
Компетенція 

(повноваження)

Поточ

ний 

бал

Кроки 

(заходи) на 

покращення 

показника

Відповідал

ьна особа 

/

Відповідал

Залученн

я коштів 

бюджету

(так/ні)

Продукт 

виконанн

я заходів

Коментар

і щодо 

терміну 

виконанн

Допомог

а DOBRE

Повязаніс

ть із 

іншими 

заходами

Очікувани

й бал 

Загальна оцінка 

ОТГ

51 І кварталІІ кварталІІІ кварталІV квартал 54

Лідерство 
14 18

1.1 Стратегічне 

планування
5 5

1.2 

Повноваження 

органів місцевого 

самоврядування 

ОТГ

3

створити 

відповідні 

підрозділи 

та/або ввести 

штатного 

спеціаліста 

для 

здійснення 

81 до 90% 

основних 

передбачени

х законом 

повноважень

.

Заступник 

голови з 

питань 

діяльності 

виконоавч

их органів

так

Звіт про 

розподіл 

навантаж

ень між 

підрозділ

ами та 

працівник

ами у 

підрозділ

ах
так

3.2 

Охопленн

я 

послугами 

та доступ 

громадян

4

Термін виконання (2020 рік)



1.3 Лідерство в 

місцевому 

економічному 

розвитку

2

Реалізація  

проектів або 

заходів, 

орієнтованих 

на жіночу 

та/або 

молодіжну 

аудиторію 

ОТГ. Процес 

залучення 

громадян 

охоплює 

жінок, 

молодь та 

інші, 

зазвичай 

маргіналізов

ані, соціальні 

групи.

Відділ з 

питань 

економічн

ої 

діяльності 

та 

інвестицій

так

Реалізова

ні проекти 

орієнтова

ні на 

жіночу та 

молодіжн

у політику

так

4.5 

Залучення 

молоді

3



1.4 Ефективний 

менеджмент ОТГ 

2

Впрвадження 

електронног

о 

документооб

ігу та 

проведення 

навчання 

спеціалістів.

Керуючий 

справами, 

спеціаліст з 

кадрових 

питань

так

Впровадж

ений 

електронн

ий 

документ

ообіг, 

сертифіка

ти 

підвищен

ня 

кваліфіка

ні

1.1 - 

розробка 

стратегії  

ОТГ в 

частині 

вдосконал

ення 

роботи 

органів 

влади 

ОТГ

3

1.5 Кадри та найм 

персоналу 

2

Запровадити 

систему 

управління 

кадрами в 

електронній 

формі. 

Складати 

графік 

навчання/підви

щення 

кваліфікації 

разом із 

співробітнива

ми ОТГ. 

Надавати 

підготовку у 

разі прийому 

на работу 

нових 

співробітників.

Спеціаліст з 

кадрових 

питань

так

Впровадже

на система 

управління 

кадрами в 

електронні

й формі. 

Графік 

підвищенн

я 

кваліфікаці

ї ні 3

Бюджетування та 

фінанси
12 17



2.1 Розробка та 

виконання бюджету

4

Подальше 

використання 

партисипативно

го методу 

формування 

бюджету з 

урахуванням 

громадської 

думки.

Відділ 

фінансів, 

бухгалтерсько

го обліку та 

звітності

так

Сформовани

й бюджет з 

залученням 

громадськос

ті 

кінець 2019 

року, до 

прийняття 

бюджету на 

наступний 

рік

ні

2.5 - 

результати 

аудиту 

можуть 

вплинути на 

спосіб 

виконання 

моніторингу 

бюджетних 

витрат і 

надходжень

5



2.2 Одержання 

доходу

3

 Розробити 

плани 

наповнення 

дохідної 

частини 

бюджету для 

щонайменше 3 

позицій у цій 

базі і 

реалізувала 

більше, ніж 

один захід на 

їхнє виконання 

(новий/удоскона

лений спосіб 

збирання 

податку чи 

вдосконалення 

процесів). 

