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Вступ 
Стратегія розвитку є найважливішим плановим документом громади, який визначає бачення 

та довгострокові стратегічні цілі, до яких  прагне громада. Документ Стратегії розвитку 

Васильківської ОТГ є відповіддю органів влади громади на зміни соціально-економічної ситуації, які 

вимагають уважного вивчення існуючих потреб, прагнень, а також ресурсів і перспектив розвитку 

Громади. 

В системі управління місцевим розвитком Стратегія відіграє ключову роль як генеральний 

план заходів Громади, економічних та суспільних партнерів, які можуть посилатись на неї в процесі 

залучення зовнішніх коштів та на її підставі будувати власні стратегічні плани. Завдяки цьому даний 

документ є також інструментом для управління та інтенсифікації співпраці з органами 

самоврядування, приватними та неурядовими партнерами на місцевому та регіональному рівнях. 

Створення партнерств на етапі реалізації окремих напрямків впровадження Стратегії матиме 

ключове значення для розвитку Громади. Реалізація завдань з розвитку Васильківської ОТГ 

передбачатиме налагодження співпраці між органами самоврядування всіх рівнів, державними 

установами, суспільними та приватними партнерами. Таким чином, Стратегія охоплює не лише 

завдання, що належать до сфери компетенції органів самоврядування, але і вказує на рішення, 

необхідні для сталого та ефективного розвитку усієї місцевої спільноти. 

Процес роботи над Стратегією розглядався як можливість діалогу між представниками 

різноманітних середовищ щодо поточного стану та майбутнього Васильківської ОТГ. Отримання 

відповідей на питання в розпочатій таким чином дискусії: куди ми йдемо? чого ми хочемо досягти? 

та коли і як ми хочемо цього досягти? дозволило сконструювати документ, який в своїй основі 

містить принципи розвитку громади і покликаний слугувати керівництву громади практичним 

інструментом управління місцевим розвитком. Інструментом, який дозволяє обрати оптимальні 

методи досягнення запланованих цілей, який мінімізує ризики і витрати на прийняті рішення та 

дозволяє постійно стежити за прогресом і ступенем виконання запланованих результатів, а отже, 

вживати заходів у разі труднощів або відхилень. 

В ході підготовки  Стратегії розвитку, Громада на перше місце поставила політику поваги до 

людей та запобігання дискримінації. Стратегія забезпечує рівні можливості для  мешканців Громади 

у всіх аспектах її життєдіяльності, незалежно від раси, кольору шкіри, релігії, статі, національного 

походження, громадянства, віку, сімейного стану, неповносправності, сексуальної орієнтації або 

будь-яких інших ознак, які захищає закон. Повага до інших є невід’ємною складовою пропонованих 

проектів реалізації Стратегії, а підтримка різноманітності та суспільної інтеграції включена у нашу 

місію, цінності та етичні принципи. Ми хочемо слугувати прикладом у сфері підтримки 
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різноманітності та суспільної інтеграції та надихнути жителів поділяти подібні цінності. В ході 

реалізації стратегічних цілей ми будемо прагнути до збільшення представництва жінок в діяльності 

Громади, дотримання вікової різноманітності серед адресатів Стратегії, поваги прав етнічних 

меншин і полегшення доступу особам з обмеженими фізичними можливостями. 

Стратегія розвитку Васильківської ОТГ була підготовлена в результаті робіт, проведених 

місцевими органами самоврядування громади та експертами ФРДЛ в межах програми «DOBRE» у 

тісній співпраці із суспільними та приватними партнерами. Документ враховує висновки та 

рекомендації, сформульовані в рамках широких публічних дебатів, елементами яких були, зокрема, 

стратегічні зустрічі, дослідження якості життя та консультації з громадськістю. Стратегія розвитку 

Васильківської ОТГ на 2018-2027 рр. відповідає пріоритетам та цілям документів на національному та 

регіональному рівнях, а саме: Державної Стратегії регіонального розвитку України на період до 2020 

року, Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020», Стратегії розвитку Дніпропетровської області на 

період до 2020 року. Завдяки залученню представників органів самоврядування, громадських 

організацій, підприємців та місцевих лідерів суспільного життя, Стратегія розвитку Васильківської 

ОТГ є не лише інструментом для втілення політики місцевого розвитку, але і синтезом свідомого 

вибору та рекомендацій представників різних спільнот, що формують громаду. 

Стратегія розвитку Васильківської ОТГ на 2018-2027 рр. є відкритим документом, в якому 

мають знайти місце завдання та ініціативи, які необхідні для ефективної реалізації стратегічних цілей 

та реалізації бачення. Одночасно Стратегія - це плановий та ієрархічний документ, який уточняє 

основні положення, розроблені на даний момент. В такій формі вони повинні бути послідовно 

реалізовані в період, на який було заплановане виконання представленого раніше стратегічного 

бачення. Затвердження Стратегії не закриває можливості впровадження змін, проведення 

консультацій з громадськістю та внесення пропозицій нових проектів для вирішення локальних 

потреб. Стратегія паралельно є інструментом, який визначає загальні рамки раціонального 

управління існуючими ресурсами та є ключовим елементом планування місцевого розвитку. 

Положення, що містяться в документі Стратегії, повинні щороку використовуватись як один з 

основних інструментів при підготовці проекту бюджету та при розробці стратегії дій із залучення 

громадою додаткових зовнішніх коштів. Положення, що містяться в цьому документі, повинні також 

бути використані як керівництво для співпраці з іншими органами самоврядування,  суспільними та 

економічними партнерами, які в результаті призведуть до проведення спільних заходів, 

спрямованих на задоволення потреб місцевої спільноти. 
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Процес створення Стратегії 
Громада має досвід підготовки документів стратегічного характеру.  В 2016-2017 року була 

підготовлена Науково-практична розробка Стратегії дій Васильківської селищної об’єднаної 

територіальної громади на період 2017 – 2022 рр . ( Стратегія розвитку Васильківської селищної 

об’єднаної територіальної громади на період 2017 – 2022 рр. : наук.-практ. розробка / Кол. авторів. – 

Керівн. творч. колективу Павліченко С.В., Шаров Ю.П. – Васильківка – Дніпро, 2017. –  136 с.   Колектив 

авторів:  Павліченко С В., Шаров Ю.П., Агаркова Т.О., Голик З.Є., Гусак С.А., Корінь М.М., Краснов С.В., 

Тертична О.А., Чикаренко О.О., Чикаренко І.А., Ушакова А.С., Мохорт Н.В.).  

Ці та інші документи і практика роботи над ними дозволили використати цінні 

напрацювання та висновки та  ефективно залучати громаду до стратегічного планування в рамках 

Проекту «DOBRE». 

  Підхід Проекту «DOBRE» до процесу стратегічного планування (у т.ч. до актуалізації діючих 

стратегій) базується на переконанні, що стратегія розвитку – це не лише документ, який визначає 

основні напрями діяльності органів місцевого самоврядування (тобто такий собі "внутрішній" 

документ місцевої влади), а план розвитку всієї місцевої спільноти. Це означає, що треба 

обов’язково досягти консенсусу навколо положень стратегії, а також узгодити ступінь і принципи 

залучення широкого кола зацікавлених сторін до її реалізації. 

Прийняття вищезазначеної методології означає на практиці: 

 Залучення до роботи над стратегічним документом широкого представництва місцевого 

середовища (представників найважливіших установ, громадських організації, місцевих 

лідерів)   

 Діяльність з перспективи сталого розвитку – аналітичні дослідження і рішення, які 

ухвалюються під час розробки стратегії, охоплюють три сфери: економічну, соціальну й 

екологічну. Це означає, що у процесі ухвалення рішень враховуються умови, пов’язані з 

кожною з цих сфер (але не у кожному випадку ці сфери мають бути в однаковій мірі 

важливими). 

 Підготовку звіту про стан громади, який базується на аналізі поточної ситуації (аналіз 

фінансових даних, стану інфраструктури, демографічних даних, даних про ринок праці і 

економіку, екологічних аспектів). 

 Проведення поглибленого соціологічного аналізу, який в однаковій мірі охоплюватиме 

аналіз поточної ситуації і проведення соціологічних досліджень на репрезентативній вибірці 

мешканців (досліджень громадської думки про умови життя і якість публічних послуг у 

громаді), 
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 Перевірку напрацьованих рішень у ході реальних і ефективних громадських консультацій. 

 Врахування думки більшості мешканців під час вибору пріоритетів розвитку (соціологічні 

дослідження і консультації). 

 Тісну співпрацю під час роботи над документом між зацікавленими сторонами (мешканцями 

та інституціями), працівниками органу місцевого самоврядування і консультантами Фонду 

Розвитку Локальної Демократії. 

Робота над документом відбувалася  на основі методології,  прийнятої за наступною схемою 

(заштриховані області вказують на безпосередні стратегічні зустрічі стратегічної команди): 

 

 

Представлення результатів 
ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ 

МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ

Погодження інструментів 
дослідження

Планування дослідження

Визначення обсягу інформації /
ДАНИХ для збору 

Аналіз зацікавлених сторін

Діагностика 
соціальних 

потреб.

ЗВІТ

Представлення 
результатів досліджень

Створення БАЧЕННЯ 
РОЗВИТКУ

Визначення стратегічних 
та операційних цілей

Вибір пріоритетів

Список проблем і цілей.

Вступна редакція 
документу.

Пропозиції показників 
розвитку.

Обговорення першої 
версії документу.

Створення плану дій, 
узгодження 

показників розвитку.

Список завдань і графік 
реалізації з визначенням 

відповідальності та 
ресурсів. 

Редакція другої версії 
документу. 

Обговорення 
документу. 

Погодження 
документу.

Громадські 
консультації

Кінцева версія

Затвердженн
я стратегії
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Графік приготування стратегії передбачав наступні заходи, які були здійснені протягом червня 2017 

- січня 2018: 

 Підготовка діагностики соціально-економічного стану громади - червень-липень 2017;  

 Перша стратегічна майстерня (24.10.2017) - початок процесу стратегічного планування , 

створення робочої групи, затвердження графіку роботи над розробкою стратегії, початок 

соціологічних досліджень;  

 Уточнення та доповнення діагностичних даних - жовтень-листопад 2017 р.  

 Проведення соціологічних досліджень на репрезентативній вибірці мешканців  

 Друга стратегічна майстерня (21.11.2017r.) – дискусія над потенціалами і проблемами 

розвитку ОТГ, опрацювання SWOT-аналізу, дискусія над потенціалами і проблемами 

розвитку ОТГ, узгодження бачення розвитку і стратегічних цілей;  

 Третя стратегічна майстерня (19.12.2017r.) – узгодження операційних цілей та робота над 

проектами, з показниками продуктів і результатів;  

 Четверта стратегічна майстерня (30.01.2018r.) – опрацювання системи моніторингу та 

оцінки, актуалізації та системи впровадження стратегії;  

 Громадські консультації щодо документу – (30.01-20.02) 

 П’ята стратегічна майстерня (20.02.2018r.) – висновки з громадських консультацій, 

доповнення документу.  

СКЛАД РОБОЧОЇ ГРУПИ 

1.Павліченко Сергій Володимирович – голова Васильківської селищної ради, голова   Робочої групи 
2.  Ковальчук Сергій Олександрович – економіст, секретар Робочої групи 
3.  Дзюба Тетяна Сергіївна – головний бухгалтер, член групи 
4.  Варакута Віталій Миколайович – депутат селищного ради, член групи 
5.  Пазій Олександр Григорович – депутат селищного ради, член групи 
6. Тертишна Олена Анатоліївна – член групи (за згодою) 
7. Любчук Олександр Всеволодович – депутат селищної ради, член групи 
8. Шаров Юрій Павлович – член групи (за згодою) 
9. Швайка Світлана Володимирівна – головний лікар сімейної медицини, член групи  
10. Прогонний Олег Петрович – начальник відділу освіти, член групи 
11. Гусак Світлана Анатоліївна – начальник відділу, член групи 
12. Івоніна Валентина Михайлівна – депутат, член групи 
13. Симоненко Ірина Валентинівна – депутат, член групи 
14. Пономаренко Віктор Іванович – приватний підприємець, член групи 
15. Пономаренко Інга Валеріївна –приватний підприємець, член групи 
16. Кущевська Ірина Володимирівна – голова громадської організації, член групи 
17.Єрмакова Юлія Іванівна – в.о. старостинського округу в с. Богданівка, член групи 
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18. Ляшенко Олександр Володимирович – в.о. старостинського округу в с. Воскресенівка, член групи 
19. Недокус Петро Іванович –в.о. старостинського округу в с. Великоолександрівка, член групи 
20. Гончаренко Максим Володимирович – директор Васильківської СЗШ № 2, член групи 
21. Харченко Світлана Василівна – директор Васильківського селищного будинку культури, член групи 
22. Горбатенко Володимир Леонідович – громадської організації в с. Великоолександрівка, член 
робочої групи 
23. Горбатенко Олексій Леонідович – депутат, член робочої групи 
24. Світлична Олександра – депутат, член робочої групи 
25. Назарук Віра Олексіївна – представник громадськості с. Манвелівка, член робочої групи 
26. Пілюченко Володимир Володимирович – представник громадськості с. Манвелівка, член робочої 
групи 
27. Мірошніченко Альона Олександрівна –голова молодіжної організації громади, член робочої групи. 
 

ГРУПА ЕКСПЕРТІВ-КОНСУЛЬТАНТІВ  

1. Шаров Ю.П. – доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і 

техніки України, завідувач кафедри менеджменту та управління проектами 

Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії 

державного управління при Президентові України (ДРІДУ НАДУ), керівник групи  

2. Чикаренко І.А. – доктор наук з державного управління, доцент, доцент кафедри 

менеджменту та управління проектами ДРІДУ НАДУ 

3. Чикаренко О.О. – кандидат наук з державного управління, доцент 

4. Ушакова А.С., магістр державного управління, аспірант кафедри менеджменту та 

управління проектами ДРІДУ НАДУ 

5. Мохорт Н.В., магістр державного управління, аспірант кафедри менеджменту та 

управління проектами ДРІДУ НАДУ 

6. Під час роботи над документом Стратегії також було враховано рекомендації консультантки з 

гендерно орієнтованого бюджетування Національного Демократичного Інституту міжнародних 

відносин в рамках проекту «DOBRE» Юлії Малько. 

 

 

 

 

Структура стратегії розвитку васильківської отг 
Структура  Стратегії розвитку ОТГ відповідає підходам до стратегічного процесу, прийнятим для 
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реалізації в рамках співпраці з програмою «DOBRE», і охоплює чотири основні частини. Перша 

частина включає діагностичні дані, що описують основні висновки щодо соціально-економічного 

становища громади, її потенціалів розвитку та основних проблем. Ця частина також містить основні 

висновки з вивчення якості життя жителів разом із SWOT-аналізом. Друга частина - опис визначених 

місії та бачення розвитку громади, які базуються на діагностичних висновках з першої частини 

документа. У третій частині містяться стратегічні цілі та операційні цілі разом із переліком проектів їх 

реалізації, що містять відповідні показники продуктів та результатів. План управління стратегією 

включений до четвертої основної частини документа (включаючи процедури для моніторингу 

виконання заходів та процедури оновлення стратегії). Документ містить додатки  у формі звіту про 

стан громади та картки  трьох стратегічних  проектів громади. 

