС" - 1519,0 рілля; СФГ "Вікторія" - 232,0 

рілля. 

 

Таблиця 7. Земельні ресурси  Святогорівська селищна рада, га   

Найменування земель га 

загальна площа 8443 

землі сільськогосподарського призначення 7486,71 

землі житлової та громадської забудови, землі промисловості, 

зв`язку, транспорту, енергетики, оборони та іншого призначення 
483,314 

землі лісогосподарського призначення 389,3326 

землі водного фонду (ставки) 71,9 

відкриті заболочені землі, без рослинного покриття або 

незначним рослинним покровом 
11,7434 

       Святогорівська селищна рада, найбільші землекористувачі, га: ПрАТ 

"Екопрод" - 3315,0 рілля; СФГ "Агрос" - 568,0 рілля; ТОВ "Перспектива" - 

182,0 рілля. 
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5. ПРИРОДНІ РЕСУРСИ 

 

       Основним з корисних копалин в межах міста є кам’яне вугілля. Залягання 

вугілля спокійне, падання на північний схід, посягання на північний захід. Кут 

падіння пластів вугілля – 100. Кам’яновугільна товща порід, що складають 

надра ділянки, представлена свитами С7/2 – Горлівської, С6/2 – Алмазної, С5/2 

– Кам’янської. Літологічна товща представлена глинистими і піщаними 

сланцями, піщаниками, перемежовуються пластами вапняків і вугілля. 

       Кам’яновугільна товща перекрита шаром теоретичних і четвертинних 

відкладень потужністю до 70 см.  Характеристика свит, що залягають на 

розглянутій ділянці: свита С7/2 – складається з 9-ти пластів, 3 з яких робочої 

потужності товщиною шару вугілля – 0,6 – 1,2 м; свита С6/2 – складається з 6- 

ти пластів, все робочої потужності, із середньою товщиною шару вугілля – 0,6 – 

1,3 м. 

       Водні ресурси –  територією міста протікає мала річка Бик. 

Білицька міська рада 

Головним природним ресурсом міста є родовище кам’яного вугілля. 

 

Світлівська сільська рада 

На території сільської ради розташовано 15 гідроспоруд, комунальної власності 

(оренда – 2 од.). 

Ганнівська сільська рада 

Земельні ресурси для сільського господарства.  

Святогорівська селищна рада 

На території сільської ради розташовано 8 гідроспоруд комунальної власності. 
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6. РОЗВИТОК БІЗНЕСУ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА 

 

Таблиця 8.  Зареєстровані суб’єкти господарської діяльності (сумарно по 

всіх населених пунктах, що увійшли до складу ОТГ , у розрахунку на 10000 

мешканців) 

А. Юридичні особи 

Показники 2015 2016 2017 2018 2019  

Усі суб'єкти ЄДРПОУ:      

Громада 530 563 604 609 635 

Район 240 250 251 250 250 

з них СПД - юридичні особи *      

Громада 169 176 182 178 180 

Район 42 42 42 40 39 

з них малі підприємства      

Громада 162 169 174 170 171 

Район 42 42 42 40 39 

* Усі суб'єкти ЄДРПОУ мінус державні та комунальні організації (установи, 

заклади), асоціації, корпорації, консорціуми, концерни та інші об’єднання 

юридичних осіб, філії (інші відокремлені підрозділи), представництва, товарні 

біржі, кредитні спілки, споживчі товариства, політичні партії, громадські 

організації, релігійні організації, профспілки та об’єднання профспілок, 

благодійні організації, об’єднання співвласників багатоквартирних будинків. 

В. Фізичні особи-підприємці 

 2015 2016 2017 2018 2019  

Громада 1138 1140 1267 1257 1339 

Район 271 262 311 313 334 

 

Таблиця 9. Зареєстровані суб’єкти господарської діяльності за видами 

діяльності - юридичні особи (сумарно по всіх населених пунктах, що 

увійшли до складу ОТГ) 

Галузі та види діяльності 2015 2016 2017 2018 2019  

Сільське господарство, мисливство та 

лісове господарство 

45 46 44 44 44 

Рибне господарство 1 1 1 1 1 

Промисловість, у т.ч.: 15 16 16 15 15 

   добувна промисловість 7 6 6 6 5 

   обробна промисловість 7 8 8 7 7 

   виробництво та розподілення 

електроенергії, газу та води 

2 2 2 2 2 

Будівництво 14 17 17 18 17 
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Оптова і роздрібна торгівля; торгівля 