Встановлені 

тарифи на 

принаймні одну 

комунальну 

послугу 

покриває 100% 

її реальної 

вартості, 

включаючи 

затрати на 

організацію 

послуги та 

Відділ 

фінансів, 

бухгалтерсько

го обліку та 

звітност

так

Сформовани

й План 

наповнення 

дохідної 

частини 

бюджету

так

2.4 - 

затвердженн

я форми 

реєстру 

обєктів 

комунальної 

власності

4



2.3 Закупівлі

2

Затвердити 

зниження 

порогу для 

закупівель через 

систему 

ProZorro

Відділ 

фінансів, 

бухгалтерсько

го обліку та 

звітності

ні

Знижений 

поріг для 

закупівель

ні 3

2.4 Управління 

власністю громади

1

Переглянути 

ставки податку 

на майно, для 

збільшення 

плати за оренду 

майна, 

висвітлити 

реєстр майна на 

сайті громади.

Відділ 

фінансів, 

бухгалтерсько

го обліку та 

звітності

ні

Рішення про 

затвердженн

я реєстру 

опублікован

е на сайті 

ОТГ, 

висвітлений 

реєстр 

комунальног

о майна

ні

2.2 - 

наповнення 

бюджету

2



2.5 Фінансова 

звітність та аудит 

2

Впровадити 

внутрішні 

системи 

контролю, які 

протоколюються

, перегляд на 

предмет 

точності та 

вжиття заходів 

для усунення 

виявлених 

недоліків .

Відділ 

фінансів, 

бухгалтерсько

го обліку та 

звітності

ні

Впроваджен

а внутрішня 

система 

контролю 

так 3

Надання послуг 14 19



3.1 Планування 

надання послуг 

2

 Завершити 

реалізацію 

затверджено

го плану з 

покращення 

якості 

щонайменше 

однієї 

місцевої 

послуги, в 

якому 

передбачено 

механізми 

вимірювання 

її якості. 

Відповідно 

до нього, 

досягнути 

об’єктивного 

покращення. 

Встановлено 

індикатори д

ля її 

Відділ 

житлово-

комунальн

ого 

господарст

ва, Відділ 

освіти, 

молоді та 

спорту

так

Реалзован

ий План 

покращен

ня 

послуги, 

Встановле

ні 

індикатор

и 

результат

ивності, 

Виділення 

фінансува

ння  в 

річному 

бюджеті

так

1.2 - 

оптимізац

ія 

організаці

йної 

струтури 

апарату 

ОТГ

2. - 

розробка 

та 

виконанн

я 

бюджету 

на 

наступні 

роки

3



3.2 Охоплення 

послугами та доступ 

громадян

3

Надання послуг 

у сфері ТПВ у 

віддалених 

населених 

пунктах 

громади, 

надання доступу 

до медичних та 

культурних 

послуг у 

віддалених 

населених 

пунктах.

Відділ 

житлово-

комунального 

господарства

так

Охоплення 

послугами у 

сфері ТПВ, 

медичних та 

культурних 

послуг

4

3.3 Механізми 

зворотного зв’язку 

стосовно надання 

послуг 

2

Розробити та 

запровадити он-

лайн механізм 

отримання 

відгуків від 

громадян - окрім 

вікна на сайті 

для скарг додати 

вікна для оцінки 

якості основних 

послуг.

Спеціаліст 

загально-

організаційно

го відділу

ні

Механізм є 

діючий - 

можна 

перевірити 

на сайті

так 3



3.4 Задоволеність 

послугами з боку 

громадян

4

У співпраці із 

Молодіжною 

радою (або 

ініціативною 

групою) 

провести одне 

опитування 

щодо 

задоволеності 

основними 

послугами, які 

надаються 

владою ОТГ.

Відділ 

житлово-

комунального 

господарства, 

ГО "Активна 

молодь 

Васильківщин

и"

ні

Звіт про 

результати 

опитування

так 5



3.5 Інформаційно-

роз’яснювальна 

робота з надання 

послуг 

3

Розробити 

комунікаційний 

план щодо 

інформування 

населення про 

місцеві послуги, 

проведення 

інформаційної 

кампанії  щодо 

надання 

місцевих послуг. 

Опис основних 

послуг та планів 

щодо їх 

вдосконалення 

знаходиться і на 

сайті громади. 

Плани із 

покращення 

окремих послуг 

(щонайменше 8 

послуг із списку 

для індикатора 

3.2 РМСІ) 

розглядалися на 

сесії ради ОТГ.