 

 

  

•визначає загальну найважливішу  мету на
досягнення якої  спрямована підготовка, 
активізація та залучення мешканців громади та 
реалізація Стратегії розвитку. 

MІСІЯ

•створює майбутній образ громади, дозволяючи 
ефективно виконувати визначенуБАЧЕННЯ

•визначають основні пріоритети, необхідні для 
досягнення бачення Стратегії розвитку та реалізації 
визначеної місії

CТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ

•становлять напрямки  конкретних діяльностей і 
визначені для реалізації стратегічних цілейОПЕРАЦІЙНІ ЦІЛІ

•описують напрями діяльності (проектів),  які 
необхідні для реалізації конкретних оперативних 
цілей

ДІЯЛЬНОСТІ/ПРОЕКТИ
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СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 

ОПЕРАЦІЙНІ ЦІЛІ

ПРОЕКТИ

ОПЕРАЦІЙНІ ЦІЛІ

ПРОЕКТИ

ОПЕРАЦІЙНІ ЦІЛІ

ПРОЕКТИ

РЕАЛІЗАЦІЯ

MOНІТОРИНГ

АКТУАЛІЗА
ЦІЯ

ДІАГНОСТИКА ЛОКАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 

ОСНОВНІ ВИСНОВКИ,  SWOT АНАЛІЗ, 

БАЧЕННЯ РОЗВИТКУ 
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Діагностика місцевого розвитку 

Васильківська ОТГ розташована у східній частині Дніпропетровської області та межує з 
Запорізькою областю. Васильківська ОТГ була створена п′ятьма сільськими радами: 
Великоолександрівською, Богданівською, Воскресенівською, Дебальцівською та Григорівською,  та 
двома селищними радами – Васильківською та Письменською. Вибір Васильківки адміністративним 
центром громади був зумовлений її статусом колишнього районного центру. 
 

   

 

Усього ОТГ налічує 20 населених пунктів, відстань до яких від адміністративного центру ОТГ 

знаходиться у межах від 5 км до 30 км. Чисельність населення, яке проживає у цих населених 

пунктах, коливається у межах від 2 осіб  до 11 848 - в адміністративному центрі . Наприкінці листопада 

2018 року на території об'єднаної громади проживало 16355 осіб.  Васильківська ОТГ була створена 

в перший період процесу реформування українського самоврядування. Створення Васильківської 

ОТГ було передбачене в «Перспективному плані формування територій громад Дніпропетровської 

області». На етапі формування «Перспективного плану…» (березень – квітень 2015 р.) керівництво 

районної державної адміністрації підтримувало принцип «один район – одна громада». Об'єднання 

здійснювалася відповідно до юридичної процедури.  
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Назва населеного пункту Кількість 
населення 

 

АДМІНІСТРАТИВНІ МЕЖІ ВАСИЛЬКІВСЬКОЇ ОТГ  

 Площа території – 719,01 км²,  

 

Бабакове 31 

Богданівка 272 

Катеринівка 351 

Колоно-Миколаївка 167 

Нововасильківка 95 

Бондареве 135 

Васильківка 11 692 

Вовчанське 211 

Зоря 219 

Іванівка 106 

Красне 68 

Манвелівка 810 

Петриківка 35 

Правда 62 

Улянівка 22 

Великоолександрівка 1 543 

Первомайське 18 

Преображенське 60 

Воскресенівка 485 

Нововоскресенівка  48 

Григорівка 804 

Дебальцево 760 

Веселий Кут 74 

Лугове 15 

Новотерсянське 12 

Охотниче 53 

Перевальське 36 

Пришиб 37 

Вербівське 568 

Возвратне 57 

Воронізьке 0 

Дібрівка 165 

Зелений Гай 1 

Іванівське 2 

Лубянці 2 
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Новоіванівка 42 

Рубанівське 139 

Солонці 21 

Тихе 2 

Шевченківське 11 

Письменне 1250 

Разом ОТГ   20481  

 
Богданівська сільська рада 

 
Васильківська селищна рада 

 
Великоолександрівська сільська рада 

 
Воскресенівська сільська рада 

 
Григорівська сільська рада 

 
Дебальцівська сільська рада 
 
Письменська селищна рада  

 

 

Найважливіші висновки з діагностики: 
 

1. Хороший стан природного середовища, відсутність екологічно обтяжливих 

промислових підприємств поблизу, природні цінності, хороша якість ґрунту – все це 

створює ідеальні умови для розвитку сільського господарства та переробки його 

продукції. Постійно зростаючий попит на еко-продукти та здоровий спосіб життя 

може бути чудовим шансом для розвитку цієї громади. Сільськогосподарські угіддя 

громади характеризуються наявністю земель, придатних для зернової та овочевої с/г 

спеціалізації,  дозволяють реалізувати тваринницьке (молочно-товарне 

виробництво). 

 

2. Громада має дуже малу готельну базу. Слабко розвинута також  інфраструктура 

громадського харчування. В той же час, слід зазначити, що громада знаходиться в 

безпосередній близькості від великих і привабливих центрів (Павлоград, Дніпро).  Та 
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й сама має багато природніх привабливих місць, таких як ліси, водойми, мальовничі 

ландшафти, а також пам’ятки сакральної архітектури i будівництва та багату історію 

(зокрема, це 23 історичних та 2 загально- культурних пам’ятки, у тому числі козацький 

курган «Любичина могила», природній заповідник «Сад-балка», природне джерело 

поблизу села Преображенське, заповідники «Біла скеля» та «Бакаї», чотири лісних 

масиви, джерело, лимани, річка та інші; існує місцевий краєзнавчий музей). Ці 

елементи створюють потенціал для розвитку організованого туристичного руху на 

території громади. Але використання цих переваг потребує великої кількості 

капіталовкладень як в технічну інфраструктуру, так і в туристично-рекреаційну. 

 

3. Явища, які відбуваються в демографічній сфері на території громади, є досить 

несприятливими. Кількість мешканців громади з 2015 року має постійну тенденцію до 

зниження. Перевищення рівня смертності над народжуваністю та негативне сальдо 

міграції спричиняє від’ємний приріст населення. Структура населення за віком така, 

що чисельність людей зрілого та похилого віку значно переважає кількість молоді. У 

структурі населення за гендерною ознакою (чоловіки-жінки) переважають жінки. 

Прогнози щодо кількості населення також неоптимістичні. Значення коефіцієнта 

природного приросту та міграційного сальдо негативні, що має вплив на зменшення 

кількості населення. Ці коефіцієнти пов’язані в основному з виїздом молоді з метою 

заробітку до великих  міст чи за кордон. В даний час значна частина освічених 

молодих людей виїжджає з території громади. Припинення цього відтоку – складне 

та довгострокове завдання і залежатиме від того, чи буде можливість знайти 

постійне джерело існування та розвитку для молоді всередині чи поблизу громади. 

Сприяти обмеженню відтоку міг би розвиток підприємництва на території громади, 

особливо підприємницької діяльності серед молоді, але це вимагає створення умов 

для започаткування та ведення власного бізнесу.  

4. Важливим фактором, що посилює ототожнення з місцем та місцевою спільнотою, є 

заходи, що об’єднують та згуртовують місцеву спільноту. Розвиток соціального 

капіталу у найближчі роки буде важливим аспектом розвитку сільських територій, 

тому залучення, активна спільнота та активні лідери є шансом для появи ініціатив 

знизу та громадської відповідальності. Постійне посилення співпраці між різними 

середовищами та соціальними групами може бути шансом для посилення залучення 

місцевої спільноти до розвитку громади. У гуманітарній складовій життя 

Васильківської об’єднаної громади можна відзначити низку проблем, що пов’язані 

саме із свідомістю мешканців, зокрема, низький рівень відповідальності громадян, 
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особливо щодо збереження чистоти навколишнього природного середовища, 

відсутність конструктивного діалогу між владою, бізнесом та громадою, низький 

рівень знань населення щодо своїх обов’язків та прав, проблеми дозвілля молоді та 

інше. Звичайно, такі проблеми впливають на демографічні показники та є причиною 

міграції населення з села до міста. Громада має стати культурним центром 

змістовного відпочинку, місцевого розвитку спорту та охорони здоров’я, освітнім та 

духовним центром виховання молодого покоління. Такі умови може створити та 

підтримувати тільки активна й відповідальна громада, яка є учасником процесу 

прийняття рішень, яка усвідомлює власну місію подальшого розвитку та забезпечує 

наступність в діяльності органів місцевого самоврядування. Для цього селищна рада 

має створити систему комунікації з громадою (прямий та зворотний зв'язок) і 

забезпечувати позитивний вплив на свідомість громадян, екологічне виховання 

дорослих і дітей, створення громадських структур підтримки порядку в Громаді, 

якісне надання адміністративних послуг. 

 

5. Умовою для забезпечення високої якості життя мешканців є, передусім, збільшення 

доходів домашніх господарств. Проте, якість життя залежить також від доступності 

до основної інфраструктури. З іншого боку, важливе значення має також доступність 

так званих публічних послуг. До них можна віднести: медичні послуги, громадську і 

соціальну безпеку, освіту, культуру, спорт та відпочинок. Постійне підвищення якості 

пропонованих публічних послуг, їх вдосконалення, а також прагнення до досягнення 

найкращої доступності сприяє формуванню позитивного іміджу громади як місця для 

проживання, що призведе до збільшення явища імміграції. 

 

6. У сфері технічної інфраструктури економічний розвиток громади в основному 

залежить від доступності основних засобів, таких як: водопровід, каналізація, 

мобільний зв’язок, Інтернет, газ. На сьогодні у громаді створено багатоцільове 

комунальне підприємство для розв’язання проблем ЖКГ - «Джерело», дещо 

покращуються окремі об’єкти інженерно-комунальної інфраструктури громади, 

однак розпорошення коштів по населених пунктах території ОТГ не дозволяє 

створити кумулятивний ефект, тому модернізація інфраструктури проводиться дуже 

повільно. Серед низки першочергових проблем, які потребують вирішення: 

неналежна система утилізації побутових відходів; неналежне водопостачання та 

водовідведення; неналежні дороги; недостатнє озеленення. Ключові перспективні 

завдання для розвитку інфраструктури Васильківської селищної об’єднаної 
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територіальної громади полягатимуть у ремонті вулиць та доріг; будівництві та 

ремонті мереж вуличного освітлення; розвитку мережі транспортного сполучення в 

межах громади, в тому числі організації перевезення дітей до закладів освіти; 

організації системи поводження з твердими побутовими відходами; покращенні 

матеріально-технічної бази об’єктів соціально-культурного призначення, закладів 

освіти та медицини.  

7. В довгостроковій перспективі зростання темпів розвитку буде неможливим без 

створення відповідної економічної інфраструктури, що визначає 

конкурентоспроможність громади та інвестиційну привабливість. Потрібні також 

інвестиції, які збільшують зовнішню комунікаційну доступність громади, яка 

становить один з визначальних чинників розвитку кожного населеного пункту. 

Активність економічної діяльності в громаді постійно знижується. Так, за останні роки 

скорочено діяльність сирзаводу, гранітного кар’єру. На низькому рівні знаходиться 

використання виробничих потужностей навіть на працюючих підприємствах, 

наприклад на комбікормовому заводі. Серед економічних характеристик громади: 

гарна якість ріллі, розвинуті аграрні господарства, зданий в експлуатацію сучасний 

зерновий елеватор, можливість розвитку малої гідроенергетики, кар’єр з добування 

кварциту відкритим способом; розгалужена торгова мережа. Серед економічних 

потенціалів громади варто  також  вказати наявність вільної нерухомості для 

розвитку бізнесу; наявність вільних земельних ділянок, промислових зон, покинутих 

виробничих приміщень; наявність водних ресурсів для підприємництва у достатніх 

масштабах. Для диверсифікації економічного розвитку Васильківська селищна 

громада має багаті природні ресурси: природне джерело поблизу 

с. Преображенівка, хвойні та змішані ліси, помірний клімат. Екологічно чиста 

місцевість, природоохоронні зони, заповідні території та пасовища, рекреаційні 

місця відпочинку разом з відсутністю на території громади великих шкідливих 

виробничих підприємств – це перевага в розвитку індустрії відпочинку і туризму. 

Інвестиційні наміри Громади на найближчі три роки передбачають створення 

сміттєпереробного виробництва. Для реалізації цих планів потрібна розробка 

інвестиційного паспорту громади. Вимагає удосконалення й подальшого розвитку 

ринкова, інформаційна, інженерна інфраструктура забезпечення й підтримки 

підприємництва. Громада потребує розробленого й затвердженого плану забудови 

території. 

 

8. Залучення нових мешканців впливає на подальший розвиток громади. Близькість до 
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великих центрів агломерації створює шанс для залучення «нових мешканців» завдяки 

пропозиції жити у чистому середовищі з відповідною інфраструктурою, яка 

забезпечує хорошу якість життя і є конкурентоспроможною з огляду на вартість 

життя. Однак залучення цих людей  залежатиме від рівня пропонованих публічних 

послуг, їх доступності та можливостей розвитку житлового будівництва.  

 

9. Важливим аспектом публічних послуг для громади є освіта.  Темпи і масштаби змін, 

що відбуваються на ринку праці, динамічний розвиток нових технологій та зміни в 

системі цінностей вимагають, щоб дорослі та молодь мали можливість отримувати 

нові знання та набувати досвіду. Для забезпечення максимальної ефективності цих 

заходів повинна бути налагоджена співпраця між усіма зацікавленими місцевими 

середовищами, серед яких провідну позицію займають Рада Громади та Виконком, 

освітні установи, батьки та учні, а також роботодавці (не лише з території громади) і 

неурядові організації. Відповідна підготовка для входження на ринок праці може 

бути забезпечена також можливістю використання учнівською молоддю сучасних 

технічних здобутків  та участю в новаторських освітніх проектах. 

 

10. Не менш важливим аспектом привабливості населених пунктів та якості житла є 

доступність до інфраструктури охорони навколишнього середовища. ОТГ має 

значний природній потенціал. Але без належного заощадливого ставлення до цих 

ресурсів, інвестицій та цілеспрямованого розвитку туристичного потенціалу 

місцевості ці переваги громади не будуть використані належним чином і поступово 

дійдуть до занедбаного стану. У громаді особливу увагу слід приділити недостатньо 

розвиненій каналізаційній інфраструктурі. Концепція раціонального поводження з 

відходами включає, передусім, їх збір, транспортування, відновлення, а також 

знешкодження у разі неможливості застосування процесів переробки. Дуже 

важливим з точки зору охорони навколишнього середовища аспектом є доповнення 

заходів, що проводяться, завданнями в галузі екологічної освіти.   
 

