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Органи місцевого самоврядування (ОМС)  - це 

виборні та інші органи територіальних громад, які мають 

повноваження вирішувати питання місцевого значення. 

Закон України «Про органи місцевого 

самоврядування» твердить: жителі села, селища, міста або 

кількох сіл, селищ, міст є відповідною місцевою 

територіальною громадою. Вона вирішує питання місцевого 

(у межах території села, селища, міста чи об’єднаної 

території) значення відповідно до Конституції України та 

законів України, як правило, через органи місцевого 

самоврядування України (ОМС). 

Система органів місцевого самоврядування включає: 

територіальні громади (жителів); сільські, селищні, міські 

ради, у т. ч. об’єднані територіальні громади; сільського, 

селищного, міського голову; виконавчі органи сільської, 

селищної, міської ради; старосту ради об’єднаної 

територіальної громади; районні та обласні ради, що 

представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, 

селищ, міст; органи самоорганізації населення. 

Органи місцевого самоврядування в Україні 

 представлені як: 

 сільська рада і її виконавчий орган (комітет);  

 селищна рада і її виконавчий орган (комітет);  

 міська рада і її виконавчий орган (комітет);  

 районна в місті рада і її виконавчий орган (комітет); 

районна рада;  

 обласна рада.  

До складу ради входять депутати, які обрані на 

місцевих виборах і повноваження яких визнано і не 

припинено. Голова ради головує на пленарних засіданнях 

сесії ради депутатів. 

Сільські, селищні, міські (районні в місті) ради 

утворюють виконавчий комітет. Останній очолює голова 



відповідної ради. Посади голови і секретаря ради є 

виборними, а голови і секретаря виконавчого комітету — ні. 

Як правило, ці посади займають особи, обрані на місцевих 

виборах. Виконавчих органів не мають і не створюють такі 

ОМС, як районні і обласні ради. Функції і повноваження 

виконавчих органів на обласному і районному рівні 

виконують відповідно обласні і районні держадміністрації. 

 

Повноваження органів місцевого 

самоврядування 
 

Сільські, селищні, міські ради здійснюють свої 

повноваження через ухвалення відповідних рішень на 

пленарних засіданнях цих рад згідно із затвердженим 

регламентом. На цих засіданнях вони вирішують питання, 

пов’язані з: 

 затвердженням регламенту відповідної ради;  

 утворенням і ліквідацією постійних та тимчасових 

комісій ради, визначенням їх складу, в т. ч. обрання 

голів цих комісій; 

 утворенням виконавчого комітету відповідної ради, 

його чисельності і персонального складу; 

 обранням на посаду й звільнення з посади секретаря 

ради. 

 Також ці органи за пропозицією (поданням) голови 

відповідної ради на пленарних засіданнях: 

затверджують структуру виконавчих органів ради; 

затверджують чисельність апарату відповідної ради та її 

виконавчих органів;  

утворюють інші виконавчі органи ради (відділи, 

управління тощо); 



 засновують місцеві ЗМІ для висвітлення діяльності ради, 

у т. ч. оприлюднення її нормативно-правових актів.  

На пленарних засіданнях ці ОМС можуть скасувати акти, 

рішення, накази виконавчого комітету ради або інших 

створених нею виконавчих органів. За умови, що ці акти не 

відповідають Конституції чи законам України, іншим актам 

законодавства чи рішенням відповідної сільської, селищної, 

міської ради. На пленарних засіданнях також:  

 затверджують програми соціально-економічного та 

культурного розвитку, цільові програми з інших питань;  

 затверджують місцевий бюджет, вносять зміни до нього;  

 встановлюють місцеві податки і збори та ставки 

земельного податку.  

Органи місцевого самоврядування наділені правом на 

пленарних засіданнях приймати рішення про:  

 здійснення місцевих запозичень; передачу частини 

коштів з місцевого бюджету;  

 надання юридичним і фізичним особам пільг щодо 

сплати у меншому розмірі місцевих податків і зборів, а 

також земельному податку; відчуження комунального 

майна; 

 передачу іншим органам окремих повноважень з 

управління комунальним майном.  

Окрім цього, вони затверджують договори з питань, 

віднесених до виключної компетенції цієї ради, які укладені 

сільським, селищним, міським головою від імені ради. Але 

не всі питання вирішують на сесії. Значну частину рішень 

приймають виконавчі органи (комітети) цих рад. 