транспортними засобами; послуги з 

ремонту 

22 27 29 27 30 

Готелі та ресторани 1 2 1 1 1 

Транспорт і зв’язок 11 12 12 12 12 

Фінансова діяльність 1 1 1 1 1 

Операції з нерухомістю, здавання під 

найм та послуги юридичним особам 

33 31 34 29 31 

Освіта 2 2 2 2 1 

Охорона здоров’я та соціальна 

допомога 

3 3 3 3 3 

Колективні, громадські та особисті 

послуги 

8 4 8 9 7 

Інші види економічної діяльності 13 15 15 17 16 

 

      Провідне місце в промисловій галузі займає вугільна промисловість, яка 

складає 100% в загальному обсязі міста Добропілля. Вугільну галузь міста 

представляють 3 вугільних підприємств, які входять до складу ТОВ «ДТЕК 

Добропіллявугілля», 2 збагачувальні фабрики: ПАТ «ДТЕК «Добропільська 

ЦЗФ» і ПАТ «ДТЕК «Октябрьська ЦЗФ». 

      Сільськогосподарські підприємства на території Добропільської ОТГ 

вирощують:  

- зернові культури: соняшник, кукурудзу, ячмінь, пшеницю, просо, горох, рапс, 

овес;   

- технічні культури: баштанні, гарбузові; та овочі: капуста, буряк, морква, 

помідори, огірки.  

      Фермерські господарства  займаються розведенням корів та свиней. 

 

Таблиця 10.  Наявні на території м. Добропілля вільних земельних ділянок, 

призначених для ведення господарської діяльності (крім с/г призначення) 

Адреса, стислий опис, призначення 
Власник (власники – із 

зазначенням частки) 
Площа 

м. Добропілля, вул. Гагаріна (зона 

комунально-складських об’єктів ) 

Добропільська міська рада 1,27 га 

м. Добропілля, вул. Гагаріна (зона 

комунально-складських об’єктів) 

Добропільська міська рада 4,00 га 

м. Добропілля, район вул. Соборна 

(зона багатофункціональної 

громадської забудови) 

Добропільська міська рада 1,40 га 

м. Добропілля, м-н. Сонячний (зона 

багатофункціональної громадської 

забудови) 

Добропільська міська рада 0,70га 
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7.   БЮДЖЕТ ГРОМАДИ 

 

Таблиця 11. Доходи бюджету Добропільська ОТГ, тис. грн. 

(зведена) (сумарно по всіх населених пунктах, що увійшли до складу ОТГ) 

Показники 
2015 

(звіт) 

2016 

(звіт) 

2017 

(звіт) 

2018 

(звіт) 

2019 

(уточнений 

річний 

план 

станом на 

01.06.2019 

року) 

Прибутковий податок з 

громадян/ Податок з 

доходів фізичних осіб 

122187 179282,5 176522,8 201092,1 228551,9 

Єдиний податок(крім с/г 

виробників) 
6989,7 9943,9 13662,6 16614,5 17594,6 

Єдиний податок від с/г 

виробників 
2186,1 3304,2 4027,7 4752,3 4371,4 

Податок на прибуток 

підприємств 

комунальної власності 

117,5 98,1 178 217 141,3 

Плата за землю 7774,9 15660,6 19126,4 21992 23441,2 

Податок на нерухомість 175,6 225,2 491,9 941,4 1042,2 

Акцизний збір 5354,3 7705,6 8625,5 10064,3 10689,9 

Інші місцеві податки та 

збори 
278 159,7 27,7 30,9 531 

Податкові надходження 

разом 
150942,3 216379,8 222662,6 255704,5 286363,5 

Дохід від оренди 

комунального майна 
454,4 382,8 622,5 832,5 860 

інше 1876,1 4319,7 5822,5 3915,7 4973,9 
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Разом доходів 

загального фонду 
153272,8 221082,3 229107,6 260452,7 292197,4 

Доходи спеціального 

фонду 
18309,8 65801 53089,8 74199 18980,9 

Всього доходів 171582,6 286883,3 282197,4 334651,7 311178,3 

 

Таблиця 12.   Доходи  бюджету на одного мешканця громади, грн 

 

Податок 

на 

доходи 

фізичних 

осіб 

Єдиний 

податок  

Місцеві 

податки 

та 

збори 

Плата 

(податок) 

за землю 

Податкові 

надходження 

разом 

Дохід від 

оренди 

комунального 

майна 

2019 р. 

 

4365,21 463,82 498,5 477,39 5550,71 18,07 

 

Таблиця 13.  Структура видатків бюджету громади (зведена)  (прогнозні), 

млн. грн.  