 

Підсумки соціологічних досліджень у громаді 
Одним із елементів партиципативної моделі стратегічного планування було проведення 

поглибленої соціальної діагностики (включаючи як аналіз наявного стану речей, так і 
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здійснення соціологічного дослідження на репрезентативній вибірці жителів - дослідження 

думок щодо умов життя та якості суспільних послуг у громаді). Опитування проводилося за 

репрезентативною вибіркою мешканців на основі опитувальника, метою якого було 

отримання інформації та думок жителів громади про умови життя та якість публічних 

послуг у громаді. Вибірка було здійснена випадковим чином, з достовірністю 95% та 

допустимою похибкою 5%.  

Соціологічне опитування у формі анкетування відбулося між першою та другою робочими 

зустрічами щодо стратегічного планування, у жовтні-листопаді 2017 року. Із 6690 житлових 

адрес, анкети були заповнені у 363 домогосподарствах у всіх населених пунктах громади 

пропорційно до кількості населення. Головні висновки, які випливають із результатів 

анкетування: 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ГРОМАДУ ТА ЇЇ МЕШКАНЦІВ 

● 33% опитаних відповіли, що у їхньому домогосподарстві найбільше заробляє 

пенсіонер. Очевидно, однією з причин таких відповідей є те, що пенсія є стабільним 

джерелом доходу, навідміну від, наприклад, сезонних видів робіт; 

● 33% опитаних задоволені тим, що проживають у даній громаді, більше половини 

(54%) респондентів ще не визначилася, 13% незадоволені тим, що проживають у 

даній громаді; 

● налаштовані виїхати з громади 22% опитаних, 57% виїжджати не збираються; 

● 65% опитаних оцінили громаду, як місце для проживання посередньо. Це означає, 

що майже дві третіх мешканців поки що займають вичікувальну позицію і вагаються,  

добре їм жити у даній громаді, чи ні; 

● 33% опитаних позитивно оцінюють факт створення громади, в той час як 

противників створення громади лише 8%. 60% опитаних займають вичікувальну 

позицію; анкетування показало, що мешканці, які вважають, що влада їх інформує 

про справи громади, значно позитивніше оцінюють факт її створення, відтак 

проблему із незадоволенням мешканцями тим, що відбувається у громаді, значною 

мірою можна вирішити налагодженням комунікації між владою  та мешканцями; 

● менше 8% опитаних вважають Васильківську ОТГ багатою, 35% опитаних вважають 
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громаду бідною; 

● 50% опитаних респондентів цікавляться справами громади, 16% не цікавляться; 

● 48% опитаних впродовж останніх трьох місяців обговорювали із сусідами та іншими 

мешканцями справи громади, 36% шукали інформацію про громаду у ЗМІ, 21%  

опитаних мали зустріч із місцевим депутатом, і лише 18% опитаних шукали 

інформацію про громаду на Інтернет-сторінці ОТГ; 

● 47% опитаних хотіли би отримувати інформацію про справи громади під час зборів, 

зустрічей представників ради та депутатів із мешканцями, 41% - із місцевих ЗМІ; 

● анкетування показало, що комунікація між владою та мешканцями потребує 

активізації: лише 33% опитаних вважають, що влада громади їх інформує, 37% 

навпаки вважають, що не інформує, і 30% ще не визначились; про те, наскільки 

налагодження комунікації важливе свідчать такі дані: 47% тих мешканців, які 

вважають, що влада їх інформує, оцінюють громаду як місце для проживання, 

позитивно, серед тих, хто вважає, що влада їх не інформує, лише 14% оцінюють її як 

місце для проживання позитивно; 

● активність мешканців: 31% респондентів відповіли, що принаймні частина їхньої сім'ї 

бере активну участь у житті громади, 45%, відповіли, що ніхто з їх сім'ї не бере 

активної участі у житті громади; 

● 10% опитаних відповіли, що принаймні хтось у їхній сім'ї бере участь у роботі 

громадської організації; 

● 20% опитаних вважають, що мешканці мають реальний вплив на рішення влади 

громади. 44% вважають, що мешканці ніякого впливу не мають. З-поміж останніх 

лише 20% оцінює позитивно громаду, як місце для проживання. Натомість з-поміж 

тих, які вважають, що мешканці мають вплив на рішення влади, позитивно оцінюють 

громаду 53%; 

● анкетування показало низький рівень соціального капіталу, довіри між мешканцями 

громади: лише 12% вважають, що у відносинах між людьми всередині ОТГ 

переважає почуття солідарності та турбота про загальне благо, натомість 42% 

опитаних вважає, що переважає недовіра, обережність та приватний інтерес; 
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● лише 25% опитаних вважають громаду безпечною для проживання, 19% опитаних 

вважають, що у громаді небезпечно, при цьому серед останніх лише 18% вважають 

громаду комфортною для проживання, а серед тих, хто відчуває себе у безпеці, 47% 

таких, що оцінюють громаду як місце для проживання позитивно. Це означає, що 

рівень безпеки є одним із визначальних факторів для мешканців, коли вони 

оцінюють, чи подобається їм жити у даній громаді; 

● 29% опитаних позитивно оцінюють надання адміністративних послуг у громаді, 

незадоволених цими послугами 12%, але понад 58% мешканців ще не визначилися 

або оцінюють посередньо; 

● роботу службовців громади позитивно оцінюють 27%, стільки ж, 56%, ще не 

визначилися або оцінюють посередньо. Але серед тих, хто справді звертався у раду 

громади вирішувати якісь питання 57% оцінюють роботу службовців позитивно, в 

той час як серед опитаних, які взагалі не зверталися у раду громади позитивно 

оцінюють роботу службовців лише 21%; 

● Загалом щодо значної кількості питань великий відсоток респондентів відповідали 

невизначено, обирали варіанти “посередньо”, “важко відповісти” тощо. Це, з 

одного боку, означає, що мешканці вичікують, що буде далі, з другого боку, саме 

цих мешканців керівництву громади потрібно переконати, що у громаді жити 

безпечно, комфортно, що тут якісно надаються послуги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE) 

21 

 Стратегія розвитку Васильківської ОТГ на 2018-2027 

 

КОНКРЕТНІ ПРОБЛЕМИ, ЯКІ ПОТРІБНО ВИРІШИТИ У ГРОМАДІ 

Анкетування показало, що у громаді є конкретні проблеми, які хвилюють значну кількість 

мешканців і потребують нагального втручання та вирішення.   

У сфері інфраструктури найбільш проблемні питання: можливість вивезення і сортування 

сміття; робота каналізаційних мереж; чистота річок, озер, водойм; якість питної води; 

чистота навколишнього середовища, повітря; утримання кладовищ; естетика громадських 

будівель. 

 

 

У сфері транспорту найбільш проблемні питання: стан доріг; відсутність велосипедних 

маршрутів; відсутність тротуарів; догляд за дорогами у зимовий період; безпека на 

дорогах; якість функціонування громадського транспорту; доступність громадського 

транспорту; наявність транспортного сполучення між населеними пунктами громади. 

 

0,09

0,08

0,02

-0,03

-0,19

-0,24

-0,36

-0,42

-0,59

-0,66

-1,06

-1,16

наявність ПРИРОДИ в оточенні людини (парки, зелені …

чистоту ГРОМАДСЬКИХ МІСЦЬ (напр. прибирання площ, …

чистоту ПОВІТРЯ

естетику ГРОМАДСЬКИХ БУДІВЕЛЬ (їхній вигляд)

утримання КЛАДОВИЩ

ВИВІЗ СМІТТЯ з домогосподарств

догляд з боку державних установ за станом …

чистоту НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

якість ПИТНОЇ ВОДИ (у тому числі смак, запах, чистота)

Стан (роботу) КАНАЛІЗАЦІЙНИХ МЕРЕЖ

чистоту річок, озер, водойм 

можливість СОРТУВАННЯ СМІТТЯ

всі анкети (n=349)
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У сфері освіти респонденти переважно позитивно оцінюють і якість навчання, і доступність 

дошкільних установ та закладів освіти. Єдине питання, яке в середньому отримало 

негативні відгуки і потребує вирішення, це доступність різноманітних форм цікавого 

дозвілля для дітей та молоді. 

 

-0,25

-0,44

-0,54

-0,64

-0,88

-0,96

-1,28

-1,43

наявність транспортного сполучення між населеними пунктами 
об’єднаної громади  

можливість скористатися послугами ГРОМАДСЬКОГО 
ТРАНСПОРТУ на території громади

якість ГРОМАДСЬКОГО ТРАНСПОРТУ на території громади

безпеку на дорогах (наприклад: дорожня розмітка, знаки, 
освітлення)

утримання доріг у зимовий період

придатність доріг для пішоходів у Вашій найближчій околиці  
(наприклад: наявність тротуарів, їх стан, нічне освітлення)

доступність ВЕЛОСИПЕДНИХ МАРШРУТІВ 

якість / стан ДОРОЖНЬОГО ПОКРИТТЯ 

всі анкети (n=271)

0,95

0,9

0,85

0,83

0,64

0,39

0,38

0,29

0,22

-0,28

доступність ШКІЛ

якість навчання у ДИТЯЧИХ САДОЧКАХ

доступність ДИТЯЧИХ МАЙДАНЧИКІВ  

доступність ДИТЯЧИХ САДОЧКІВ 

якість навчання у ШКОЛАХ 

якість послуг ЗАКЛАДІВ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

доступність ЗАКЛАДІВ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

доступність ПОЗАУРОЧНИХ ЗАНЯТЬ у школах 

якість ПОЗАУРОЧНИХ ЗАНЯТЬ у школах

доступність РІЗНОМАНІТНИХ ФОРМ цікавого дозвілля …

всі анкети (n=293)
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У сфері економіки та підтримки бізнесу мешканці всі питання оцінили як дуже проблемні, 

зокрема: доступність робочих місць (на території громади є шахти, але це переважно 

робота для чоловіків зі шкідливими умовами праці, очевидно, бракує робочих місць 

ширшого спектру); можливість заснування власного бізнесу; діяльність організацій 

підтримки бізнесу; підтримка, яку надає підприємцям громада. 

 

У сфері соціальних та медичних послуг мешканці оцінили негативно такі питання: 

доступність послуг фахових лікарів; пристосованість громадських будівель до потреб людей 

з особливими потребами; допомога громадських організацій особам, що перебувають у 

важких матеріальних обставинах; можливість користуватися послугами по догляду, що 

фінансувались би громадою; зацікавленість установ громади потребами людей похилого 

віку; допомога, що надається установами громади особам, що перебувають у важкому 

матеріальному становищі; діяльність аптек. 

-0,93

-0,94

-1,07

-1,35

можливість заснування ВЛАСНОГО БІЗНЕСУ

підтримку, яку надає ПІДПРИЄМЦЯМ громада

діяльність організацій підтримки бізнесу 

доступність РОБОЧИХ МІСЦЬ

всі анкети (n=306)
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У сфері культури лише два питання респонденти оцінили як проблемні: доступність місць, в 

яких дорослі можуть проводити вільний час (дана проблема напряму пов'язана із низьким 

рівнем соціального капіталу та недовірою — люди не мають де спілкуватися і розвивати 

взаємодовіру); доступність місць відпочинку та рекреації. 

 

0,03

-0,07

-0,29

-0,3

-0,33

-0,45

-0,52

-0,59

діяльність УСТАНОВ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

діяльність АПТЕК(И)

ДОПОМОГУ, що надається УСТАНОВАМИ ГРОМАДИ  
особам, що перебувають у важких матеріальних умовах

зацікавленість установ громади проблемами ОСІБ 
ПОХИЛОГО ВІКУ

можливість користуватися ПОСЛУГАМИ ПО ДОГЛЯДУ, 
фінансованими громадою 

ДОПОМОГУ, що надається ГРОМАДСЬКИМИ 
ОРГАНІЗАЦІЯМИ  особам, які перебувають у важких …

пристосованість громадських будівель до потреб ОСІБ З 
ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

доступність послуг ФАХОВИХ ЛІКАРІВ

всі анкети (n=276)

0,56

0,49

0,41

0,34

0,31

0,31

0,21

0,04

-0,2

-0,48

можливість брати участь ЯК …

діяльність БІБЛІОТЕК (напр. пропозиції, …

можливість участі у спортивних заходах ЯК …

можливість БРАТИ УЧАСТЬ У КУЛЬТУРНО-…

діяльність БУДИНКІВ КУЛЬТУРИ (напр. …

можливість активно ЗАЙМАТИСЯ спортом

можливість активної УЧАСТІ в різноманітній …

доступність Інтернету

доступ до місць відпочинку та відновлення …

ДОСТУПНІСТЬ (існування) МІСЦЬ, в яких …

всі анкети (n=314)
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Які сфери, на Вашу думку, повинні мати особливу ПІДТРИМКУ? 

 

 

  

46,3%
36,9%

29,8%
26,4%
26,4%

15,7%
15,4%
14,6%

11,6%
8,3%
7,7%
7,2%
6,6%

4,7%
3,9%

2,5%
2,5%
1,7%
1,1%

дорожня інфраструктура

вуличне освітлення

соціальна допомога

освіта і дошкільне виховання

поводження з побутовими відходами …

каналізація

спорт і відпочинок

парки, зелені та відпочинкові  зони

адміністративні послуги

інша сфера

всі анкети (n=363)
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Аналіз SWOT – найважливіших проблем та можливостей розвитку 

громади 
Аналіз SWOT є одним з найпопулярніших методів стратегічного діагнозу ситуації, в якій знаходиться 
Громада. Він служить для впорядкування та сортування інформації, завдяки чому є корисною 
допомогою при здійсненні оцінки ресурсів та оточення Громади, полегшує ідентифікацію проблем 
та визначення пріоритетів розвитку. Його назва – це скорочення перших літер англійських слів, які 
одночасно є полями підпорядкування факторів, які можуть мати вплив на успіх стратегічного плану 
– сильні сторони (strenghts), слабкі сторони (weaknesses), шанси (opportunities) та загрози (threats). 