 

 

 

 



Краматорська міська 

рада  
 

https://krm.gov.ua/  
 

https://www.facebook.com/kramatorsk.ra

da/ 

 

https://www.youtube.com/channel/UCPDGdlYrvajMpfg4ey

B7iqQ 

 

Контакти: 

84313, м.Краматорськ, пл. Миру, 2 

Контакт центр (цілодобово) 1505, +380 (99) 099-15-05 

Звернення громадян (у робочий час) +380 (6264) 5-94-91 

Центр надання адміністративних послуг (багатоканальний)     

+380 (626) 48-54-34 

Відділ документального забезпечення та діловодства       

+380 (626) 48-55-02 

E-mail obshotd@krm.gov.ua 

 

Міський голова 
 

Гончаренко Олександр Васильович   
 

Міський голова забезпечує 

здійснення, у межах наданих Законом “Про місцеве 

самоврядування в Україні” повноважень, діяльності міської 

ради та її виконавчого комітету на території міста 

Краматорська, додержання Конституції України, законів 

України, виконавчих актів Президента України та вищих 

органів законодавчої та виконавчої влади. 

https://krm.gov.ua/
https://www.facebook.com/kramatorsk.rada/
https://www.facebook.com/kramatorsk.rada/
https://www.youtube.com/channel/UCPDGdlYrvajMpfg4eyB7iqQ
https://www.youtube.com/channel/UCPDGdlYrvajMpfg4eyB7iqQ
mailto:obshotd@krm.gov.ua


Міський голова є головною посадовою особою 

територіальної громади міста. 

Очолює виконавчий комітет міської ради, головує на його 

засіданнях. 

Організує в межах визначених Законом, роботу міської 

ради та її виконавчого комітету. 

Підписує рішення міської ради та її виконавчого 

комітету. 

Вносить на розгляд міської ради пропозиції щодо 

кандидатури на посаду секретаря ради та кількісний і 

персональний склад її виконавчого комітету. 

Вносить на розгляд міської ради пропозиції щодо 

структури виконавчих органів ради, апарату ради та її 

виконавчого комітету, їх штатів. 

Здійснює керівництво апаратом міської ради та її 

виконавчими органами. 

Скликає сесії міської ради, вносить пропозиції та формує 

порядок денний сесій міської ради і головує на її пленарних 

засіданнях. 

Забезпечує підготовку на розгляд міської ради проектів 

програм соціально-економічного та культурного розвитку, 

цільових програм з інших питань місцевого 

самоврядування, бюджету міста та звіту про його 

виконання, рішень міської ради з інших питань, що 

належать до її відання; оприлюднює затверджені міською 

радою програми, бюджет міста та звіти про їх виконання. 

Призначає на посади та звільняє з посад керівників 

відділів, структурних підрозділів, управлінь та інших 

виконавчих органів ради, підприємств, установ  та  

організацій, що належать до комунальної власності 

територіальної громади міста, крім керівників дошкільних, 

загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів та 

керівників медичних закладів. 



Скликає загальні збори громадян за місцем проживання. 

Забезпечує виконання рішень місцевого референдуму, 

рішень міської ради та її виконавчого комітету. 

Є розпорядником бюджетних коштів, використовує їх 

лише за призначенням, визначеним рішенням міської ради. 

Представляє територіальну громаду міста, міську раду та 

її виконавчий комітет у відносинах із державними органами, 

іншими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями 

громадян, підприємствами, установами і організаціями 

незалежно від форм власності, громадянами, а також у 

міжнародних відносинах відповідно до законодавства тощо. 

Прийом громадян здійснюється за попереднім записом 

(напередодні)  відділом з роботи зі зверненнями громадян та 

доступу до публічної інформації   

за телефоном  (06264) 5-94-91 

Контакти: 

84313 м.Краматорськ пл. Миру 2 

тел. +380 (626) 48-55-02 

факс +380 (626) 48-55-01 

Соціальні мережи:  Facebook 

Графік прийому: з 02.04.2021 ТИМЧАСОВО 

ПРИПИНЕНО ПРИЙОМ ГРОМАДЯН до особливого 

розпорядження. 

 

Відділ по роботі зі зверненнями громадян та доступу 

до публічної інформації забезпечує право на звернення 

громадян до органів місцевого самоврядування шляхом: 

1) звернення через поштову скриньку у будівлі 

виконавчого комітету Краматорської міської ради (площа 

Миру, 2); 

2) звернення до «Контакт-центру м. Краматорськ» за 

телефонами: 15-05, 0990991505; 

 

https://www.facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko
https://krm.gov.ua/wp-content/uploads/2021/04/rasp_gol_02.04.21_41p.pdf
https://krm.gov.ua/wp-content/uploads/2021/04/rasp_gol_02.04.21_41p.pdf


3) засобами електронного зв’язку на сайті Краматорської 

міської ради у розділі «Містянам» за посиланням: 

- електронне звернення: (06264) 5-94-91 

https://krm.gov.ua/zvernennya-gromadyan/; 

- запит на публічну інформацію: (0626) 44-25-35 

https://krm.gov.ua/dostup-dopublichnoyi-informatsiyi/; 

 

4) засобами телефонного зв’язку «Телефон довіри» (06264) 

5-94-91 у відділі по роботі зі зверненнями громадян та 

доступу до публічної інформації для надання роз’яснень та 

подальшої маршрутизації звернень. 