видатків бюджету громади 

 

2019  

Органи місцевого самоврядування 47922,7 

Освіта (без урахування субвенції) 115981,2 

Охорона здоров'я (без урахування субвенцій) 17815,3 

Соціальний захист та соціальне забезпечення (без урахування 

субвенцій) 
10976,4 

Культура і мистецтво 14612,1 

Фізична культура і спорт 7670,4 

Житлово комунальне господарство 13715,7 

Інші 15557,8 

Всього видатків загального фонду 244251,6 

Всього видатків спеціального фонду  (кошти передані із 

загального фонду до спеціального фонду) 
28310,6 

 

Таблиця 14.  Найбільші платники податків у громаді 

Платник Сплачено 

ПДФО 

Акциз Плата за 

землю 

Податок на 

нерухомість 
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ТОВ " ДТЕК 

Добропіллявугілля" 

101249,7  - 7550,3  - 

ТДВ шахта "Білозерська" 21304,5  - 742,9  - 

ПАТ "ДТЕК Добропільська 

ЦЗФ" 

4547,1  - 3908,8 14,9 

ПАТ "ДТЕК Октябрьська 

ЦЗФ" 

3599,6  - 1161,6 14,9 

СФГ "Агрос" -  -  382,4 -  

 

 

8.   ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА І ЗВ’ЯЗОК 

 

       Протяжність і стан доріг 

       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 

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. 
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    Транспортне сполучення  

 

       Згідно статті 7 Закону України «Про автомобільний транспорт» 

забезпечення організації пасажирських перевезень (приміських і міських 

автобусних маршрутах загального користування) покладається на обласні 

державні адміністрації. В рамках населеного пункту (м. Добропілля) на міських 

автобусних маршрутах загального користування діє 3 маршрути. 

Таблиця 15. Маршрути загального користування, м. Добропілля. 

№ 

маршруту 

Назва 

маршруту 

Сукупність 

оборотних 

рейсів 

(кількість) 

Початок 

роботи, 

год. 

Інтервал 

руху, хв. 

Кінець 

роботи, 

год 

Наявність 

автобусів,  

од. 

1А Кільцевий 

Шахта 

«Добропільс

ька» - Шахта 

«Алмазна» 

16 4,45 30-60 

хвилин 

19,00 1 

1Б Шахта 

«Алмазна» 

Кільцевий 

29 5,00 30 

хвилин 

21,00 1 

2 «школа № 3 - 

Ветеринарна 

клініка»  

 

11 5,45 30-35 

хвилин 

19,00 1 

  

З початку 2019 року маршрут № 1Б «Шахта «Алмазна» Кільцевий» став 

обслуговувати автобус пристосованих для перевезення осіб з інвалідністю 

обладнаний апарелю (Марка Отамана А092-Н6). В місті Добропілля 

нараховується 25 павільйонів та зупинок громадського транспорту. 

Ганнівська сільська рада 

Транспортне сполучення  автобус та  мікроавтобуси  - із районним центром та 

обласним центром. 

 

Світлівська сільська рада 

Маршрути:  

• м. Білицьке – село Шевченко, 2 раза в день (крім неділі);   

• сполучення        з     м. Добропілля; 

• село Красноярське – село Світле; 

• село Світле – село Новий Донбас. 

Святогорівська селищна рада 

Маршрути: 
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• м. Добропілля - смт. Святогорівка (кожен день);   

• сполучення м. Добропілля - смт. Святогорівка - м. Білозерськ;  

• м. Добропілля - смт. Святогорівка - с. Вірівка - с. Криворіжжя. 

 

Таблиця 16. Транспортна мережа м. Добропілля 

№ 

п/п 
Назва Адреса Режим 

роботи 

Основні маршрути/ графік  

руху 

1. Залізнична 

станція 

«Добропілля» 

м. 

Добропілля, 

вул. Миру  

Пасажирські перевезення не здійснюються 

- 

1.  Добропільська  

Автостанція  

м. 

Добропілля, 

вул. Івана 

Франка, 12 

5.00 – 

19.00 

Добропілля – Краматорськ : 19 

рейсів на добу  

Добропілля – Барвенково: 2 

рейси Добропілля – 

Білозерське: 20 рейсів 

Добропілля – Харків: 2 рейси  

Добропілля – Курахово 10 

рейсів, Добропілля – 

Маріуполь: 5 рейсів 

 

 

 

 

9.   ІНФРАСТРУКТУРА ТОРГІВЛІ ТА ПОСЛУГ  

 

Мережа закладів торгівлі та громадського харчування 

м. Добропілля: на території міста знаходяться 311 магазинів, 9 кафе, 7 

закусочних, 3 бари, 2 столові, 1 поминальний зал, 1 «Студія А – суши», 1 

піцерія. 

