
                     Додаток 2 

     до  сесії селищної ради 

                                                                                                                                      від 24.12.2020р. 

                                                                                   №68 -3/VIIІ 

 

Перелік виконаних проектів за 2020 рік в процесі реалізації Стратегії розвитку Васильківської ОТГ на період 

2018-2027 р.р.  
 

 

 

Стратегічнаціль 2: ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ І УМОВ ЖИТТЯ МЕШКАНЦІВ ГРОМАДИ 

Операційна ціль 2.1. Розвиток дорожньої та транспортної інфраструктури  

 

Діяльність/ 

завдання 

Показник 

реалізації 

діяльності / 

завдання 

(продукт) 

Результат реалізації 

діяльності / завдання 

Показник 

оцінювання 

результату 

діяльності 

Джерела 

верифікації 

показників 

Відповідальний 

за виконання 

діяльності чи 

завдання 

Джерела 

фінансування / 

кошти з 

бюджету ОТГ 

Термін 

реалізації 

Витрачено 

коштів, 

тис.грн. 

2.1.8. Закупівля 

ремонтно-

дорожньої 

техніки для 

утримання 

доріг 

комунальної 

власності у 

належномустан

Придбано 

навісне 

обладнання  з 

піскорозкидаль

ним та 

поворотним 

відвалом з 

установкою на 

МАЗ-6501С5-

Покращення стану доріг 

на території 

Васильківської ОТГ 

укомплектоване

сучасною 

спеціалізованою 

високо 

технологічноюте

хнікою 

комунальне 

підприємство з 

ремонту 

Покращення 

стану доріг 

на 

територіїВас

ильківської 

ОТГ 

Виконком ОТГ 

Комунальне 

підприємство 

Місцевий, 

обласний 

бюджет 

2020 3242,7 



і 584-000, 

придбання міні 

навантажувача 

Bobcat S770  

автодорожнього

покриття 

2.1.9. 
Облаштування 
зупинок 
громадського 
транспорту   

Облаштованіна

вісами для 

зручних 

подорожей у 

будь-яку пору 

року зупинки та 

місця 

очікування 

громадського 

транспорту по 

всіх населених 

пунктах 

об’єднаноїгром

ади 

Підвищення якості життя 

за рахунок розширення 

можливостей вільного, 

недорогого та зручного 

пересування по території 

об’єднаної громади 

громадським 

транспортом  

Перевезення 

громадським 

транспортом в 

межах території 

об’єднаноїгрома

ди до 5 тис. осіб 

на місяць. 

Звітвиконко

му 

Звіткомунал

ьного 

підприємств

а 

Звітвиконкому 

Звіткомунально

гопідприємства 

Місцевий 

бюджет 

2020 43,0 

 

Стратегічнаціль 2: ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ І УМОВ ЖИТТЯ МЕШКАНЦІВ ГРОМАДИ 

Операційнаціль 2.2.Благоустрій, модернізація, та розвитокінфраструктури й енергозабезпечення (розвитоксистемизбору і сегрегаціїсміття, каналізації, 

водопостачання, телекомунікації, енергозбереження) 

 

Діяльність/ 

завдання 

Показник 

реалізації 

діяльності / 

завдання 

(продукт) 

Результат реалізації 

діяльності / завдання 

Показник 

оцінювання 

результату 

діяльності 

Джерела 

верифікації 

показників 

Відповідальний 

за виконання 

діяльності чи 

завдання 

Джерела 

фінансування / 

кошти з 

бюджету ОТГ 

Термін 

реалізації 

Витрачено 

коштів, 

тис.грн. 



2.2.5. Освітлення 

вулицьБогданівськ

ий старостинський 

округ 

(с.Катеринівка, 

с.Богданівка) 

Модернізована 
мережа 
зовнішньогоосвіт
лення 

Покращеннянаданняпослу

г 

Зниженнякриміногенноїси

туації 

Енергозберігаючіприлади 

Зменшеннявитрат 

на 

вуличнеосвітлення 

Звіт старости 

Звіткомуналь

ногопідприєм

ства 

Виконком Місцевий 

бюджет 

2020 77,3 

2.2.15. 

Капітальний 

ремонт 

селищного 

будинку 

культурив сел. 

Васильківіка, 

вул. Соборна, 

250  

Відремонтован
опокрівлюбуди
нкукультури у 
сел. 
Васильківка 

створення комфортних 
умов перебування 
мешканців в закладі 
культури, покращення 
надання культурно-
дозвіллєвих послуг 

 

Кількість 
проведених 
заходів 

Кількість осіб, 
що відвідують 
заходи 

Звітвідділуо
світи, 
культури, 
молоді та 
спорту 

Звітвиконко

му 

Виконком, 

відділ освіти, 

культури, 

молоді та 

спорту 

Місцевий, 

обласний, 

державний 

бюджет 

2020 146,4 

2.2.17 

Реконструкція 

будівлі 

Вербівського 

СБК в с. 