 

Виконавчий комітет 
 

Повноваження Виконавчого комітету Краматорської 

міської ради встановлено Главою 2 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні». 

Виконавчими органами міської ради є її виконавчий 

комітет, управління, відділи, та інші утворені міською 

радою виконавчі органи. 

У межах, встановлених Главою 2 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», виконавчі органи 

міської ради здійснюють власні і делеговані 

повноваження у сферах і галузях: 

Ст. 27 – соціально-економічного і культурного розвитку, 

планування та обліку 

Ст. 28 – в галузі бюджету, фінансів і цін 

Ст. 29 – управління комунальною власністю 

Ст. 30 – житлово-комунального господарства, 

побутового, торговельного обслуговування, громадського 

харчування, транспорту і зв’язку 

Ст. 31 – будівництва 

https://krm.gov.ua/zvernennya-gromadyan/
https://krm.gov.ua/dostup-dopublichnoyi-informatsiyi/


Ст. 32 – освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури і 

спорту 

Ст. 33 – регулювання земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища 

Ст. 34 – соціального захисту населення 

Ст. 35 – зовнішньоекономічної діяльності 

Ст. 36 – оборонної роботи 

Ст. 37 – адміністративно-територіального устрою 

Ст. 38 – законності,правопорядку, охорони прав, свобод і 

законних інтересів громадян 

Ст. 38-1 – надання безоплатної первинної правової 

допомоги 

Ст. 39 – відзначення державними нагородами України 

Ст. 40 – інші повноваження 

Найвищим виконавчим органом міської ради є її 

виконавчий комітет, який очолює міський голова. 

Діяльність виконавчого комітету визначається Реґламентом 

роботи виконавчих органів Краматорської міської ради. 

Виконавчий комітет координує діяльність інших 

виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та 

організацій, що належать до комунальної власності міської 

громади, заслуховує звіти про роботу їх керівників; має 

право змінювати або скасовувати акти підпорядкованих 

йому виконавчих органів міської ради, а також їх посадових 

осіб. 

Персональний склад виконавчого комітету 

Краматорської міської ради 
https://krm.gov.ua/vykonavchyj-komitet/ 

 

Кількісний склад виконавчого комітету – 19 осіб. 

 

Гончаренко Олександр Васильович – міський 

голова 

https://krm.gov.ua/vykonavchyj-komitet/
https://krm.gov.ua/rada/miskyj-golova/
https://krm.gov.ua/rada/miskyj-golova/
https://krm.gov.ua/rada/miskyj-golova/


Сташкевич Ігор Ігорович  – секретар міської 

ради 

Основний напрямок діяльності: питання 

підготовки сесії міської ради, координації роботи 

постійних комісій міської ради, здійснення  заходів з 

підготовки та проведення  референдумів та  виборів до 

органів державної влади і місцевого самоврядування, 

організації взаємодії міської ради із засобами масової 

інформації, координації діяльності органів 

самоорганізації населення 
Контакти: 

84313 м.Краматорськ пл. Миру 2, каб. 216 

тел. +380 (626) 48-54-88 

факс +380 (626) 48-53-90 

https://www.facebook.com/stashkevich.dgma 

Підпорядкованість: 

 Відділ роботи з депутатами 

 Сектор внутрішньої політики 
 

Зенов Роман Миколайович – Перший заступник 

міського голови. Координує роботу: заступників 

міського голови, керуючого справами виконавчого 

комітету Краматорської міської ради згідно з 

розподілом основних напрямків діяльності; відділу з питань 

децентралізації.  Забезпечує взаємодію з усіма 

старостинськими округами, старостами, Донецькою 

обласною державною адміністрацією та органами 

центральної влади з питань децентралізації. 

Основний напрямок діяльності: питання реалізації 

державної політики з децентралізації; питання взаємодії з 

старостинськими округами. 

Контакти: 

84313 м.Краматорськ пл. Миру 2, каб. 304 

https://krm.gov.ua/rada/stashkevych-igor-igorovych/
https://krm.gov.ua/rada/stashkevych-igor-igorovych/
https://krm.gov.ua/rada/stashkevych-igor-igorovych/
https://www.facebook.com/stashkevich.dgma
https://krm.gov.ua/rada/zenov-roman-mykolajovych/
https://krm.gov.ua/rada/zenov-roman-mykolajovych/
https://krm.gov.ua/rada/zenov-roman-mykolajovych/


Підпорядкованість:  відділ з питань децентралізації. 