Відділ 

житлово-

комунального 

господарства, 

спеціаліст 

загально-

організаційно

го відділу (ІТ 

спеціаліст).

так

розроблений 

комунікацій

ний план 

щодо 

інформуванн

я населення.

Буклети є в 

наявності у 

приміщенні 

апарату ОТГ

так

2 - бюджет 

на наступні 

роки

4

Участь 

громадськості 11 16



4.1 Надання 

публічної 

інформації і 

прозорість 

3

Впровадження 

інструменту 

зворотнього 

звязку з 

громадськістю

, 

впровадження 

бюджету 

участі

спеціаліст 

загально-

організаційн

ого  відділу 

(ІТ 

спеціаліст)

так

Впровадже

ний 

бюджет 

участі

так

4. 3 - 

ведення 

сайту та 

план із 

залучення 

ІТ 

технологій 4

4.2 Прозорість 

місцевої ради 

1

Врегулювати 

питання 

регулярного 

відвідання 

засідань 

громадянами.  

Публікукація 

графіку 

засідань сесії 

на початку 

року.

Проведення 1 

засідання на 

рік за участю 

громадськості 

або 

організацій 

громадянськог

о суспільства. 

Секретар 

ради
ні

Опублікова

ний графік 

засідання 

сесії на рік, 

Проведене 

одне 

засідання з 

залученням 

громадсько

сті

ні 2



4.3 IT для 

демократії 

2

Впровадити на 

сайті 

інструмент 

зворотнього 

звязку з 

громадськістю

, щоб можна 

було скласти і 

відправити 

запит або 

коментар, або 

поставити 

запитання. 

Провести 

інвентаризаці

ю своєї 

технічної 

оснащеності та 

проводити 

оновлення 

застарілого 

обладнання та 

програмного 

забезпечення, 

які 

використовуют

ься для 

реалізації 

інформаційної 

Спеціаліст 

відділу 

загально-

організаційн

ої роботи 

(ІТ 

спеціаліст)

так

Наявний на 

сайті 

інструмент 

зворотньог

о зв′язку, 

проведена 

інвентариз

ація 

технічного 

обладнання

початок 

2020 року

так

4.1 - 

створення 

підрозділу 

із питань 

комунікації

3



4.4 Гендерний 

фокус

2

Застосування 

антидискримін

аційного 

підходу при 

прийнятті на 

службу. 

Призначити 

уповноважену 

особу 

(координатор) 

з гендерних 

питань 

відповідає за 

гендерну 

експертизу 

(аудит) 

владних 

рішень та 

дотримання в 

органах влади 

гендерного 

балансу в їхній 

поточній 

діяльності.

Виразить хоча 

б одну статтю 

Бюджету ОТГ 

гендерно-

мотивовану.

Заступник 

голови з 

питань 

діяльності 

виконавчих 

органів, 

відділ 

фінансів, 

бухгалтерсь

кого обліку 

та звітності

так

Розпорядж

ення про 

призначенн

я 

уповноваж

еної особи 

з 

гендерних 

питань, 

гендерно-

орієнтован

а стаття 

бюджету

так

1.1 - 

розробка 

стратегії

3



4.5 Залучення 

молоді

3

Запровадженн

я квот для 

молоді в 

комсіях, або 

введення 

представника 

молоді до 

виконавчого 

комітету. 

Щоквартально 

проводити для 

молоді заходи, 

які 

відповідають 

потребам 

молоді, напр., 

тренінги з 

освоєння 

професій; 

ярмарки 

можливостей; 

стажування у 

виконавчих 

органах чи в 

раді депутатів; 

зустрічі 

молодіжних 

громадських 

організацій із 

Заступник 

голови з 

питань 

діяльності 

виконавчих 

органів, 

уповноваже

ний 

спеціаліст 

відділу 

освіти, 

молоді та 

спорту 

виконкому. 

так

Порядок 

денний 

відповідног

о засідання 

сесії ОТГ, 

Перелік 

заходів, які 

виконували

ся на 

протязі 

року

так

3 - бюджет

4

Керуючий справами виконкому З.Є.ГОЛИК