S -> STRENGHTS, тобто сильні сторони 

W -> WEAKNESSES, тобто слабкі сторони 

O -> OPPORTUNITIES, тобто можливості 

T -> THREATS, тобто загрози 

Відповідно до вищенаведеного, фактори розвитку можна поділити на внутрішні, на які місцева 
спільнота має вплив (сильні та слабкі сторони), та на зовнішні фактори – які знаходяться в ближньому 
та дальньому оточенні Громади (шанси і загрози). Цей поділ можна зробити і по-іншому, а саме: 
позитивні фактори, тобто переваги та шанси, і негативні фактори, тобто недоліки і загрози. Аналіз 
SWOT був розроблений у двох етапах. На першому етапі – в межах розробки діагностики соціально-
економічної ситуації громади здійснено попереднє порівняння факторів у п’яти сферах: економіка, 
адміністрація самоврядування, інфраструктура та благоустрій територій, навколишнє середовище і 
туризм, суспільство та людський капітал. На другому етапі, на підставі попереднього порівняння та 
результатів соціологічних досліджень проведено один аналіз SWOT для усієї громади, здійснюючи 
ієрархізацію факторів, що впливають на розвиток громади.  
 

Сильні сторони Слабкі сторон 

1. Наявність вільних адміністративних та 

промислових приміщень, земельних ділянок 

2. Земля сільськогосподарського призначення 

3. Розвинуті аграрні господарства 

4. Зданий в експлуатацію сучасний зерновий 

елеватор 

5. Працелюбність мешканців 

6. Якісні кадри та кадровий резерв, в тому числі в 

1. Невпорядковані земельні відносини 

2.Відсутність Генплану забудови смт Васильківка 

3. Брак робочих місць 

4. Значний рівень злочинності (крадіжки, грабунки); 

незадоволення результатами роботи поліції 

5. Відсутність житла для молоді 

6. Брак кваліфікованих кадрів, відсутність фахівців 
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районній державній адміністрації 

7. Географічне розташування 

8. Наявність фінансових ресурсів 

9. Наявність інфраструктури 

10. Природні ресурси (пісок, гончарна глина, 

сланці) 

11. Альтернативні джерела енергії  

12. Пам’ятки культурної та історичної спадщини 

13. Два міні-готелі 

14. Цілодобове постачання води в 

адміністративному центрі 

15. Залізнична станція 

16. Високий авторитет керівництва ОТГ серед 

населення 

17. Належний менеджмент в органі влади: 

цілеспрямованість, професійність та активність, 

досвідчений та активний селищний голова 

18. Бренд «Васильківські сири» добре відомий у 

Дніпропетровській області 

19. Кар’єр з добування кварциту відкритим 

способом 

20. Відсутність природних факторів, які 

забруднюють середовище 

21. Розгалужена торгова мережа 

22. Освіта, дошкільна освіта 

23. Підйом громадської активності 

 

вузького професійного профілю  

7. Вирубка лісосмуг 

8. Відсутнє сміттєзвалище, недосконала система 

збору побутових відходів 

9. Майже повна відсутність водопроводів у селах 

громади, неналежна якість роботи системи 

водопостачання та водовідведення 

10. Поганий стан доріг 

11. Ментальність 

12. Фізично і морально застаріла інфраструктура в 

адміністративному центрі громади 

13. Недостатнє фінансування соціальної сфери 

14. Погане транспортне сполучення 

15. Географічне положення/Можливість відтоку 

населення 

16. Недостатнє освітлення вулиць 

17. Слабка привабливість території для інвесторів 

18.  Відсутність туристичної інфраструктури 

19. Існуючі туристичні об’єкти – практично незнані і 

невпорядковані 

20. Майже повна відсутність підприємств з переробки 

продуктів сільського господарства 

21. Домінуючі архаїчні способи ведення господарств 

дрібними фермерами 

22.Недостатній обсяг власних фінансових ресурсів 

громади для реалізації масштабних проектів 

23.Низький рівень комунікації органів місцевого 

самоврядування із населенням 
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24. Високі витрати енергоносіїв для опалення 

адміністративних будівель, закладів освіти, охорони 

здоров’я, соціальних об’єктів 

25.Значна відстань (понад 100 км) до обласних центрів 

Дніпра та Запоріжжя 

26. Неналежний рівень медичного обслуговування 

27. Великий відсоток людей літнього віку 

Шанси Загрози 

1. Зміна законодавчої бази (розширення 

повноважень місцевого самоврядування)  

2. Припинення бойових дій на сході України 

3. Зацікавленість закордонних партнерів 

першими ОТГ, можливості навчання та практики – 

також і за кордоном 

4. Залучення інвестицій 

5. Можливості використання зовнішнього досвіду 

(експерти), велика кількість курсів 

удосконалення, які пропонують різні організації 

 6. Можливість розширення території громади 

7. Зростання свідомості та активності мешканців 

8. Участь у проектах міжнародної технічної 

допомоги  

9. Завершення реформи децентралізації влади 

10. Зростання попиту на світових ринках на 

сільськогосподарську та тваринницьку продукцію 

11. Зростання зацікавлення зеленим туризмом в 

Україні 

12. Збільшення кількості іноземців, які відвідують 

1. Нестабільність політичної та економічної ситуації в 

країні 

2.Найнесподіваніші рішення держави у сфері 

бюджетування ОТГ 

3. Відсутність стабілізованої нормативно-правової 

бази, які регулює діяльність ОТГ 

4.Скорочення державних програм та грантів 

соціального розвитку регіонів 

5. Близькість зони АТО 

6.Замороження конфлікту на сході України 

7. Недостатня співпраця з районною владою 

8. Збільшення імпорту продуктів харчування 

9. Глобальні кліматичні зміни  

10. Можливість продажу сільськогосподарської землі 

11. Відтік кадрів через близькість міст 

12. Технічний прогрес (машини замінюють людей) 

13. Збільшення потоку вимушених переселенців зі 

сходу України 

14. Високі ціни на розробку генеральних планів 
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Україну 

13. Зростання державної підтримки 

енергозберігаючих альтернативних технологій 

 14. Можливість розвитку малої водної 

енергетики 

15.Державні реформи освіти і медицини 

16. Залізнична станція на території Громади 

 

населених пунктів, зонування і просторове 

планування 

15. Загострення комунальних та екологічних проблем 
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Бачення і місія розвитку громади 
У процесі стратегічного планування визначено місію Громади (її основне призначення 

в суспільстві, сукупність унікальних історичних і сучасних особливостей та конкурентних 
переваг, які вже існують та які громада хотіла б зберегти для подальшого розвитку, або 
здобути у свідомому процесі власного розвитку).  

 

Місія Васильківської селищної об’єднаної територіальної громади 

Зберегти та примножити природний, культурний, історичний економічний 

та людський потенціал Громади, раціонально використати його для 

забезпечення народного господарства України та європейських ринків  

продуктами діяльності реального сектору економіки Громади,  для сталого 

соціально-економічного розвитку Громади  з метою забезпечення належного 

рівня та якості життя її членів 

 

Бачення розвитку Васильківської селищної об’єднаної 

територіальної громади 

Бачення розвитку Васильківської ОТГ - це проекція, опис бажаного стану громади в 

перспективі до 2027 року. Воно визначає  результат, до якого прагне вся спільнота Громади, 

тобто органи місцевого самоврядування та їх партнери (місцеві та регіональні), 

використовуючи   можливості, які виникають з  власних сильних сторін та зовнішніх 

можливостей. Це спільне, погоджене на основі консенсусу уявлення членів громади про те, 

якою Громада має стати в майбутньому, на які системи діяльності спирається її 

функціонування та розвиток. Бачення спрямоване прогностично, визначає мету, до якої 

рухається Громада. Воно визначає  основний напрям  діяльностей, які дозволять досягнути 

цієї мети. 
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Сукупність стратегічних та операційних цілей та відповідні проекти з їх реалізації є 

результатом прийнятого бачення розвитку. Воно являє собою узгоджене та 

взаємодоповнюване поєднання найважливіших з точки зору стимулювання політики 

розвитку сфер соціально-економічної діяльності. У передбачуваній перспективі 2027 року 

вони повинні визначити розвиток Громади у найбільшій мірі. Операційний план стратегії 

також випливає з результатів діагностики соціально-економічної ситуації, стратегічних цілей, 

що містяться в стратегічних документах на національному та регіональному рівнях, 

результатів досліджень щодо якості життя мешканців громади та результатів стратегічних 

зустрічей, що проводилися з робочою групою представників громади. 

CТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ (в довготерміновій перспективі) 

Стратегічні цілі є відповіддю на виявлені проблеми Громади. Вони спрямовують  
"Стратегію" для подолання виявлених бар'єрів та представлення очікуваної картини 
майбутньої ситуації в громаді, що  наближатиме до досягнення  бачення. Для Васильківської 
ОТГ було запропоновано три стратегічні цілі, з яких випливають конкретні (операційні) цілі.  
Для досягнення цих цілей було виділено основні завдання та проекти, що мають бути 
реалізовані.  Вони повинні розглядатися як певна пропозиція, відкритий перелік заходів у 
визначеній сфері, визначаючи загальні рамки  концентрації програмної, фінансової та 
організаційної діяльності всієї Громади у довгостроковій перспективі. 

 

    

Економічно  розвинута та фінансово стабільна громада з 
розвинутою інфраструктурою, екологічно чистою 

територією, забезпеченням населення робочими місцями, 
якісними послугами,  високою культурою і свідомістю 

мешканців та мешканок. 
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Структура цілей стратегії розвитку 

 

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 1. ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ГРОМАДИ -
ДИВЕРСИФІКАЦІЯ МІСЦЕВОЇ  ЕКОНОМІКИ

1.1. Формування інвестиційно-привабливого іміджу території, 
створення інфраструктурного, інституційного, кадрового 
забезпечення притоку інвестицій 

1.2. Підтримка перспективних напрямків економічного розвитку 
громади 

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 2. ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ І УМОВ 
ЖИТТЯ МЕШКАНЦІВ ГРОМАДИ

2.1.Розвиток дорожньої та транспортної інфраструктури 

2.2. Благоустрій, модернізація, та розвиток 
інфраструктури й енергозабезпечення 

2.3. Належний рівень надання публічних послуг 

2.4. Розвиток рекреаційно-туристичного потенціалу 
громади

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 3. СУСПІЛЬНИЙ РОЗВИТОК ТА ІНТЕГРАЦІЯ 
(РОЗВИТОК СУСПІЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ І СВІДОМОСТІ 
ТА САМОВРЯДУВАННЯ)

3.1 . Безпечна громада 

3.2. Розвиток громадських відносин, громадських ініціатив та 
структур громади

3.3. Формування культури поведінки громадян

3.4.  Інституційний розвиток громади 
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Стратегічна ціль 1. Економічний розвиток громади — диверсифікація 

місцевої економіки 
В економічній сфері проведені у громаді дослідження засвідчили наявність наступних 

проблем, бар’єрів та слабких сторін громади: 

Діагностика умов місцевого розвитку: 

1. Майже повна відсутність підприємств з переробки продуктів сільського господарства 
2. Монокультура сільського господарства 
3. Руйнування систем зрошення полів 
4. Домінуючі архаїчні способи ведення господарств дрібними фермерами 
5. Відсутність взаємної солідарності і довіри до держави у сфері дрібних виробників  

SWOT-аналіз: 

1. Невпорядковані земельні відносини 
2. Відсутність Генплану забудови смт Васильківка 
3. Брак робочих місць 
4. Слабка привабливість території для інвесторів 
5. Відсутність туристичної інфраструктури 

Серед найважливіших загроз у сфері економічного розвитку громади у SWOT-аналізі 
відображені наступні фактори: 

1. Нестабільність економічної ситуації в країні 
2. Збільшення імпорту продуктів харчування 
3. Високі ціни на розробку генеральних планів населених пунктів, зонування і 

просторове планування 

Результати анкетування: 

1. доступність робочих місць; 
2. можливість заснування власного бізнесу; 
3. діяльність організацій підтримки бізнесу; 
4. підтримка, яку надає підприємцям громада. 

Стратегічна ціль “Економічний розвиток громади - диверсифікація місцевої економіки” 

покликана вирішити зазначені вище проблеми. Для її реалізації було обрано два головних 

напрямки: формування інвестиційно привабливого іміджу громади та створення умов для 

притоку інвестицій і підтримка головних перспективних напрямків економічного розвитку 
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громади, в першу чергу сільського господарства та переробки сільськогосподарської 

продукції розвиток окремих напрямків промисловості.  

Для забезпечення економічного  розвитку місцеві органи влади повинні співпрацювати 

з мешканцями та суб’єктами підприємницької діяльності. Завдяки цьому створюється 

сприятливий для економічної діяльності клімат. Розвиток місцевої економіки в значній мірі 

залежить від підтримки ініціатив та економічної активності мешканців. Підтримка цього 

сектору сприятиме економічному розвитку  громади. Відтік оборотного капіталу 

приватного бізнесу з території громади та відсутність зовнішніх інвестицій привели до 

зупинки деяких підприємств та збільшення покинутих ними територій. Низку цих проблем 

може вирішити прихід потужних інвесторів, для чого мають бути створені певні передумови, 

зокрема, оновлення Генплану та інші дії з формування привабливого інвестиційного клімату 

на території громади. 

Одним з основних напрямків економічної активності громади є сільське господарство. В 

громаді хороша якість ріллі та достатньо розвинуті аграрні господарства. Зданий в 

експлуатацію сучасний зерновий елеватор. Можливість використання потенціалу громади в 

галузі сільського господарства полягає у підтримці розвитку сучасного та екологічного 

сільськогосподарського виробництва. Господарства, які використовують сучасні технології 

та методи управління, більш ефективні та приносять більші прибутки, одночасно 

обмежуючи негативний вплив на природне середовище. Підтримка співпраці між 

сільськогосподарськими виробниками, активна промоція виробництва та залучення 

зовнішніх фондів, які посилюють ефективність сільськогосподарського виробництва, 

повинні стати однією з основ змін в галузі сільського господарства. 

Громада має стати відкритою для інвестування, зокрема, у фермерські господарства та 

переробну галузь з новими великими та малими підприємствами з глибокої переробки 

сільськогосподарської продукції та вироблення широкого спектру харчових продуктів. Але 

при цьому для збалансованого економічного розвитку громади є необхідність в 

переорієнтації частини місцевих підприємців з торгівлі на інші сектори, що сприятиме 

розвитку альтернативного виробництва, сфери послуг та створенню передумов для 

залучення інвесторів у громаду. В громаді є можливості розвитку малої водної енергетики, 

є кар’єр добування кварциту відкритим способом, розгалужена торгова мережа. 

Завдяки розвитку малого бізнесу можливе створення нових робочих місць, що 
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потребує певної підтримки, такої як дослідження потреб громади в послугах і пропозиції для 

потенційних підприємців у вигляді маркетингової інформації для створення підприємств. 

Доцільно консультувати жителів громади з питань розробки бізнес-планів для створення у 

громаді нових підприємств з робочими місцями.  