 

Безсонний Андрій Олександрович – заступник 

міського голови 

Основний напрямок діяльності: питання у сфері 

житлово-комунального   господарства, транспорту, 

зв’язку, обліку та розподілу житлової площі, 

фізичної культури та спорту. 

Контакти: 

84313 м.Краматорськ пл. Миру 2, каб. 216 

тел. +380 (626) 48-54-88 

факс +380 (626) 48-53-90 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009523373791 

Підпорядковані: 

 Управління житлово-комунального господарства 

 Управління фізичної культури та спорту 

 Управління з питань цивільного захисту 

 Відповідальний секретар адміністративної комісії 

 КП “МОСТ” 

 КП «Служба єдиного замовника» 

 КП КТТУ 

 СКП «Ритуальна служба» 

 КАТП 052810 

 КП «Міськсвітло» 

 КП «ДРУАС» 

 КВП «Краматорська тепломережа» 

 КПП «Краматорський водоканал» 
 

Катальнікова Олена Геннадіївна – заступник 

міського голови 

Основний напрямок діяльності: питання освіти, 

https://krm.gov.ua/rada/bezsonnyj-andrij-oleksandrovych/
https://krm.gov.ua/rada/bezsonnyj-andrij-oleksandrovych/
https://krm.gov.ua/rada/bezsonnyj-andrij-oleksandrovych/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009523373791
https://krm.gov.ua/rada/katalnikova-olena-gennadiyivna/
https://krm.gov.ua/rada/katalnikova-olena-gennadiyivna/
https://krm.gov.ua/rada/katalnikova-olena-gennadiyivna/


охорони здоров’я, культури та туризму, соціального захисту 

населення, молодіжної політики, служби у справах дітей. 

Контакти: 

84313 м.Краматорськ пл. Миру 2, каб. 101 

тел. +380 (626) 48-55-70 

Підпорядковані: 

 Управління праці та соціального захисту населення 

 Управління освіти 

 Управління з гуманітарних питань 

 Служба у справах дітей 

 Відділ охорони здоров`я 
 

Радченко Валерій Васильович – заступник 

міського голови 

Основний напрямок діяльності: питання щодо 

захисту державної таємниці, територіальної 

оборони, взаємодії з правоохоронними органами 

та інформатизації населення, діяльності адміністративної 

комісії. 

Контакти: 

84313 м.Краматорськ пл. Миру 2, каб. 310 

Підпорядковані: 

 управління з питань цивільного захисту 

 відділ інформаційних технологій та комп’ютерного 

забезпечення 

 відділ з питань оборонної, мобілізаційної, режимної 

роботи та взаємодії з правоохоронними органами 

 відповідальний секретар адміністративної комісії 

 

Савченко Тетяна Миколаївна  – заступник 

міського голови  

Основний напрямок діяльності: питання у сфері 

соціально-економічного розвитку, планування 

https://krm.gov.ua/rada/radchenko-valerij-vasylovych/
https://krm.gov.ua/rada/radchenko-valerij-vasylovych/
https://krm.gov.ua/rada/radchenko-valerij-vasylovych/
https://krm.gov.ua/rada/savchenko-tetyana-mykolayivna/
https://krm.gov.ua/rada/savchenko-tetyana-mykolayivna/
https://krm.gov.ua/rada/savchenko-tetyana-mykolayivna/


та обліку, бюджету, фінансів. 

Контакти: 

84313 м.Краматорськ пл. Миру 2, каб. 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100015122775555 

Підпорядковані: 

 Фінансове управління 

 Управління економічного розвитку 

 Відділ обліку та звітності 

 

Смирнов Сергій Володимирович – заступник 

міського голови 

Основний напрямок діяльності: питання 

архітектури та містобудування; 

адміністративних послуг; капітального будівництва та 

перспективного розвитку міста; архітектурно-будівельного 

контролю; комунальних ресурсів та самоврядного 

контролю, будівництва; архітектури; земельних  відносин; у 

сфері споживчого ринку; агропромислового комплексу; 

підприємництва, регуляторної політики; діяльності 

реєстраційних служб 

Контакти: 

84313 м.Краматорськ пл. Миру 2, каб. 101 

тел. +380 (626) 48-55-70 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100008915550295 

Підпорядковані: 

 Управління реєстраційних повноважень та ведення 

реєстру територіальної громади 

 Управління містобудування та архітектури 

 Управління земельних відносин 

 Відділ споживчого ринку, підприємництв та 

регуляторної політики 

 Відділ адміністративних послуг 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100015122775555
https://krm.gov.ua/rada/smyrnov-sergij-volodymyrovych/
https://krm.gov.ua/rada/smyrnov-sergij-volodymyrovych/
https://krm.gov.ua/rada/smyrnov-sergij-volodymyrovych/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008915550295


 Управління капітального будівництва та 

переспективного розвитку міста 

 Відділ державного архітектурно-будівельного 

контролю 

 

Славинська Ірина Олександрівна – керуючий 

справами 

Основний напрямок діяльності:  питання з 

організаційного, кадрового, господарського 

забезпечення,  діловодства та моніторингу 

документів, звернень громадян, питань нагород, організації 

взаємодії виконавчого комітету міської ради із засобами 

масової інформації. 