Вербівське 

Капітальний 
ремонт 
покрівлі будівлі 
будинкукульту
ри 

 

покращення санітарно-
гігієнічних умов 
перебування мешканців 
в закладі культури, 
економія бюджетних 
коштів за рахунок 
впровадження 
енергозберігаючих 
заходів та обладнання 

 

Кількістьпровед
ених у 
клубізаходів 

 

Звіт 
виконкому, 
звіт відділу 
освіти, 
культури, 
молоді та 
спорту 

Виконком, 

відділ освіти, 

культури, 

молоді та 

спорту 

Місцевий, 

обласний, 

державний 

бюджет 

2020 135,2 

2.2.20. 

Озеленення та 

облаштуваннят

ериторії 

Створені 
паркові зони у 
и населених 
пунктах 
об’єднаної 

Підвищення якості життя 
за рахунок озеленення 
та придання більш 
естетичного вигляду 

Збільшення 
кількості 
культурних 
зелених 
паркових зон на 

Звітвиконко
му 

Виконком Місцевий 

бюджет 

2020 24,9 



громади громади із 
загальною 
кількістю 
декоративних 
дерев та кущів 
– 1000,  клумб - 
40.  

населеним пунктам території 
населених 
пунктів Громади 
на 50 % 

 

Стратегічнаціль 2: ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ І УМОВ ЖИТТЯ МЕШКАНЦІВ ГРОМАДИ 

Операційнаціль 2.3. Належнийрівеньнаданняпублічнихпослуг (освітніх, медичних, адміністративних, соціальних, комунальних, культурних, 

спортивних, врахуванняінтересів людей з особливими потребами і мешканцівпохилоговіку) 

Діяльність/ 

завдання 

Показник 

реалізації 

діяльності / 

завдання 

(продукт) 

Результат реалізації 

діяльності / завдання 

Показник 

оцінювання 

результату 

діяльності 

Джерела 

верифікації 

показників 

Відповідальний 

за виконання 

діяльності чи 

завдання 

Джерела 

фінансування / 

кошти з 

бюджету ОТГ 

Термін 

реалізації 

Витрачено 

коштів, 

тис.грн. 

2.3.5. 
Створення 
центру  
розвитку  
молодіжногопі
дприємництва 

Функціонуванн
я Центру 
розвитку 
молодіжногопі
дприємництвав 
сел. 
Васильківка 

Покращення культурно-
дозвіллєвихпослуг, 
забезпеченняжитлом 

підвищення 
комунікативних навичок 
відвідувачів; 
розвиток 
самоорганізованості, 
відповідальності; 
залучення молоді до 
громадського життя 

Кількість 
проведених 
заходів 

Кількість 
відкритих ПП 

Звіт 
відділуосвіт
и, культури,  
молоді та 
спорту 

Звіт 
виконкому 

Виконком 

Відділосвіти, 
культури, 
молоді та 
спорту 

Місцевий, 
бюджет, 
грантовікошт
и 

2020 754,02 

2.3.8. 
Облаштовано 5 покращення якості Кількість Звіт Виконком Місцевий 2020 248,0 



Облаштування 
ігрових 
площадок 
сучасним 
інноваційним 
обладнанням 
для розвитку 
спорту на 
території 
Громади 

ігрових 
площадок 

 

життя мешканців 
громади 

належні умови для 
заняттяфізичною 
культурою, спортом, 
активного дозвілля 

створення спортивних 
зон для зайняття 
спортом 

користувачів 
спортивних 
об'єктів 

 

виконкому бюджет 

2.3.9. 
Придбанняспец
іалізованоїтехні
ки для 
забезпечення 
потреб 
населенняГром
ади 

 

Придбаннятехн
іки:  

Дорожнякомбі
нована 
машина, 
піскорозкидаль
ним та 
поворотнимвід
валом для 
машинидорож
ньоїкомбінован
ої МДКЗ-17-06 з 
установкою на 
кузов 
автомобіля 
МАЗ-6501С5-
584-000, 
придбання міні 
навантажувача 
Bobcat S770 

зміцнення матеріально-
технічної бази 
комунального 
підприємства 

створення сприятливих 
умов для життя 
мешканців громади 

оптимізація надання 
комунальних послуг, 
збільшення фінансових 
надходжень, 
покращення санітарного 
стану території громади 