На основі унікального бренду треба створити систему маркетингу і промоції 

інвестиційних можливостей та продуктів громади. Це забезпечуватиме просування 

інформації, необхідної для інвестора на внутрішньому та зовнішньому ринках, рекламу 

інвестиційних ресурсів та умов для розміщення інвестицій на території громади, 

формування іміджу громади як території зі сприятливим інвестиційним кліматом та 

спроможністю влади до плідної співпраці на паритетних умовах для покращення життя 

мешканців. 
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Стратегічна ціль 2. Покращення якості і умов життя мешканців громади 

У сфері інфраструктури, екології та публічних послуг виявлені наступні проблеми: 

Діагностика умов місцевого розвитку: 

1. Майже повна відсутність водопроводів у селах громади 

2. Поганий стан доріг 

3. Фізично і морально застаріла інфраструктура в адміністративному центрі громади 

4. Відсутність швидкісного інтернету і погана якість мобільного зв’язку у низці сіл 

5. Відсутність освітлення вулиць у селах громади 

6. Існуючі туристичні об’єкти – практично незнані і невпорядковані  

SWOT-аналіз: 

1. Відсутність житла для молоді  

2. Вирубка лісосмуг 

3. Відсутнє сміттєзвалище, недосконала система збору побутових відходів 

4. Майже повна відсутність водопроводів у селах громади, неналежна якість роботи 

системи водопостачання та водовідведення 

5. Поганий стан доріг 

6. Погане транспортне сполучення  

7. Недостатнє освітлення вулиць 

8. Високі витрати енергоносіїв для опалення адміністративних будівель, закладів освіти, 

охорони здоров’я, соціальних об’єктів 

Серед найважливіших загроз у сфері економічного розвитку громади у SWOT-аналізі 
відображені наступні фактори: 

1. Загострення комунальних та екологічних проблем 

Результати анкетування: 

У сфері інфраструктури найбільш проблемні питання: 

1. можливість вивезення і сортування сміття; 

2. робота каналізаційних мереж; 

У сфері транспорту найбільш проблемні питання: 
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1. стан доріг, відсутність велосипедних маршрутів; відсутність тротуарів; догляд за 

дорогами у зимовий період; безпека на дорогах; 

2. якість функціонування та доступність громадського транспорту;  

У сфері освіти:   

1. доступність різноманітних форм цікавого дозвілля для дітей та молоді. 

У сфері соціальних та медичних послуг мешканці оцінили негативно такі питання: 

1. доступність послуг фахових лікарів; 

2. пристосованість громадських будівель до потреб людей з особливими потребами; 

3. допомога особам, що перебувають у важких матеріальних обставинах, що 

потребують догляду та людям похилого віку. 

У сфері культури лише два питання респонденти оцінили як проблемні: 

1. доступність місць, в яких дорослі можуть проводити вільний час; 

2. доступність місць відпочинку та рекреації. 

Стратегічна ціль “Покращення якості і умов життя мешканців громади” покликана вирішити 

зазначені вище проблеми. Для її реалізації було обрано такі напрямки діяльності: 

1. Покращення кості дорожньої і транспортної інфраструктури; 

2. Покрашення благоустрою громади. 

3. Покращення та модернізація інфраструктури. 

4. Заходи щодо впровадження енергозбереження. 

5. Покращення якості публічних послуг.  

6. Розвиток рекреаційно-туристичного потенціалу громади. 

Дані напрямки були об’єднані у 4 операційних цілі.  

Сектор публічних послуг безпосередньо впливає на якість життя мешканців та 

мешканок даної громади. На підставі доступу до публічних послуг, якості їх надання, можна 

оцінити умови життя даної спільноти та точно визначити рівень потреб та сподівань 

мешканців. В першу чергу йдеться про культурно-просвітницькі послуги, соціальну 

допомогу, спорт та відпочинок, безпеку, адміністративні послуги. Важливу роль відіграють 

також технічні послуги (громадський транспорт, комунальне господарство та охорона 

навколишнього середовища). Серед визначальних чинників відповідного рівня соціально-
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економічного розвитку в парі з якістю цих послуг повинна йти їх відповідна доступність, яка 

проявляється, зокрема, у мінімізації проблем доступу для мешканців, зокрема 

представників та представниць маломобільних груп населення. Серед позитивних сторін 

громади в цій сфері: зручне сполучення з обласним центром – містом Дніпром; наявність 

залізничної станції; цілодобове постачання води в адміністративному центрі та ін. В той же 

час діяльність у цій сфері повинна призвести до доповнення прогалин в інфраструктурі, що є 

на території громади. Серед них: майже повна відсутність водопроводів у селах громади; 

поганий стан доріг; фізично і морально застаріла інфраструктура в адміністративному центрі 

громади; відсутність швидкісного інтернету і погана якість мобільного зв’язку у низці сіл; 

відсутність освітлення вулиць у селах громади; неналежна система утилізації побутових 

відходів;  недостатнє озеленення та благоустрій. 

Добре розвинута технічна інфраструктура є одним з факторів, що визначають 

інвестиційну привабливість та привабливість житла даної громади. Вона є також умовою, 

необхідною для розвитку сучасної економіки та інноваційних технологій. Технічна 

інфраструктура є невід’ємним елементом забезпечення високого стандарту життя для 

мешканців.  

Важливим елементом цієї  галузі є освіта. Високоякісний людський капітал повинен 

будуватися на високоякісній освіті. Це повинна бути сучасна освіта, яка базується на 

новаторських методах навчання, використовує європейський та світовий досвід, задіяна у 

різних галузях та використовує розвинуту інфраструктурно-дидактичну базу. Важливим 

елементом повинна бути відповідність освіти по відношенню до потреб, що змінюються (в 

тому числі, насамперед, потреб ринку праці), її гнучкість та використання професійних 

механізмів управління. Освітня пропозиція не повинна закінчуватися на обов’язковому рівні. 

Це повинна бути пропозиція, яка є процесом, що базується на ідеї навчання протягом всього 

життя, який бере до уваги пропозицію для різних вікових груп, як у традиційній (шкільній) 

формі, так і в позашкільній (неформальна освіта). 

Розвиток громади передбачає, що будуть покращуватися умови життєдіяльності та 

комфортності мешкання її членів.  Серед пріоритетних завдань будівництво та ремонт 

вулиць та доріг та тротуарів; будівництво та ремонт мереж вуличного освітлення; розвиток 

мережі транспортного сполучення в межах громади, в тому числі організація перевезення 

дітей до закладів освіти; організація системи поводження з твердими побутовими 

відходами; покращення матеріально-технічної бази об’єктів соціально-культурного 

призначення, закладів освіти та медицини. 
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Стратегічна ціль 3. Суспільний розвиток та інтеграція  (розвиток 

суспільної активності і свідомості та самоврядування) 
У суспільній сфері та сфері урядування виявлені наступні проблеми: 

Діагностика умов місцевого розвитку: 

1. Значний рівень злочинності (крадіжки, грабунки); незадоволення результатами 

роботи поліції 

2. Відсутність досвіду в управлінні великими фінансовими ресурсами 

3. Незнання сучасних методів управління 

SWOT-аналіз: Брак кваліфікованих кадрів, відсутність фахівців вузького професійного 

профілю, Ментальність 

Серед найважливіших загроз у сфері економічного розвитку громади у SWOT-аналізі 
відображені наступні фактори: Нестабільність політичної ситуації в країні Відсутність 
стабілізованої нормативно-правової бази, які регулює діяльність ОТГ, Недостатня співпраця 
з районною владою. 

Результати анкетування виявили у суспільній сфері та сфері врядування наступні проблеми: 

Недостатній рівень комунікації між владою і мешканцями; Низький рівень активності 

мешканців та залученості їх у життя громади; Низький рівень соціального капіталу, у 

стосунках між мешканцями переважає недовіра, обережність та приватний інтерес; 

Недостатній рівень безпеки у місцях загального користування; 

Стратегічна ціль “Суспільний розвиток та інтеграція” покликана вирішити зазначені вище 

проблеми. Для її реалізації було обрано такі напрямки діяльності, об’єднані у 4 операційні 

цілі:  

1. Покращення стану безпеки; 

2. Активізація громадської активності; 

3. Покращення культури поведінки мешканців 

4. Удосконалення системи управління, професійне зростання кадрів 

5. Налагодження комунікації між владою та мешканцями. 

Активізація місцевої громади направлена на формування організованої спільноти,  

підтримку та стимулювання активності жінок та чоловіків, хлопців та дівчат  та їх здатності 

самоорганізовуватись, щоб самостійно відповідати на виникаючі проблеми та потреби 
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мешканців у різних сферах. Соціальна активність мешканців була названа слабким місцем 

громади. Це випливає з того, що необхідно більше підтримувати та розвивати активність 

мешканців на основі взаємодовіри. Більше уваги може бути приділено включенню 

неурядових організацій, активних неформальних груп в систему функціонування громади на 

основі рівноправного партнерства. Співпраця з ними може мати фінансовий та нефінансовий 

характер і може включати, зокрема,  покладення на них реалізації  завдань, які належать до 

компетенції органу місцевого самоврядування, шляхом доручення або підтримки їх 

реалізації; придбання послуг, пов’язаних з виконанням завдань на умовах та способом, 

визначеними положеннями чинного законодавства, а також спільне виконання завдань на 

принципах партнерства.  

Створення активної Громади є  запорукою досягнення високої якості життя. 

Неможливо забезпечити належну якість життя у майбутньому громади без зміни 

традиційної свідомості людей, їх суспільної та організаційної культури, без становлення 

нових демократичних і вимогливих відносин між владою та громадянами, без активності, 

відповідальності, небайдужості людей, їх прагнення до саморозвитку й набуття високого 

освітнього рівня тощо. У гуманітарній складовій життя Васильківської об’єднаної громади 

можна відмітити низку проблем, що пов’язані саме із свідомістю мешканців, зокрема, 

низький рівень відповідальності громадян, особливо щодо збереження чистоти 

середовища, відсутність конструктивного діалогу між владою, бізнесом та громадою, 

низький рівень знань населення щодо своїх обов’язків та прав, проблеми дозвілля молоді та 

інше. Звичайно, такі проблеми впливають на демографічні показники та є причиною міграції 

населення з села до міста. Тому найважливішим завданням є забезпечення належної якості 

життя громадян. Громада має стати культурним центром змістовного відпочинку, місцевого 

розвитку спорту та охорони здоров’я, освітнім та духовним центром виховання молодого 

покоління. Такі умови може створити та підтримувати тільки активна й відповідальна 

громада, яка є учасником процесу прийняття рішень, яка усвідомлює власну місію 

подальшого розвитку та забезпечує наступність в діяльності органів місцевого 

самоврядування. Для цього селищна рада має створити систему комунікації з громадою 

(прямий та зворотний зв'язок) і забезпечувати позитивний вплив на свідомість громадян, 

екологічне виховання дорослих і дітей, створення громадських структур підтримки порядку 

в громаді, якісне надання адміністративних послуг. 
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Система впровадження та моніторингу реалізації стратегії; принципи 

актуалізації документа. 
 

Система управління реалізацією стратегії – дуже важливий і часто недооцінюваний 
елемент у побудові стратегічного процесу у громаді. Адже від неї залежить, чи з часом 
динаміка процесу реалізації стратегії буде зростати чи слабшати. Відсутність 
функціонування цієї системи призводить до того, що стратегія дуже швидко стає «мертвим» 
документом. Важливим елементом процесу реалізації стратегії є поширення положень 
Стратегії розвитку серед місцевої спільноти, та пошук партнерів (місцевих та зовнішніх) для 
реалізації завдань Стратегії. Зважаючи на багаторівневий характер управління Стратегією 
розвитку Громади, основним принципом, що визначає спосіб дій під час її впровадження, є 
принцип партнерства. Під цим мається на увазі відкрита та активна співпраця рівноправних 
суб’єктів, які представляють різноманітні середовища та установи, що реалізують і 
підтримують реалізацію заходів для розвитку Громади. Співпраця і партнерство для 
реалізації Стратегії – необхідні умови успіху в її реалізації. Це випливає, зокрема, з факту, що 
сферу реалізації Стратегії в основній мірі складають завдання, які виходять за рамки 
формальних компетенцій органів самоврядування. Стратегія включає, насамперед, 
завдання, які є викликом для усієї місцевої спільноти , належать до компетенції багатьох 
суб’єктів, вимагають тісної координації та співпраці між зацікавленими сторонами.  

Впровадження 
 
Стратегія розвитку Васильківської ОТГ буде впроваджена та контролюватиметься 

узгодженими та визначеними суб’єктами, які представляють Громаду, з використанням 
доступних інструментів та процедур. Впровадження положень Стратегії та моніторинг 
процесів у цій сфері відбуватимуться відповідно до стандартів поведінки, які сформульовані 
наступним чином: 

 
1. Розвиток Громади відбувається планомірно, продумано та професійно, гарантуючи 

раціональність та ефективність здійснюваних заходів. 
2. Прийняття важливих для розвитку Громади та її мешканців рішень і заходів 

відбувається на принципі прозорості, з найбільшою по можливості участю її 
мешканців (консультації з громадськістю, анкетування). 

3. Громада керується послідовністю в реалізації визначених цілей та намірів, 
приділяючи особливу увагу якості реалізованих заходів (тобто своєчасності, 
забезпечення відповідних ресурсів, в тому числі фінансових). 
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4. Громада зосереджується на суті заходів, що проводяться, спираючись на власні 
знання та знання зовнішніх експертів в даній галузі. 

5. В управлінні Громадою та її розвитком використовуються сучасні методи та 
технології. 

6. Співробітництво між секторами є ключовим для дієвого та ефективного розвитку 
Васильківської ОТГ. 
 

Суб’єктами, залученими у процес впровадження, моніторингу та оцінки Стратегії розвитку 
Васильківської ОТГ, які виконують визначені їм ролі, будуть: 

 Рада Васильківської ОТГ 

 Координатор Стратегії – Голова Васильківської ОТГ 

 Координатори Стратегічних цілей 

 Партнери – представники суб’єктів та установ, залучених у процес реалізації завдань 
в рамках окремих стратегічних цілей 

 
Крім того, Голова Васильківської ОТГ, Координатори Стратегічних цілей та Партнери 

утворюють Комітет з питань реалізації Стратегії. Для забезпечення належного управління 
процесом впровадження, моніторингу та актуалізації, а тим самим взаємодоповнюваності 
здійснюваних заходів, важливим видається пристосування існуючих адміністративно-
управлінських структур до специфіки і потреб реалізації Стратегії розвитку. У зв’язку з цим 
для виконання процесу реалізації Голова Громади скликає Комітет з питань реалізації 
Стратегії та керує його роботою.  Комітет з питань реалізації Стратегії буде реалізовувати 
багато різноманітних концептуальних, організаційних, координаційних, оціночних та 
інформаційних заходів, пов’язаних зі Стратегією. Комітет також здійснюватиме 
моніторингову діяльність, до сфери якої входить вимірювання результатів реалізації.  
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РАДА ВАСИЛЬКІВСЬКОЇ ОТГ 

 Стратегія буде затверджена Радою Громади, і цей орган буде здійснювати загальний 
нагляд за її реалізацією. 