Контакти: 

84313 м.Краматорськ пл. Миру 2, каб. 218 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100001572567076 

Підпорядковані: 

 Архівний відділ 

 Відділ кадрової роботи та розвитку персоналу 

 Відділ ведення Державного реєстру виборців 

 Управління забезпечення діяльності виконавчого 

комітету 

 Управління з питань інформаційної політики та 

взаємодії зі ЗМІ 

 

Бабакова 

Світлана 

Леонідівна 

https://www.facebook.com/profile.

php?id=100012574171723 

Матюнін Роман 

Борисович 

https://krm.gov.ua/rada/slavynska-iryna-oleksandrivna/
https://krm.gov.ua/rada/slavynska-iryna-oleksandrivna/
https://krm.gov.ua/rada/slavynska-iryna-oleksandrivna/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001572567076
https://www.facebook.com/profile.php?id=100012574171723
https://www.facebook.com/profile.php?id=100012574171723
https://www.facebook.com/profile.php?id=100012574171723
https://www.facebook.com/profile.php?id=100012574171723
https://www.facebook.com/profile.php?id=100012574171723


Внукова Надія 

Анатоліївна 

 

Ощепкова 

Ганна 

Петрівна 

https://www.facebook.com/Krama

torskAnna 

Гребенюк 

Микола 

Григорович 

 

Рекова Наталія 

Юріївна 

Єрмаченко Ігор 

Геннадійович 

Удоденко 

Сергій 

Вікторович 

Кондратюк 

Сергій 

Іванович 

https://www.facebook.com/serg.ko

ndratuk 

Поштак Василь 

Васильович 

https://www.facebook.com/profile

.php?id=100022181417712 

 

Лебедєва Оксана 

Олександрівна 

Панасенко Людмила 

Михайлівна 

Мартинков Олександр 

Вікторович 

Мічківська Наталія 

Михайлівна 

Санжура 

Людмила Іванівна 

 

 

Загальний склад депутатів міської ради VIII скликання – 

42чол.: https://krm.gov.ua/deputaty-miskoyi-rady-viii-

sklykannya/ 

https://www.facebook.com/KramatorskAnna
https://www.facebook.com/KramatorskAnna
https://www.facebook.com/profile.php?id=100054353809773
https://www.facebook.com/profile.php?id=100054353809773
https://www.facebook.com/profile.php?id=100054353809773
https://www.facebook.com/serg.kondratuk
https://www.facebook.com/serg.kondratuk
https://www.facebook.com/serg.kondratuk
https://www.facebook.com/serg.kondratuk
https://www.facebook.com/serg.kondratuk
https://www.facebook.com/profile.php?id=100022181417712
https://www.facebook.com/profile.php?id=100022181417712
https://krm.gov.ua/deputaty-miskoyi-rady-viii-sklykannya/
https://krm.gov.ua/deputaty-miskoyi-rady-viii-sklykannya/


Міській раді підпорядковані: 

    м. Краматорськ 

    с-ще Ашуркове 

    с. Семенівка 

    Біленьківська селищна рада 

        смт Біленьке 

        с-ще Василівська Пустош 

Адреса: 84318 м. Краматорськ, смт. Біленьке, вул. 

Софіївська, буд. 151 

Тел.: 06264 61413, 0626463381 

E-Mail: bilrada@krm.gov.ua 

    Красноторська селищна рада 

        смт Красноторка 

        смт Комишуваха 

        смт Малотаранівка 

        с. Привілля 

Адреса: 84395, вул. Бєлгородська 97, смт. Красноторка, м. 

Краматорськ, Донецька обл. 

