
                                                                                                                                                                              Додаток №1 

                                                                                                                                                                                 до рішення сесії селищної ради 

                                                                                                                                                                            № 908-27/VII  від  20.03.2019 

 

Перелік виконаних проектів за 2018 рік в процесі реалізації Стратегії розвитку Васильківської ОТГ на період 

2018-2027 р.р.  
 

Стратегічна ціль 1:  ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ГРОМАДИ — ДИВЕРСИФІКАЦІЯ МІСЦЕВОЇ ЕКОНОМІКИ 

Операційна ціль 1.1. Формування інвестиційно-привабливого іміджу території, створення інфраструктурного, інституційного, кадрового забезпечення 

притоку інвестицій  

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 

1.1.2. Створення 

інвестиційної 

сторінки на веб-

сайті 

Васильківської 

ОТГ 

«Інвестиційно-

приваблива ОТГ, 

ресурси та 

можливості»  

 

Розроблений та 

оприлюднений в 

інтернет- мережі,  

спеціалізованих 

ЗМІ тощо  

інвестиційний 

паспорт 

Васильківської 

ОТГ разом із  

банком даних 

інвестиційних 

ресурсів 

Доведення до широких 

підприємницьких кіл 

інформацію про наявні на 

території Васильківської ОТГ 

потенційно привабливі для  

інвесторів об’єкти 

Кількість 

відвідувань 

інвестиційної 

сторінки 

Кількість 

потенційних 

інвесторів, які 

зверталися з 

пропозиціями 

Обсяг 

залучених 

інвестицій 

Прінтскріни 

Звіт 

виконкому 

Виконком 

Місцевий 

бюджет, 

грантові кошти 

2018 



 

 

 

Стратегічна ціль 2: ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ І УМОВ ЖИТТЯ МЕШКАНЦІВ ГРОМАДИ 

Операційна ціль 2.2. Благоустрій, модернізація, та розвиток інфраструктури й енергозабезпечення (розвиток системи збору і сегрегації сміття, 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. 

2.2.1. Капітальний 

ремонт ділянки 

підвідного 

водогону від 

свердловин до НС 

ІІ – го підйому 

Вовчанського 

водозабору для 

водопостачання 

смт. Васильківка,  

капітальний 

ремонт ділянки 

водопровідної 

мережі 

(протяжність 730 

м, обслуговує 

10000 мешканців) 

покращення надання 

послуг з водопостачання 

мешканцям громади, 

зменшення загрози 

постійних аварій на 

водопровідних мережах 

 зменшення втрати 

води та 

матеріальних 

витрат на ремонтні 

роботи 

Звіт 

комунального 

підприємства 

Звіт 

виконкому 

Акти 

виконаних 

робіт 

 

 

 

Виконком, 

комунальне 

підприємство 

Місцевий, 

обласний, 

державний 

бюджет, кошти 

грантові 

2018 

 

 

 

 

300,0 

2.2.5. 

Реконструкція 

вуличного 

Модернізація 

мереж 

зовнішнього 

Покращення надання 

послуг, 

енергозбереження за 

Зменшення 

витрат на 

Звіт 

комунально

го 

Виконком, Місцевий, 

обласний, 

2018   



освітлення по 

вул. 

Будівельників, 

вул. 

Абрикосова, 

вул. 

Святовознесенс

ька, вул. 

Мічуріна в смт. 

Васильківка,  

освітлення (1,0 

км ліній, 60 

світлоточок) 

рахунок використання 

енергоефективних 

приладів, зменшення 

криміногенної ситуації та 

аварій 

вуличне 

освітлення 

підприємств

а 

Акти 

виконаних 

робіт 

 державний 

бюджет 

 

741,8 

2.2.27. 

Капітальний 

ремонт 

приміщення під 

ЦНАП зі 

створенням 

«єдиного 

інвестиційного 

вікна»  

Готове до 

використання 

для якісного 

надання 

публічних 

послуг 

приміщення 

ЦНАП 

Васильківської 

ОТГ  

Підвищення якості 

надання публічних  

послуг у Васильківській 

ОТГ 

Зменшення 

кількості скарг 

на якість 

надання 

публічних послуг 

Зростання рівня 

індикатора 

загальної 

задоволеності 

членів ОТГ 

якістю публічних 

послуг 

 Зменшення 

втрат часу в 

чергах на 

отримання 

необхідних 

документів 

Звіт 

виконкому 

Виконком ОТГ Місцевий 

бюджет, 

державний 

бюджет, 

грантові 

кошти 

2018 894,6 



2.2.4. 

Реконструкція 

водопровідної 

мережі по вул. 

Восточна в смт. 

Васильківка  

Модернізація 

водопровідних 

мереж на 

території 

громади 

(протяжність 

446 м, послугу 

отримає 150 

мешканців) 

покращення надання 

послуг з водопостачання 

мешканцям громади, 

зменшення загрози 

постійних аварій на 

водопровідних мережах 

До 

водопровідної 

мережі 

під'єднано 150 

абонентів 

Звіт 

комунально

го 

підприємств

а 

Звіт 

виконкому 

Акти 

виконаних 

робіт 

Виконком, 

комунальне 

підприємство 

Місцевий, 

обласний, 

державний 

бюджет, 

кошти 

грантові 

2018  80,0 

 

Стратегічна ціль 2: ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ І УМОВ ЖИТТЯ МЕШКАНЦІВ ГРОМАДИ 

Операційна ціль 2.3. Належний рівень надання публічних послуг (освітніх, медичних, адміністративних, соціальних, комунальних, культурних, 

спортивних, врахування інтересів людей з особливими потребами і мешканців похилого віку) 

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. 

2.3.11 Капітальний 
ремонт будівлі 
Васильківської 
ДЮСШ( заміна 
вікон та дверей) 

Заміна 21 вікна 

Комфортні умови для 
учнів та дорослих, 

можливість реалізації 
захоплень та вмінь 

Кількість 
відвідувачів 

Кількість 
переможців 
спортивних 

змагань 

Кількість секцій 

Звіт відділу 
освіти, молоді 

та спорту  

Звіт 
виконавчого 

комітету 
Васильківсько

Виконком 

Відділ освіти, 
молоді та спорту 

Місцевий 
бюджет 

2018  

 

 

1400,0 



ї селищної 
ради 

Опитування 
мешканців 

2.3.16. Розвиток 
опорної школи 
в ОТГ: 
розробка та 
впровадження  
інноваційної 
моделі STEM  

Створені в 
опорній школі 

умови  
використання  
моделі STEM 

Рівна увага  до найбільш 
актуальних у сучасному 

світі напрямків  
комплексної  освіти   

Отримання школярами 
сучасної 

конкурентоспроможної 
професії 

Зростання 
середнього балу 
ЗНО випускників 
опорної школи 

(до 156-157) 

Підвищення 
кількості осіб, 

що поступають 
до ВНЗ на 

бюджетні місця 

Звіт відділу 
освіти, 

молоді та 
спорту 

Виконком ОТГ 

Відділ освіти, 
молоді та 

спорту 

Місцевий 
бюджет, 

державний 
бюджет, 
грантові 

кошти 

2018 40,0 

 