 
КООРДИНАТОР СТРАТЕГІЇ: 
Реалізація Стратегії покладена на Голову Громади, який діє через підпорядковану йому 
адміністративну структуру Виконкому та інших організаційних підрозділів Громади. Голова 
Громади одночасно виконує обов’язки Координатора Стратегії. Координатор Стратегії 
безпосередньо керує всім процесом реалізації стратегії, здійснює нагляд за ефективністю та 
якістю реалізації положень, що містяться в документі. 
 

РАДА ВАСИЛЬКІВСЬКОЇ ОТГ

КООРДИНАТОР 
СТРАТЕГІЇ

КООРДИНАТОР 
МЕТИ 1

ПАРТНЕРИ 
МЕТИ 1

КООРДИНАТОР 
МЕТИ 2

ПАРТНЕРИ 
МЕТИ 2

КООРДИНАТОР 
МЕТИ 3

ПАРТНЕРИ 
МЕТИ 3

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ 
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 Координатор Стратегії: 

 ініціює та координує процес моніторингу; 

 визначає стандарти поточного моніторингу впровадження Стратегії (вносить 
необхідні зміни у процедуру моніторингу); 

 координує роботу Координаторів Стратегічних цілей та роботу Комітету з питань 
реалізації Стратегії; 

 консолідує та опрацьовує отриману від Координаторів Стратегічних цілей 
інформацію та готує  рекомендації щодо впровадження Стратегії; 

 домагається забезпечення фінансування для запланованих стратегічних заходів 
(шукає можливість отримання зовнішніх коштів); 

 мобілізує ресурси для реалізації заходів, включених до Стратегії (впровадження 
Стратегії); 

 відповідає за актуалізацію положень Стратегії. 
 
КООРДИНАТОРИ СТРАТЕГІЧНИХ ЦІЛЕЙ: 

 здійснюють постійний моніторинг реалізації завдань та ступеня досягнення цілей в 
рамках окремих цілей; 

 отримують і накопичують інформацію та дані, які повинні служити для моніторингу 
даної мети; 

 формулюють рекомендації щодо впровадження положень окремих цілей; 

 готують та передають Координатору Стратегії циклічну інформацію про стан 
впровадження положень Стратегічних цілей; 

 під керівництвом Координатора Стратегії входять до складу Комітету з питань 
реалізації Стратегії; 

 вживають заходів для залучення партнерів до реалізації положень окремих 
Стратегічних цілей. 

 
ПАРТНЕРИ – СУБ’ЄКТИ, ЗАЛУЧЕНІ У ПРОЦЕС МОНІТОРИНГУ СТРАТЕГІЧНИХ ЦІЛЕЙ: 

 передають Координаторам Стратегічних цілей інформацію про реалізовані завдання, 
що виконуються в рамках окремих Цілей, статистику і дані, які є допоміжними в 
процесі моніторингу показників результату для Цілей; 

 доповідають Координаторам Стратегічних цілей про виникнення труднощів або 
додаткові потреби, пов’язані із впроваджуваними завданнями, включеними до 
Стратегії. 
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Моніторинг, оцінка та актуалізація стратегії 
 
Моніторинг - це систематичне та детальне вивчення реалізації Стратегії. Він 
концентрується на оцінці перебігу правильності впровадження заходів та завдань для їх 
реалізації по відношенню до прийнятого плану та ступеня досягнення продуктів і 
результатів. Моніторинг проводиться під час реалізації Стратегії та включає: графік, 
бюджет та заплановані результати окремих завдань. За моніторинг відповідає 
Координатор Стратегії.  
 
Моніторинг реалізації Стратегії розвитку полягатиме у безперервному зборі та аналізі даних, 
які стосуються виконання окремих завдань. На підставі отриманої інформації можна буде 
внести корективи та зміни. Змінність умов оточення та труднощі у забезпеченні 
фінансування виконання положень Стратегії можуть призвести до дезактуалізації деяких із 
запланованих завдань або унеможливити їх виконання відповідно до початкового плану. 
Незначні модифікації можуть стосуватись також стратегічних та операційних цілей. Однак, 
такий крок повинен бути добре продуманим, прийняття рішення про зміни повинно 
випливати з їх абсолютної необхідності, а напрямки і сфера не можуть істотно спотворювати 
основну стратегічну ідею. Слід пам’ятати, що занадто часті та різкі зміни основних 
стратегічних передумов можуть порушити правильну реалізацію Стратегії і бути причиною 
відсутності послідовності в її впровадженні. 
 
Моніторинг та оцінка реалізації Стратегії розвитку будуть базуватись на показниках 
реалізації. Для кожної стратегічної мети були визначені показники, які будуть 
використовуватись для моніторингу та оцінки процесу впровадження програми (оцінка 
буде базуватись на конкретних даних, отриманих від моніторингу). Такий підхід дозволить 
не лише здійснювати належний моніторинг виконання заходів та завдань, але і дасть 
підставу для здійснення оцінки реалізації Стратегії. Моніторинг реалізації Стратегії розвитку 
базуватиметься на наступних засадах:  

 суб’єктом, відповідальним за моніторинг Стратегії, є Координатор Стратегії, 

 моніторинг буде стосуватись окремих заходів (конкретні проекти, головним чином 
інвестиційні), завдань, що складаються з комплексу заходів та проектів (відповідно 
до представленої раніше ієрархії процесу стратегічного планування),  

 моніторинг реалізації відбуватиметься після кожного року реалізації Стратегії щодо 
заходів, завдань та проектів, паралельно зі звітами про виконання бюджету,  

 підсумки моніторингу будуть підводитись у вигляді річних звітів про реалізацію 
Стратегії,  

 звіти про моніторинг будуть затверджуватись:  



 

   

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE) 

46 

 Стратегія розвитку Васильківської ОТГ на 2018-2027 

o Координатором Стратегії (річні звіти),  
o Радою Васильківської ОТГ (річні звіти).  

 
Основною метою системи моніторингу Стратегії є перевірка ефективності заходів, 
визначених в рамках стратегічних та операційних цілей, які містяться в документі. Таким 
чином, моніторинг реалізації Стратегії здійснюватиметься щодо сукупних показників 
продуктів, результатів та впливу основних показників, аналізованих у сферах, визначених у 
Стратегії, та встановлених для окремих стратегічних цілей. 
Показники реалізації Стратегії розвитку спрямовані на визначення того, чи досягнуті та в якій 
мірі досягнуті стратегічні цілі, і в якій мірі впровадження стратегії наближає до виконання 
стратегічного бачення. Показники, які слугують для моніторингу реалізації Стратегії, 
відносяться до її окремих стратегічних цілей, представлені у Розділі «Індикатори впливу та 
результатів Стратегії». 
 

Показники впливу та результатів запровадження стратегії. 
 

Важливим елементом процесу моніторингу та оцінювання є відповідний підбір показників та 
мірил, які обумовлюють ефективний моніторинг Стратегії та дають змогу проводити порівняльний 
аналіз, надають достовірну інформацію про рівень соціально-економічного розвитку громади. 
Підставою для розробленої системи показників повинен бути каталог офіційних статистичних даних, 
доступних на рівні громади. В ситуації, коли неможливо підібрати один показник, який вимірює мету 
(оскільки його реалізація складається, наприклад, з кількох оперативних цілей чи дій), можуть бути 
сформульовані синтетичні показники. У процесі моніторингу та оцінювання показники повинні 
підбиратись відповідно до визначених стратегічних і операційних цілей Стратегії та завдань таким 
чином, щоб вони ілюстрували вплив реалізації Стратегії на розвиток громади та показували 
конкретні результати. На етапі моніторингу та оцінювання повинні бути ідентифіковані три види 
показників: 
1. Продукту: 

 які визначають безпосередній результат реалізованого завдання, 

 вимірюють ступінь виконання оперативних цілей, 

 відносяться до вимірювання ефективності та дієвості, 

 стосуються виключно періоду реалізації стратегії, відповідають безпосереднім та негайним 
ефектам, які виникають внаслідок реалізації даної дії. 

2. Результату: 

 які надають інформацію про безпосередні зміни, що відбулися як результат реалізації 
конкретних дій Стратегії (вони можуть мати вигляд матеріальних або фінансових 
показників), 
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 відносяться до вимірювання ефективності та дієвості результатів реалізації Стратегії, відразу 
після її впровадження. 

3. Впливу: 

 які служать для демонстрації постійних змін, що є результатом реалізації Стратегії, 

 відносяться до наслідків реалізації завдань для місцевої спільноти, 

 вимірюють довготермінові наслідки реалізації Стратегії, перевірені та представлені після 
завершення реалізації Стратегії або її етапів, по відношенню до ситуації на даній території до 
початку реалізації Стратегії, та вказують на вплив на соціально-економічну ситуацію Громади 
у певний період після завершення реалізації Стратегії (наприклад, зростання відсотка 
безробітних, які беруть участь у тренінгах). 
 

 

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 1. ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ГРОМАДИ - ДИВЕРСИФІКАЦІЯ 
МІСЦЕВОЇ  ЕКОНОМІКИ 
1.1. Формування інвестиційно-привабливого іміджу території, створення 
інфраструктурного, інституційного, кадрового забезпечення притоку інвестицій  
1.2. Підтримка перспективних напрямків економічного розвитку громади  

Індикатори 

1. Кількість працевлаштованих мешканців у підприємствах, які діють на території 
громади + 

2. Кількість суб’єктів господарювання, які діють на території громади + 
3. Кількість (відсоток) безробітних – 
4. Кількість молоді, яка започаткувала власну справу + 
5. Кількість жінок, які започаткували власну справу + 
6. Площа інвестиційних майданчиків+ 
7. Кількість новозареєстрованих суб'єктів господарювання + 
8. Кількість працюючих на тисячу мешканців + 
9. Кількість нових інвесторів залучених громадою + 
10. Обсяг залучених інвестицій, в тому числі закордонних, залучених громадою + 
11. Кількість реалізованих спільних проектів влади громади та бізнесу + 
12. Кількість адміністративних послуг, наданих підприємцям онлайн + 
13. Кількість відвідувань інвестиційної Інтернет-сторінки громади + 
14. Обсяг власних доходів у структурі дохідної частини бюджету + 
15. Обсяг власних доходів бюджету громади з розрахунку на 1 мешканця + 

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 2. ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ І УМОВ ЖИТТЯ МЕШКАНЦІВ 
ГРОМАДИ 
2.1.Розвиток дорожньої та транспортної інфраструктури  
2.2. Благоустрій, модернізація, та розвиток інфраструктури й енергозабезпечення  
2.3. Належний рівень надання публічних послуг  
2.4. Розвиток рекреаційно-туристичного потенціалу громади 



 

   

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE) 

48 

 Стратегія розвитку Васильківської ОТГ на 2018-2027 

Індикатори 

1. Довжина новозбудованих доріг на території громади + 
2. Довжина відремонтованих доріг на території громади + 
3. Довжина нових та відремонтованих тротуарів та велодоріжок на території громади + 
4. Кількість нових та відремонтованих рекреаційних майданчиків + 
5. Кількість нових і відремонтованих  об'Єктів освіти, медицини, культури, спорту та 

рекреації + 
6. Кількість модернізованих спеціалізованих шкільних класів на території громади + 
7. Площа зданого в експлуатацію соціального житла + 
8. Довжина каналізаційної мережі на території ОТГ + 
9. Кількість домогосподарств, під'єднаних до газових мереж + 
10. Довжина відремонтованих водопровідних мереж + 
11. Кількість створених туристичних продуктів + 
12. Кількість культурних, рекреаційних та спортивних заходів + 
13. Відсоток мешканців, охоплених роздільним збиранням сміття   + 
14. Кількість інфраструктури для роздільного збирання сміття + 
15. Частка дітей дошкільного віку охоплених дошкільною освітою + 
16. Результати зовнішнього незалежного оцінювання учнів Громади + 
17. Середня тривалість життя чоловіків і жінок у Громаді + 
18. Кількість випадків несанкціонованого викидання сміття - 

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 3. СУСПІЛЬНИЙ РОЗВИТОК ТА ІНТЕГРАЦІЯ (РОЗВИТОК 
СУСПІЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ І СВІДОМОСТІ ТА  САМОВРЯДУВАННЯ) 
3.1 . Безпечна громада  
3.2. Розвиток громадських відносин, громадських ініціатив та структур громади 
3.3. Формування культури поведінки громадян 
3.4.  Інституційний розвиток громади  

Індикатори 

1. Кількість активних громадських організацій на 1 тисячу мешканців + 
2. Кількість проектів, реалізованих за ініціативи мешканців та ініціативних груп + 
3. Кількість об'єктів, пристосованих для старших осіб та осі з особливими потребами + 
4. Кількість звернень до поліції щодо злочинів та правопорушень - 
5. Кількість працівників органів самоуправління громади, які підвищили кваліфікацію + 
6. Кількість культурних, рекреаційних, спортивних заходів організованих владою 

громади спільно з іншими організаціями та інституціями + 
7. Частка капітальних видатків у загальних видатках бюджету громади + 
8. Кількість публічних пунктів доступу до Інтернету + 
9. Кількість адміністративних послуг, наданих ЦНАПом онлайн + 
10. Кількість скарг на якість та оперативність надання адміністративих послуг - 

 
“+” означає тенденцію до зростання показника , “-” означає тенденцію до спаду показника 
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Процедура ведення звітності та перевірки й оцінки досягнень в реалізації стратегічних 
цілей – операційний огляд (щорічний). 
 
Звіти про хід виконання завдань, включених до Стратегії, готуються раз на рік та включають 
звіт про проведені протягом року заходи. З цією метою проводяться наступні кроки: 

a) Координатори Стратегічних цілей збирають інформацію про стратегічні завдання, 
реалізовані / такі, що знаходяться в процесі реалізації / такі, що планується 
реалізувати в цьому календарному році та в наступні роки. Зібрані дані містять таку 
інформацію, як: графік, досягнуті результати (показники продуктів та результатів), 
труднощі та проблеми, з якими довелось зіштовхнутись або які є потенційними, 
необхідні для реалізації завдання ресурси. Дані накопичуються до 15 вересня. 

b) Координатори Стратегічних цілей об’єднують отриману інформацію i, виходячи з неї, 
готують часткові звіти, які стосуються окремих цілей. Звіт включає в себе: опис стану 
впровадження положень цілей, рекомендації щодо впровадження положень 
окремих цілей в наступному звітному періоді та перелік завдань, які планується 
реалізувати в рамках цілей на наступний бюджетний рік, в тому числі нові пропозиції 
завдань. Координатори Стратегічних цілей передають звіти Координатору Стратегії. 
Часткові звіти передаються до 1 жовтня. 

c) Протягом 10 днів з дня отримання часткових звітів Координатор Стратегії скликає 
нараду Комітету з питань реалізації Стратегії, під час якої проводить консультації 
щодо результатів моніторингу, які містяться в звіті, рекомендацій та переліку 
завдань, які планується реалізувати в наступному бюджетному році. 

d) Після наради Комітету з питань реалізації Стратегії відбуваються консультації з 
громадськістю щодо опрацьованих результатів моніторингу, рекомендацій та 
переліку завдань, які планується реалізувати в наступному бюджетному році – 
консультації з громадськістю триватимуть мінімум три тижні. 

e) Після консультацій з громадськістю на сесії Ради Громади Координатор Стратегії 
представить результати звіту про реалізацію стратегічних цілей разом з переліком 
завдань, які планується врахувати в бюджеті на наступний рік. Інформація щодо 
результатів моніторингу уможливить здійснення поточного нагляду за її ходом. 
Термін - до 15 грудня. 