Телефон: (0626) 44-31-43 Факс: (0626) 44-32-01 

    Шабельківська селищна рада 

        смт Шабельківка 

        смт Олександрівка 

        смт Софіївка 

        смт Ясна Поляна 

Адреса: 84393 вул. Волгодонська, 85, смт. Шабельківка 

Тел.: 06264 15453 

E-Mail: posshab@gmail.com 

https://www.facebook.com/shabelkivka/ 

    Ясногірська селищна рада 

        смт Ясногірка 

Адреса: 84391 м. Краматорськ, вул. Миколаївська, буд.165 

Тел.: (0626) 444121, (0626) 444131 

 

mailto:bilrada@krm.gov.ua
mailto:posshab@gmail.com
https://www.facebook.com/shabelkivka/


Краматорська районна рада 
http://kramatorska.rayrada.org.ua/ 

 

   17.07.2020 року Постановою   Верховної Ради України  

№807- ІХ «Про утворення та ліквідацію районів» утворений  

Краматорський район (з адміністративним центром у місті 

Краматорськ). 

Краматорський район: 

Площа - 5196,1 кв. км.     

Населення -  560 903 

Адміністративний центр - м. Краматорськ 

Голова районної ради - Моховик Сергій Васильович 

Контакти: 

 84122, Донецька обл., м. Слов'янськ, вул. Василівська, 

буд.45 

Графік роботи: пн-чт 8:00-17:00, пт 8:00-16:00 

E-Mail: 44116268@gmail.gov.ua 

Контактні телефони: (099) 769-62-17 

 

 Склад Краматорського району,  затверджений Кабінетом 

Міністрів України: 

 Андріївська сільська територіальна громада (до 

складу громади входять 5 сіл: Андріївка, Варварівка, 

Новоандріївка, Роганське та Сергіївка) 

Контактні дані: 

Адреса: 84191, Донецька обл., Слов’янський р-н, 

с.Андріївка, вул.Миру,76 

Тел. 0956903665 

Графік роботи: пн-чт 8:00-17:00; пт 8:00-16.00 

E-Mail: 04342045@gmail.gov.ua 

Вебсторінка http://andriivca.rada.org.ua/ 

 

http://kramatorska.rayrada.org.ua/
mailto:44116268@gmail.gov.ua
mailto:04342045@gmail.gov.ua
http://andriivca.rada.org.ua/


 Дружківська міська територіальна громада (до 

складу громади увійшли м. Дружківка, селища міського 

типу Новогригорівка, Новомиколаївка, Олексієво-

Дружківка, Райське, села Дружківське, Кіндратівка, 

Красний Кут, Куртівка, Миколайпілля, Новопавлівка, 

Осикове, Павлівка, Петрівка, Райське, Софіївка, Торецьке, 

Торське та селища Приют, Старорайськ). 

Контактні дані: 

Адреса: 84205, м.Дружківка, Соборна, 16 

Тел. (06267) 4-28-26 

Факс: (06267)4-23-32 

E-mail: drz.v@dn.gov.ua 

Вебсторінка: https://druisp.gov.ua/ 

 

 Іллінівська сільська територіальна громада. До 

складу громади входять 25 населених пунктів — 5 селищ: 

Бересток, Довга Балка, Зоря, Клебан-Бик, Розкішне і 20 сіл: 

Березівка, Водяне Друге, Гнатівка, Зелене Поле, Іллінівка, 

Калинове, Катеринівка, Нова Полтавка, Новооленівка, 

Олександро-Калинове, Олександропіль, Плещіївка, 

Полтавка, Попів Яр, Романівка, Русин Яр, Стара 

Миколаївка, Степанівка, Тарасівка, Яблунівка. 

Контакті дані: 

Адреса: 85143, Костянтинівський р-н, с. Іллінівка, вул. 

Адміністративна, буд. 42/3 

Графік роботи: пн-пт 8:00-16:00 

E-Mail: 41073075@mail.gov.ua 

Тел. 3806272-6-21-69, (06272) - 6-11-73 відділ ЖКГ, (06272)-

6-21-27 РУСЗН (соцслужба) 

Вебсторінка https://illinivska-gromada.gov.ua/ 

 

 Костянтинівська міська територіальна громада 

mailto:drz.v@dn.gov.ua
https://druisp.gov.ua/
mailto:41073075@mail.gov.ua
https://illinivska-gromada.gov.ua/


  До складу громади входять 1 місто (Костянтинівка), 18 сіл 

(Біла Гора, Білокузьминівка, Віролюбівка, Диліївка, 

Іванопілля, Іжевка, Клинове, Майське, Маркове, 

Миколаївка, Неліпівка, Новомаркове, Олександро-

Шультине, Подільське, Попасне, Предтечине, Ступочки, 

Федорівка) та 5 селищ (Безім'яне, Молочарка, 

Новодмитрівка, Стінки, Червоне). 