Доходи від 
надання 
комунальних 
послуг 

Обсяг 
виконаних робіт 

Звіт 
комунально
го 
підприємств
а 

Виконком 

Комунальне 
підприємство 

Місцевий, 
бюджет, 
обласний 
бюджет 

2020 3242,7 

2.3.12.Встановл Очищена питна Комфортне та Отриманочиступ Звіт Виконком Місцевий, 2020 143,1 



ення фільтрів 
доочистки 
води в 
дошкільних та 
шкільних 
закладах освіти 

вода, що 
відповідає 
санітарними 
нормам для 
задоволення 
потреб 

10 м3 добу 

правильне перебування 

дітей в закладах освіти 

Життєво необхідна 

потреба 

Покращення санітарно-

епідеміологічної ситуації 

у закладах освіти 

итну воду відділуосвіт

и, молоді та 

спорту 

Звітвиконко

му  

Звіт 

старости  

 

Відділосвіти, 

молоді та 

спорту 

бюджет, 
грантовікошт
и 

 

Стратегічнаціль 2: ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ І УМОВ ЖИТТЯ МЕШКАНЦІВ ГРОМАДИ 

Операційнаціль 2.4. Розвитокрекреаційно-туристичногопотенціалугромади 

 

Діяльність/ 

завдання 

Показник 

реалізації 

діяльності / 

завдання 

(продукт) 

Результат реалізації 

діяльності / завдання 

Показник 

оцінювання 

результату 

діяльності 

Джерела 

верифікації 

показників 

Відповідальний 

за виконання 

діяльності чи 

завдання 

Джерела 

фінансування / 

кошти з 

бюджету ОТГ 

Термін 

реалізації 

Витрачено 

коштів, 

тис.грн. 

 2.4.3. 

Облаштування 

зони природного 

джерела поблизу 

ландшафтного 

заказника 

загальнодержавн

ого значення 

«Преображенськ

Облаштованозону 

природного 

джерела поблизу 

ландшафтного 

заказника 

загальнодержавн

ого значення 

«Преображенськ

ий» 

ГромадяниВасильківської 

ОТГ отримаютьможливості 

активного 

проведеннядозвілля, 

культурного відпочинку на 

лоніприроди 

Понад 600 осіб  за 

сезон  

пройдутьрозробле

нимтуристичним 

маршрутом  

Звітвиконкому Виконком, відділ 

освіти, культури, 

молоді та спорту 

Місцевий, 
обласний 
бюджет 

2020 121,1 



ий» 

Васильківського 

району 

Дніпропетровсько

ї області 

Васильківського 

району 

Дніпропетровсько

ї області 

2.4.4. 

Відновлення 

культурно-

туристичнихоб’єк

ті 

Відновлені та 
занесені у 
національнийреє
стр культурно-
історичнихпам’ят
никівУкраїнитури
стичніоб’єкти на 
територіїВасилькі
вської ОТГ 

МешканціВасильківської 
ОТГ 
отримаютьможливості 
активного 
проведеннядозвілля, 
культурного розвитку 

Підвищенняпатріотичнихн
астроївмешканцівГромади 

Понад 1000 осіб  
за сезон  
відвідають 
культурно-
туристичніоб’єкти 
на 
територіїГромади 

Звітвиконком
у 

Виконком ОТГ Місцевий 
бюджет 

 

2020 44,0 

 

Стратегічнаціль 3: СУСПІЛЬНИЙ РОЗВИТОК ТА ІНТЕГРАЦІЯ (РОЗВИТОК СУСПІЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ І СВІДОМОСТІ ТА САМОВРЯДУВАННЯ) 

Операційнаціль 3.4.  Інституційнийрозвитокгромади 

Діяльність/ 

завдання 

Показник 

реалізації 

діяльності / 

завдання 

(продукт) 

Результат реалізації 

діяльності / завдання 

Показник 

оцінювання 

результату 

діяльності 

Джерела 

верифікації 

показників 

Відповідальний 

за виконання 

діяльності чи 

завдання 

Джерела 

фінансування / 

кошти з 

бюджету ОТГ 

Термін 

реалізації 

Витрачено 

коштів, 

тис.грн. 

3.4.2. 
Створенняпрогра
мибазиданихтеле
фоннихномерівм
ешканцівгромади 

електронна база 

данихтелефонни

хномерівмешкан

цівгромади 

оперативнеінформуваннян

аселення 

проведенняопитув

аннямешканцівгро

мади для 

визначенняпріори

тетнихнапрямківр

рівеньзадово

леннянаселен

ня,  

 

Кількістьреалі

Виконком 
місцевий 
бюджет 

2020 

- 



озвиткугромади зованихпроек

тів 

 