 
 
 
 
 
Процедура початку актуалізації Стратегії 
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Актуалізація документу Стратегії розвитку відбуватиметься не рідше, ніж кожних чотири 
роки з моменту прийняття Стратегії Радою Громади. Початок актуалізації документу 
Стратегії виглядатиме наступним чином:  

a) Координатори Стратегічних цілей повідомляють Координатора Стратегії про 
необхідність актуалізації документу Стратегії. 

b) Координатор Стратегії на сесії Ради Громади вносить заяву про початок процесу 
актуалізації Стратегії. 

c) На підставі рішення Ради Громади Координатор Стратегії у співпраці з 
Координаторами Стратегічних цілей визначає спосіб проведення (на  основі власних 
ресурсів або за участі зовнішніх консультантів) та готує графік процесу актуалізації 
Стратегії. В рамках процесу перевірятимуться: бачення розвитку та його актуальність 
в контексті змін, що відбулися, стратегічні та операційні цілі, їх відповідність баченню 
розвитку (зокрема, стратегічним цілям розвитку), завдання. 

 
Оцінка (Евальвація)  
Оцінка – це циклічне дослідження обраних елементів: вона буде концентруватись на ступені 
реалізації стратегічних цілей та виконанні стратегічного бачення. Оцінка Стратегії розвитку 
відбуватиметься в ключові моменти її реалізації. Оцінка буде проведена на підставі даних, 
отриманих під час моніторингу. Таким чином, моніторинг і оцінка будуть проводитись на 
двох рівнях: перший стосується моніторингу виконання заходів та завдань, другий – 
моніторингу та оцінки досягнення стратегічних цілей.  
 
Для правильного виконання положень Стратегії розвитку необхідно проаналізувати 
виконання стратегічних, операційних цілей, а, отже, і бачення розвитку Громади. З огляду 
на це, крім моніторингу виконання завдань та заходів, необхідно проводити періодичну 
оцінку, яка включатиме:  

 оцінку on-going – у процесі реалізації Стратегії, яка оцінить рівень реалізації 
стратегічних цілей та ідентифікує фактори, що впливають на реалізацію запланованих 
заходів,  

 оцінку ex-post – після закінчення терміну реалізації Стратегії, яка підведе підсумки 
ефективності заходів і дозволить зробити висновки, які повинні лягти в основу 
подальших напрямків розвитку Громади (на цьому етапі буде прийняте рішення про 
те, чи вимагає Стратегія подальшої актуалізації, чи бачення було досягнуте i слід 
визначити нове).  

 
 

На підставі даних, отриманих на етапі моніторингу, можна буде порівняти стан, досягнутий 
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завдяки впровадженню Стратегії, з початковим станом (визначеним як базовий момент 
початку робіт над документом, тобто даними на кінець 2017 р.), а також відстежити хід змін 
протягом років по відношенню до початкових передумов і таким чином оцінити ступінь 
досягнення запланованих стратегічних цілей. 

 

 
 
Оцінка повинна дати відповіді на наступні питання, що стосуються Стратегії розвитку:  

 Чи цілі Стратегії відповідають потребам?  

 Чи мешканці знають та ототожнюють себе зі Стратегією?  

 Чи те, що було досягнуте, є тим, що заплановано?  

 Чи Стратегія відповідає очікуванням адресатів?  

 Чи результати заходів є постійними, довгостроковими? 

 Чи було виконане бачення розвитку, передбачене Стратегії? 
За оцінку Стратегії відповідає Комітет з питань реалізації Стратегії. Загальний нагляд за 

оцінкою здійснює Координатор Стратегії. Звіти про оцінку затверджує Рада Васильківської 

ОТГ. У рамках актуалізації Комітет з питань реалізації Стратегії співпрацюватиме з усіма 

відділами Виконкому Громади, комунальними установами та іншими суб’єктами, 

відповідальними за реалізацію окремих цілей, відповідно до моделі, представленої у 

структурі впровадження. 

 
 
Актуалізація 

ЕВАЛЬВАЦІЯ - ОЦІНКА ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ НАКОПИЧЕНИХ 
ДАНИХ

МОНІТОРИНГ НАКОПИЧЕНИХ ДАНИХ

Аналітичні дані

ВПРОВАДЖЕННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ

Інформація

Інформація про 
ступінь реалізації 
Стратегії 

Пропозиції щодо 
коректив 
положень 
Стратегії 
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Актуалізація Стратегії розвитку означатиме врахування змін у внутрішньому та 
зовнішньому оточенні. Васильківська ОТГ функціонує в оточенні, яке динамічно змінюється, 
а характер цих змін може мати важливе значення для реалізації Стратегії. Важливим 
фактором є тривалий період впровадження Стратегії. З огляду на це планування та 
вживання заходів з актуалізації необхідні для управління місцевим розвитком.  
 
Стратегія є відкритим документом, який в разі потреби може бути доповнений новими 
проектами, завданнями та заходами, що можуть допомогти у досягненні запланованих 
результатів. Проте слід пам’ятати, що зміни, внесені до Стратегії, не можуть істотно 
спотворювати основні положення у структурі стратегічних цілей. Актуалізація Стратегії 
дозволяє: 

 зробити реальним бачення майбутнього громади, підтвердити виконання місії, 

 приймати вдалі поточні рішення, наслідки яких проявляться в майбутньому, оскільки 
вони випливають з об’єктивного аналізу, 

 ознайомитись з фактичним станом громади та швидко реагувати, 

 створити надійну інформаційну базу, 

 покращити функціонування громади внаслідок швидкого реагування на зміни, що 
відбуваються, 

 Посилити конкурентну позицію Громади по відношенню до інших громад. 
Актуалізація Стратегії буде здійснюватися у разі виникнення такої потреби, і в ній знайдуть 
відображення висновки, представлені у звітах з оцінки. У разі необхідності впровадження 
змін з актуалізації Комітет з питань реалізації Стратегії проведе відповідну процедуру. 
 
Інформування та промоція стратегії розвитку 
Відповідальним за промоцію Стратегії є Комітет з питань реалізації Стратегії. Промоція 
Стратегії розвитку доповнює заходи, які проводяться в рамках моніторингу, оцінки та 
актуалізації документу і є складовою частиною її впровадження. 
Метою інформаційної діяльності, що стосується Стратегії розвитку, є:  

 інформування місцевої спільноти та інших зацікавлених суб’єктів про початок 
процесу реалізації Стратегії,  

 отримання схвалення з боку адресатів заходів, запланованих у Стратегії,  

 залучення адресатів у процес реалізації Стратегії,  

 створення комунікаційної платформи між органами влади Васильківської ОТГ та 
різними зацікавленими сторонами для ефективної реалізації Стратегії,  

 збільшення ступеня залучення місцевої спільноти в діяльність Громади, що 
здійснюється на користь груп адресатів Стратегії.  

Промоція Стратегії розвитку буде реалізована:  
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 до початку впровадження: під час консультацій з громадськістю, в період між 
завершенням робіт, затвердженням Стратегії Радою Громади та початком процесу 
впровадження,  

 під час впровадження: у 2018-2027 рр.  
 
Промоція Стратегії буде здійснюватися за допомогою наступних інструментів:  

 зустрічі з місцевою спільнотою,  

 зустрічі за участі експертів,  

 зустрічі Комітету з питань реалізації Стратегії, комісії та сесії Ради Васильківської 
ОТГ,  

 офіційний сайт Васильківської ОТГ та соціальна мережа Facebook, 

 публікації в місцевих засобах масової інформації,  

 презентації Стратегії в рамках власних заходів Виконкому Васильківської ОТГ.  
 

Типовий графік реалізації Стратегії 

Стратегія розвитку Васильківської ОТГ буде реалізована у 2018-2027 роках. 2017 рік був 

підготовчим періодом для впровадження Стратегії. Вона буде реалізовуватись протягом 

трьох основних етапів: підготовчого, реалізації (яка враховуватиме поточний та циклічний 

контроль за реалізацією) та підведення підсумків і оцінки реалізації (включаючи оцінку 

ступеня виконання стратегічного бачення в перспективі до 2027 р.). 
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Етап реалізації завдань Стратегії відбуватиметься  у 2018-2027 рр. і включатиме:  

 реалізацію заходів, запланованих на підготовчому етапі, поточний моніторинг 
реалізації окремих заходів та ступеня досягнення стратегічних цілей,  

 детальне планування виконання заходів з реалізації Стратегії на наступні роки, 

 моніторинг ступеня реалізації положень Стратегії,  

 оцінку going-on Стратегії, вживання можливих коригуючих заходів, пов’язаних з 
актуалізацією Стратегії, її адаптацію до змін, що відбуваються у внутрішньому та 
зовнішньому оточенні,  

 реалізацію завдань, пов’язаних з промоцією Стратегії.  
 
Етап підведення підсумків реалізації Стратегії включатиме:  

 оцінку ступеня реалізації стратегічних цілей в перспективі 2018-2027 рр. та ступеня 
виконання стратегічного бачення (оцінка ex-post),  

 прийняття рішення про актуалізацію положень Стратегії або визначення нового 
бачення та стратегічних цілей (у разі виконання бачення).  

  

2017-2018
(перший 
квартал)

Підготовчий 
етап

2018-2027

Етап реалізації 
завдань, 
передбачених для 
конкретних 
стратегічних та 
операційних цілей

2027

Етап підведення 
підсумків 
реалізації 
стратегії, оцінка 
ступеня реалізації 
сттратегічних 
цілей та 
виконання 
бачення розвитку
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Взаємозв’язок цілей Стратегії розвитку Васильківської  ОТГ з 

стратегічними цілями документів вищого рівня 
 

 

Процес створення місцевих документів планування, зокрема, Стратегії розвитку, повинен 

враховувати зміни в нормативно-правових актах, які регулюють принципи ведення політики 

розвитку на вищих рівнях, починаючи від документів на національному рівні через національні 

стратегічні документи, підготовлені переважно органами державної адміністрації, і закінчуючи 

обласною стратегією розвитку, розробленою органами самоврядування Дніпропетровської області. 

При визначенні стратегічних та операційних цілей для стратегії розвитку громади необхідно взяти до 
уваги цілі наступних стратегічних документів вищого рівня, а саме: 

1. Державна Стратегія регіонального розвитку України на період до 2020 року визначає три 
стратегічні цілі:  

1) Підвищення конкурентоспроможності регіонів 

Стратегія врівноваженого 
розвитку «Україна – 2020» 

Державна Стратегія 
регіонального розвитку 

України на період до 2020 
року 

Стратегія розвитку 
Дніпропетровської області до 

2020 року

Стратегія розвитку 
Васильківської ОТГ на 2018–

2027 

• Децентралізація і реформа місцевого 
самоврядування

• Реформа регіональної політики

• Підвищення конкурентоспроможності регіонів

• Територіальна соціально-економічна інтеграція 
та просторовий розвиток

• Ефективне державне управління у сфері 
регіонального розвитку 

• Зменшення економічних диспропорцій

• Розвиток сільських місцевостей

• Екологічна та енергетична безпека

• Розвиток людського капіталу

• Економічний розвиток громади -
диверсифікація місцевої  економіки

• Покращення якості і умов життя мешканців 
громади

• Суспільний розвиток та інтеграція (розвиток 
суспільної активності і свідомості 
та самоврядування)
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2) Територіальна соціально-економічна інтеграція та просторовий розвиток 
3) Ефективне державне управління у сфері регіонального розвитку 

2. Стратегія врівноваженого розвитку «Україна – 2020».  

Стратегія «Україна – 2020» визначає мету, вектори, дорожню карту, найвищі пріоритети та показники 
відповідних соціально-економічних, організаційних, політично-правових умов формування та розвитку 
України. В рамках одного з чотирьох векторів руху - Відповідальність та Соціальна Справедливість - 
стратегія «Україна – 2020» передбачає проведення реформ: Децентралізація та реформа місцевого 
самоврядування та Реформа регіональної політики. В результаті зазначених реформ відбулось 
об’єднання громад та виникнення об’єднаних громад.  

3. Стратегія розвитку Дніпропетровської області на період до 2020 року,  

Стратегічна мета 1. 

Зменшення економічних 

диспропорцій 

Стратегічна мета 2. 

Розвиток сільських 

територій 

Стратегічна мета 3. 

Екологічна та 

енергетична безпека 

Стратегічна мета 4. 