  У Костянтинівській міській громаді утворено 7 

старостинських округів (24.12.2020р.):  Білокузь-

минівський, Віролюбівський, Іванопільський, Марківський, 

Миколаївський, Новодмитрівський, Предтечинський  

Контакті дані: 

Адреса:  85114, м.Костянтинівка, вул. Олекси Тихого, 260 

Вебсторінка https://konstrada.gov.ua/ 

 

 Краматорська міська територіальна громада;  

 

 Лиманська міська територіальна громада 

У складі громади 40 населених пунктів: 1 місто, 5 селищ 

міського типу, 30 сіл, 4 селища, які входять до 12 

старостинських: 

http://kramatorska.rayrada.org.ua/lymanska-tg-22-35-51-20-04-

2021/ 

Контакті дані: 

84406 м. Лиман, вул. Незалежності, 46 

Тел.:  (06261)4-16-82 Факс: (06261)4-16-82 

E-mail: rada@krliman.gov.ua 

Вебсторінка  https://krliman.gov.ua/uk 

 

 Миколаївська міська територіальна громада 

До складу громади входять 11 населених пунктів - 1 місто 

(Миколаївка) і 10 сіл: Васютинське, Малинівка, 

https://konstrada.gov.ua/
http://kramatorska.rayrada.org.ua/lymanska-tg-22-35-51-20-04-2021/
http://kramatorska.rayrada.org.ua/lymanska-tg-22-35-51-20-04-2021/
mailto:rada@krliman.gov.ua
https://krliman.gov.ua/uk


Никонорівка, Оріхуватка, Першомар'ївка, Пискунівка, Рай-

Олександрівка, Стародубівка, Тихонівка та Юрківка. 

Контакті дані: 

84180-84185, 84182 м.Миколаївка, площа Енергетиків, буд. 

2/14 

Графік роботи: пн-пт 8:00-17:00 

Тел.: 06262-42456 

E-Mail: ispolkom@mk-otg.gov.ua 

Вебсторінка  https://mk-otg.gov.ua/ 

 

 Новодонецька селищна територіальна громада 

До складу громади увійшли смт Новодонецьке, села Весела 

Гора, Іверське, Катеринівка, Криниці, Курицине, 

Куроїдівка, Новоіверське, Новопавлівка, Новопетрівка, 

Новосамарське, Новосергіївка, Самійлівка, Спасько-

Михайлівка, Степанівка, Федорівка, Шевченко, Шостаківка 

та селища Новоявленка, Самарське 

Контакті дані: 
м. Добропілля, смт Новодонецьке, вул. Благовісна, 3 

Тел.: +38 (050) 111 22 33; +38 (066) 405 11 15 

E-Mail:  ndonetsk@ukr.net 

Вебсторінка  https://ndonetsk.gov.ua/ 

 

 Олександрівська селищна громада 

До складу громади входять 1 смт (Олександрівка) і 41 село: 

Беззаботівка, Бузинівка, Варварівка, Високопілля, 

Голубівка, Громова Балка, Дмитро-Дар'ївка, Дмитроколине, 

Єлизаветівка, Запаро-Мар'ївка, Зелене, Зелений Брід, 

Знаменівка, Золоті Пруди, Карпівка, Левадне, Львівка, 

Мар'ївка, Микільське, Мирна Долина, Михайлівка, 

Надеждівка, Некременне, Новий Кавказ, Новоандріївка, 

Новобахметьєве, Новознаменівка, Новоолександрівка, 

Новополтавка, Новопригоже, Новостепанівка, Очеретине, 

mailto:ispolkom@mk-otg.gov.ua
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Пасічне, Петрівка Друга, Петрівка Перша, Роздолля, 

Софіївка, Софіїно-Лиман, Староварварівка, Шаврове та 

Яковлівка. 

Контактні дані: 

Адреса: 84000, Донецька обл., Олександрівський р-н, смт 

Олександрівка, вул. Центральна, буд. 15 

Графік роботи: пн-пт 8:00-17:00 

E-Mail адреса: office@oleksandrivka-grovada.gov.ua 

Контактні телефони: 062-6921045 

Вебсторінка  https://oleksandrivka-gromada.gov.ua/ 

 

  Святогірська міська територіальна громада (до 

складу громади увійшли м. Святогірськ та села Адамівка, 

Богородичне, Глибока Макатиха, Долина, Краснопілля, 

Мазанівка, Маяки, Микільське, Пришиб, Сидорове, 

Тетянівка, Хрестище)  

Контактні дані: 

Адреса: 84130 м. Святогірськ вул. Володимира Сосюри, 8. 

Тел./факс приймальної (06262)5-32-06; + 380958315276 

Вебсторінка  http://svyatogirsk.com.ua/miskarada.html  

https://www.facebook.com/Святогірська-міська-рада-

101891868577857 

 

 Слов’янська міська територіальна громада (до складу 

громади входять 5 населених пунктів: місто Слов'янськ, 

смт Билбасівка та Андріївка, село Мирне та Торець.) 