Білицька міська рада: на території працюють 37 об’єктів торгівлі 

промисловими товарами, 12 - продовольчими товарами, 6 МАФів, 8 об’єктів 

побутових послуг, 1 аптека, 1 ветеринарна аптекам 3 об’єкти громадського 

харчування. 

Ганнівська сільська рада: на території сільської ради  3 продуктових 

магазини ,1  промисловий, 3 - кафе, 1 – лазня. 

Світлівська сільська рада – 4 об’єкти роздрібної торгівлі(магазини), 

розташовані в селах Новий Донбас, Світле, Красноярське. 

Святогорівська селищна рада – працюють 8 об’єктів роздрібної торгівлі. 
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Мережа закладів побутового обслуговування 

м. Добропілля: мережа побутового обслуговування налічує 102 заклади. 

Білицька міська рада : 8 об’єктів побутових послуг. 

Ганнівська сільська рада: мережа побутового обслуговування відсутня. 

Світлівська сільська рада: мережа побутового обслуговування відсутня. 

Святогорівська селищна рада: 1 перукарня. 

Туристична інфраструктура 

Планується створення умов для розвитку зеленого туризму на території 

Ганнівської сільської ради (облаштування ландшафту "Горицвіт", 

ознайомлення гостей громади із рослинним та тваринним світом 

Добропільщини). 

Таблиця 17. Можливості для розміщення гостей у готелях, пансіонатах, 

турбазах, агрооселях 

Заклад 
Кількість 

ліжок 

Річна 

заповнюваність, 

% 

м. Добропілля 

Готельний комплекс «Алєксія» 20 30 

Філії ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» 

«Санаторій-профілакторій «Дружба»» 

50 80-90 

Готельно-розважальний комплекс «Люкс» 15 до 50 

Гуртожиток, що розташований по вулиці 

Першотравнева, 59а 

144 69 

Гуртожиток, що розташований по вулиці 

Першотравнева, 59 

144 60-80 

м. Білицьке 

Гуртожиток вул..Паркова 6 30 100 
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10.   ПРІОРІТЕТНІ ГАЛУЗІ ДЛЯ ІНВЕСТУВАННЯ  

 

1. Харчова промисловість. 

2. Сільське господарство (фермерство, тваринництво, овочівництво, розвиток 

плодово-ягідного господарства, переробка сільськогосподарської продукції). 

3. Альтернативна енергетика (виробництво і монтаж сонячних електростанцій).  

4. Туризм та рекреація, створення нових туристичних об’єктів у селах ОТГ. 

5. Легка промисловість (виробництво одягу, взуття, побутових товарів, іграшок, 

сувенірів).  

6. Виробництво будівельних матеріалів (водостоків, систем огорож, профілів, 

керамічних сантехнічних виробів, виробів із пластику, пластмасових і 

гумотехнічних виробів, декоративних молдингів, полістірольної і 

поліуретанової продукції, пенобетону, промислової упаковки (з металу), 

перфорованих листів). 

7. Виробництво меблів. 

8. Розвиток і покращення медичних послуг. 

9. Розвиток готельного бізнесу. 

10. Освіта і бізнес-навчання (освітні центри, бізнес-інкубатори і бізнес-школи). 

11. Розвиток IT-сектору. 

12.  Створення індустріального парку. 

13.  Створення митного терміналу в індустріальному парку. 

14.  Створення залізничного терміналу. 

15. Створення мультимодального логістичного центру на базі УМТП або 

індустріального парку. 

       Інвестиційний клімат конкретного регіону, громади залежить від двох 

основних факторів: загальнодержавного індексу інвестиційної привабливості та 

від позиції місцевих органів самоврядування щодо залучення інвесторів і 

створення привабливого інвестиційного середовища.  

       Добропільська міська ОТГ відкрита для бізнесу і інвесторів та готова 

сприяти розвитку підприємництва на своїй території.  
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11.   КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ 

 

Єлін Ілля Костянтинович – керівник Центру стимулювання економічного 

розвитку Добропільської громади. 

Телефон: 050-8601507,   e-mail: pravo_garant@ukr.net 

Болотов Олександр Володимирович – експерт Центру стимулювання 

економічного розвитку Добропільської громади. 

Телефон: 095-1587566,   e-mail: bolotovavl13@gmail.com   

mailto:pravo_garant@ukr.net
mailto:bolotovavl13@gmail.com