Контактні дані:  

84122 м.Слов’янськ Соборна площа, 2 

Вебсторінка http://slavrada.gov.ua/ 

Тел. (06262) 2-33-52, 2-34-78 

E-Mail: postmaster@slavrada.gov.ua 

priem@slavrada.gov.ua 
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 Черкаська селищна територіальна громада  

Контакти: 

84162 Слов'янський р-н, смт Черкаське, вул. Ясна, буд.3 

Тел.: +380 (66) 62-55-742 

Графік роботи: понеділок - четвер з 8:00 до 17:00, п'ятниця 

з 8.00 до 16.00 

E-Mail: 04341790@gmail.gov.ua 

Вебсторінка  https://cherkaska-gromada.gov.ua/  

 

   25 жовтня 2020 року відбулися вибори в Краматорську 

районну раду VIII скликання. Загальний  склад  депутатів 

Краматорської районної ради - 54 депутати.   

Краматорська районна рада утворилася  шляхом  злиття  

трьох районів - Костянтинівського, Слов’янського та 

Олександрівського. 

 

Донецька обласна державна 

адміністрація 
 

https://dn.gov.ua/ 

 

Адреса: 84306, Донецька обл., м. 

Краматорськ, вул. Олекси Тихого, 6 

 

Голова Дон ОДА, керівник обласної 

військово-цивільної адміністрації - Кириленко 

Павло Олександрович 

Перший заступник голови ОДА  - Мороз Ігор 

Вікторович 

Заступник голови ОДА - Філашкін Вадим Сергійович 

Заступник голови ОДА - - Костюніна Юлія Олександрівна 

Заступник голови ОДА  Клюшников Денис Геннадійович 

mailto:04341790@gmail.gov.ua
https://cherkaska-gromada.gov.ua/
https://dn.gov.ua/


Керівник апарату ОДА - Свинаренко Олег Іванович 

Тел. приймальня: +380 (6264) 2-04-62 

Електронна пошта: donoda@dn.gov.ua 

 

За адміністративно-територіальним устроєм у Донецькій 

області налічується 8 районів, 1 298 населених пунктів: 

 28 міст обласного значення (у тому числі на 

підконтрольній українській владі території – 15); 

 24 міст районного значення (у тому числі на 

підконтрольній українській владі території – 16); 

 131 селище міського типу (у тому числі на 

підконтрольній українській владі території – 67) 

 196 селищ (у тому числі на підконтрольній 

українській владі території – 93); 

 919 сіл (у тому числі на підконтрольній українській 

владі території – 661). 

 Створено 66 територіальних громад, з них виконують 

повноваження 37 (20 міських, 8 селищних, 9 сільських). Не 

проводилися перші вибори депутатів відповідних місцевих 

рад та сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2020 

року у 30 територіальних громадах, з яких 20 знаходяться 

на тимчасово непідконтрольній українській владі території. 

 На території Донецької області створено 12 військово-

цивільних адміністрацій (1 обласна, 6 міських, 5 селищна). 

Гаряча лінія Донецької облдержадміністрації:  

0-800-507-506   

+380 (6264) 6-02-80 

Електронна пошта для звернень: 

Для звернень юридичних осiб: 

donoda@dn.gov.ua 

Для звернень фізичних осiб: 

citizen@dn.gov.ua 

mailto:donoda@dn.gov.ua
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Запит на публiчну інформацiю: public@dn.gov.ua 

 

Апарат облдержадміністрації 

https://dn.gov.ua/persons 

 

Структурні підрозділи облдержадміністрації: 
Департамент інвестиційно-інноваційного розвитку і 

зовнішніх відносин 

Департамент агропромислового розвитку та земельних 

відносин 

Департамент екології та природних ресурсів 

Департамент економіки 

Департамент житлово-комунального господарства 

Департамент з питань цивільного захисту, мобілізаційної та 

оборонної роботи 

Департамент капітального будівництва 

Департамент освіти і науки 

Департамент охорони здоров'я 

Департамент розвитку базових галузей промисловості 

Управління фізичної культури та спорту 

Управління сім’ї, молоді та масових заходів національно-

патріотичного виховання 

Департамент соціального захисту населення 

Департамент фінансів 

Державний архів області 

Служба у справах дітей 

Управління культури і туризму 

Управління автомобільного транспорту 

Управління містобудування та архітектури 

Управління інформаційної діяльності та комунікацій з 

громадськістю. 
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84331, Україна, 

м. Краматорськ, 

вул. М. Приймаченко, 16 

http://lib-krm.org/ua 

https://www.facebook.com/lib.krm 

e-mail: library@krm.net.ua 

 

тел. (06264)7-14-04, 5-20-46, 3-71-43 
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