Розвиток людського 

капіталу 

Оперативні цілі 

1.1. Диверсифікація 

економіки 

2.1. Зростання доданої 

вартості у сільському 

господарстві 

3.1. Створення умов для 

покращення стану 

навколишнього 

середовища 

4.1. Освіта для 

роботи 

1.2. Розвиток 

периферійних районів 

2.2. Підтримка 

зайнятості в сільській 

місцевості 

3.2. Покращення 

господарювання 

відходами 

4.2. Підвищення 

соціальної 

активності 

мешканців 

1.3. Інноваційний 

розвиток 

2.3. Розвиток 

інфраструктури 

сільських територій 

3.3. Розвиток econet та 

рекреаційних зон 

4.3. Розвиток 

громад 

1.4. Розвиток 

закордонного та 

внутрішнього туризму 

  

3.4. Енергоефективність та 

розвиток альтернативної 

енергетики 

4.1. Освіта для 

роботи 

 

Стратегічні цілі стратегії розвитку Дніпропетровської області

на період до 2020 року
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CТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 1

1.1.Диверсифікація 
економіки

1.2. Розвиток 
периферійних районів

1.3. Інноваційний 
розвиток

1.4. Розвиток 
закордонного та 
внутрішнього туризму

CТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 2

2.1. Підвищення доданої 
вартості в аграрній 
сфері

2.2. Підтримка 
зайнятості сільського 
населення

2.3. Розвиток 
інфраструктури 
сільських територій

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 1. ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ГРОМАДИ -
ДИВЕРСИФІКАЦІЯ МІСЦЕВОЇ  ЕКОНОМІКИ

1.1. Формування інвестиційно-привабливого іміджу території, 
створення інфраструктурного, інституційного, кадрового 
забезпечення притоку інвестицій 

1.2. Підтримка перспективних напрямків економічного 
розвитку громади 

Стратегічні цілі стратегії розвитку Дніпропетровської області

на період до 2020 року
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CТРАТЕГІЧНА
ЦІЛЬ 1

1.4. Розвиток 
закордонного та 
внутрішнього 
туризму

CТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 2

2.3. Розвиток 
інфраструктури 
сільських територій

CТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 3

3.1. Створення умов 
для поліпшення стану 
довкілляka

3.2. Поліпшення 
управління відходами

3.3. Розвиток 
екомережі та 
рекреаційних зон

3.4.Енергоефективніс
ть та розвиток 
альтернативної 
енергетики

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 2. ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ І УМОВ 
ЖИТТЯ МЕШКАНЦІВ ГРОМАДИ

2.1.Розвиток дорожньої та транспортної інфраструктури 

2.2. Благоустрій, модернізація, та розвиток 
інфраструктури й енергозабезпечення 

2.3. Належний рівень надання публічних послуг 

2.4. Розвиток рекреаційно-туристичного потенціалу 
громади

Стратегічні цілі стратегії розвитку Дніпропетровської області

на період до 2020 року
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CТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 2

2.3. Розвиток 
інфраструктури сільських 
територій

CТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 4

4.1. Освіта для зайнятості

4.2. Підвищення 
громадської активності 
мешканців

4.3. Розвиток громад

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 3. СУСПІЛЬНИЙ РОЗВИТОК ТА ІНТЕГРАЦІЯ 
(РОЗВИТОК СУСПІЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ І СВІДОМОСТІ 
ТА САМОВРЯДУВАННЯ)

3.1 . Безпечна громада 

3.2. Розвиток громадських відносин, громадських ініціатив та 
структур громади

3.3. Формування культури поведінки громадян

3.4.  Інституційний розвиток громади 
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Положення стратегії узгоджуються також із діючими внутрішніми 

документами стратегічного характеру, які ухвалила громада: 
1. Програма соціально – економічного та культурного розвитку Васильківської  селищної   

ради  на 2018 рік 

2. Екологічна програма  Васильківської селищної   ради на 2017-2020 роки 

3. Програма надання одноразової грошової допомоги населенню, що проживає на території 

Васильківської селищної  ради на 2017-2021 роки 

4. Програми  будівництва, реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг комунальної  

власності  Васильківської селищної  ради  Васильківського  району Дніпропетровської 

області на  2017-2018 роки 

5. Культурно-мистецька програма на 2017–2019 роки 

6. програма соціальної підтримки учасників АТО та членів їх сімей на території Васильківської 

селищної ради на 2017 -2018 роки 

7. Цільова комплексна програма розвитку футболу  у Васильківській селищній  раді  на 2017-

2019 роки 

8. Програма забезпечення соціальним та впорядкованим житлом дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа на території Васильківської 

селищної ради на 2017-2020 роки 

9. Програма забезпечення пожежної безпеки,  захисту населення і територій від надзвичайних  

ситуацій техногенного та природного характеру,  розвитку інфраструктури підрозділу 

пожежної  охорони та невоєнізованих пожежних  формувань  Васильківської селищної 

об’єднаної  територіальної громади на 2017-2020 роки 

10. Програма патріотичного виховання  населення Васильківської селищної об’єднаної 

територіальної громади на 2017-2021 роки 

11. Програма “Питна вода” Васильківської селищної ради на 2018-2020 роки 

12. Програма надання безоплатної правової допомоги населенню Васильківської об’єднаної 

територіальної громади на 2018 рік 

13. Комплексна Програма профілактики правопорушень, забезпечення громадського порядку 

та громадської безпеки на території Васильківської об’єднаної територіальної громади на 

2017 – 2020 роки 

14. Програма інформатизації  Васильківської  селищної об’єднаної територіальної громади 

«Електронна Васильківщина» на 2017-2019 роки  

15. Цільова соціальна програма розвитку освіти  

16. Програма проведення громадських робіт на території Васильківської селищної ради на 2017-

2018 роки 

17. Програми поховання померлих одиноких, безрідних та невідомих громадян на території 

Васильківської селищної ради на 2016-20 роки 
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Джерела фінансування заходів 
Стратегія визначає основні цілі та напрямки діяльності об’єднаної громади в період 2018 – 

2027 рр. Перед органами самоврядування стоїть перспектива пошуку відповідних 

фінансових коштів для реалізації передбачених, запланованих на певний період дій. Через 

постійно зростаючу кількість власних завдань бюджету громади часто не вистачає для 

реалізації всіх передбачених цілей та досягнення запланованих стандартів. У зв’язку з цим 

необхідним стає звернення до зовнішніх джерел фінансування.  Основні джерела 

фінансування напрямків діяльності, передбачених в рамках Стратегії Розвитку Громади на 

2018 – 2027 рр., - це власні бюджетні кошти та зовнішні джерела. Можливості використання 

державного бюджету та зовнішнього фінансування відповідно до стратегічних та 

операційних цілей і зведених проектів представляє нижченаведена таблиця: 

  

Стратегічні та 
операційні цілі 

Державна субвенція на 
розвиток 

інфраструктури ОТГ 

 
Державний 

фонд 
регіональног

о розвитку 
(ДФРР) 

Обласний бюджет 
Міжнародні джерела 

фінансування 

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 1.  ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ГРОМАДИ - ДИВЕРСИФІКАЦІЯ МІСЦЕВОЇ  
ЕКОНОМІКИ 

1.1. Формування 
інвестиційно-
привабливого 
іміджу території, 
створення 
інфраструктурно
го, 
інституційного, 
кадрового 
забезпечення 
притоку 
інвестицій 

Розроблення 
проектної, 

містобудівної та 
планувальної 
документації 

Містобудівна 
документація 

Програма розвитку 
міжнародного 

співробітництва, 
євроінтеграційних 

процесів та 
формування 

позитивного іміджу 
Дніпропетровської 

області на 2016 – 
2020 роки 

Програма 
«Децентралізація 
приносить кращі 

результати та 
ефективність» (DOBRE) 

(Місцевий 
економічний розвиток) 

1.2. Підтримка 
перспективних 
напрямків 
економічного 
розвитку 
громади 

 

Соціальне 
підприємницт

во та 
економічна 
діяльність 

 
Сільськогосп

Регіональна 
програма 

інноваційного 
розвитку на період 

до 2020 року 
 

Програма розвитку 

Фонд “Східна Європа”  
(Місцевий 

економічний розвиток) 
 

Програма 
«Децентралізація 
приносить кращі 
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одарська 
діяльність 

малого та 
середнього 

підприємництва у 
Дніпропетровській 

області на 2017 – 
2018 роки 

 
Програма 
підтримки 

агропромислового 
комплексу 

Дніпропетровської 
області у 2017 – 2021 

роках 

результати та 
ефективність» (DOBRE) 

(Місцевий 
економічний розвиток) 

 
Проект USAID 

«Підтримка аграрного і 
сільського розвитку» 

(Інвестування 
діяльності, 

спрямованої на 
збільшення доданої 

вартості у 
плодоовочевому та 

м’ясомолочному 
секторах; 

Впровадження нових 
технологій переробки 

та післяврожайної 
обробки продукції, 

впровадження 
міжнародних 

стандартів якості та 
безпечності 

сільськогосподарської 
продукції; 

Розширення ринків її 
збуту) 

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 2.  ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ І УМОВ ЖИТТЯ МЕШКАНЦІВ ГРОМАДИ 

2.1.Розвиток 
дорожньої та 
транспортної 
інфраструктури 

Будівництво, 
реконструкція, ремонт 

та утримання доріг 
місцевого значення, 

вулиць і доріг 
комунальної власності 
у населених пунктах, а 
також капітальний та 

поточний ремонт 
вулиць і доріг 

населених пунктів та 
інших доріг, які є 

складовими 
автомобільних доріг 

державного значення 

Дорожньо-
транспортна 
інфраструкту

ра 
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(як співфінансування на 
договірних засадах) 

2.2. Благоустрій, 
модернізація, та 
розвиток 
інфраструктури й 
енергозабезпече
ння 

 
Нове будівництво, 

реконструкція, 
капітальний ремонт 

об’єктів 
водопостачання та 

водовідведення 
 

Нове будівництво, 
реконструкція, 

капітальний ремонт 
об’єктів  поводження з 

відходами та 
рекультивацію 

територій 
сміттєзвалищ тощо 

 
Реконструкція, 

переобладнання, 
перепрофілювання 

будівель бюджетних 
установ з метою їх 

використання 
відповідно до 

повноважень та потреб 
об’єднаних 

територіальних громад 
з обов’язковим 
застосуванням 

енергоефективних 
технологій 

Водопостача
ння 

 
Водовідведе

ння 
 

Енергозабезп
ечення 

 
Поводження 
з твердими 
побутовими 
відходами 

 
Благоустрій 

Дніпропетровська 
обласна стратегія 

поводження з 
твердими 

побутовими 
відходами 

 
Регіональна 

програма “Питна 
вода 

Дніпропетровщини
” на 2006–2020 

роки 
 

Програма 
термомодернізації 

об’єктів 
комунальної сфери 

у 
Дніпропетровській 

області 
на 2015 – 2038 роки 

Фонд “Східна Європа” 
(Енергоефективність 

та екологія) 
 

Програма 
«Децентралізація 
приносить кращі 

результати та 
ефективність» (DOBRE) 

(Покращення 
комунальних послуг) 

 
Німецьке товариство 

міжнародного 
співробітництва (GIZ) 

(Підвищення 
енергоефективності) 

 
Швейцарсько-

український проект 
"Підтримка 

децентралізації в 
Україні" DESPRO 

(Водопостачання, 
Поводження з 

твердими побутовими 
відходами) 

 
Посольство Норвегії в 

Україні 
(Енергоефективність) 

2.3. Належний 
рівень надання 
публічних послуг 

Реконструкція, 
переобладнання, 

перепрофілювання 
будівель бюджетних 

установ з метою їх 
використання 
відповідно до 

повноважень та потреб 
об’єднаних 

територіальних громад 
з обов’язковим 
застосуванням 

Дошкільна 
освіта 

 
Загальна 
середня 

освіта 
 

Охорона 
здоров’я 

 
Соціальний 

захист 

Цільова соціальна 
комплексна 

програма розвитку 
фізичної культури і 

спорту в 
Дніпропетровській 

області до 2021 
року 

 
Обласна програма 

“Здоров’я 
населення 

Фонд “Східна Європа” 
(Покращення доступу 

до послуг та 
інфраструктури для 

вразливих груп 
населенння) 

 
Фонд “Східна Європа”  

(покращення 
можливостей місцевих 

стейкхолдерів 
(зокрема, надавачів 
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енергоефективних 
технологій 

 
Створення сучасних 
систем організації 

управління громадою - 
комунікаційних мереж, 

баз даних, систем 
оповіщення населення 

 
Підвищення якості 

надання 
адміністративних 
послуг, зокрема 

створення, 
модернізацію центрів 

надання 
адміністративних 

послуг та придбання 
обладнання і 
програмного 
забезпечення 

 
Культура та 

самобутність 
 

Фізична 
культура та 

спорт 

Дніпропетровщини 
на 2015 – 2019 роки” 

 
Комплексна 

програма 
соціального захисту 

населення 
Дніпропетровської 

області на 2015 – 
2019 роки 

 
Програма розвитку 

культури у 
Дніпропетровській 

області на 2017 – 
2020 роки 

соціальних послуг, 
органів місцевої влади 
та інших організацій) у 

наданні соціальних 
послуг) 

2.4. Розвиток 
рекреаційно-
туристичного 
потенціалу 
громади 

 
Охорона 
природи 

Програмa 
збереження та 

розвитку об’єктів 
культурної і 
природної 
спадщини, 

розташованих на 
території 

Дніпропетровської 
області, на 2014 – 

2019 роки 
 

Програма розвитку 
туризму у 

Дніпропетровській 
області на 2014 – 

2022 роки 

 

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 3.  СУСПІЛЬНИЙ РОЗВИТОК ТА ІНТЕГРАЦІЯ (РОЗВИТОК СУСПІЛЬНОЇ 
АКТИВНОСТІ І СВІДОМОСТІ ТА  САМОВРЯДУВАННЯ) 

3.1 . Безпечна 
громада 

Створення сучасних 
систем організації 

управління громадою - 

Громадська 
безпека та 
порятунок 

Програма 
створення і 

використання 
 



 

   

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE) 

65 

 Стратегія розвитку Васильківської ОТГ на 2018-2027 

комунікаційних мереж, 
баз даних, систем 

оповіщення населення 
 

Закупівля пожежної і 
спеціальної рятувальної 

техніки та пожежно-
рятувального 

оснащення 

матеріальних 
резервів для 
запобігання, 

ліквідації 
надзвичайних 

ситуацій 
техногенного та 

природного 
характеру та їх 

наслідків у 
Дніпропетровській 

області до 2022 
року 

 
Регіональна 
Програма 

забезпечення 
громадського 

порядку та 
громадської 
безпеки на 
території 

Дніпропетровської 
області на період 

до 2020 року  

3.2. Розвиток 
громадських 
відносин, 
громадських 
ініціатив та 
структур 
громади 

  

Програма сприяння 
розвитку 

громадянського 
суспільства у 

Дніпропетровській 
області на 2017 – 

2020 роки 

Фонд “Східна Європа” 
(Ефективне управління 

та громадянське 
суспільство) 

 
Програма 

«Децентралізація 
приносить кращі 

результати та 
ефективність» (DOBRE) 

(Покращення в 
залученні громадян; 
Місцеві ради молоді) 

3.3. Формування 
культури 
поведінки 
громадян 

  

Регіональна 
комплексна 

Програма правової 
освіти населення на 

2016 – 2020 роки 
 

Регіональна цільова 

 



 

   

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE) 

66 

 Стратегія розвитку Васильківської ОТГ на 2018-2027 

Програма 
патріотичного 

виховання 
населення 

Дніпропетровщини 
на 2017 – 2021 роки 

3.4.  
Інституційний 
розвиток 
громади 

  

Регіональна 
програма 

інформатизації 
„Електронна 

Дніпропетровщина
” на 2017 – 2019 

роки 

Фонд “Східна Європа” 
(Ефективне управління 

та громадянське 
суспільство) 

 
Програма 

«Децентралізація 
приносить кращі 

результати та 
ефективність» (DOBRE) 
(Покращення роботи 

місцевих органів 
самоврядування; 
Бюджетування та 

управління фінансами 
Публічна інформація і 

комунікація) 
 

Програма U-LEAD 
(Створення прозорої і 

підзвітної 
багаторівневої 

системи управління) 
 

Посольство Норвегії в 
Україні (Ефективне 

управління) 

Список доступних джерел для фінансування заходів, передбачених Стратегією розвитку 

Вербівської об’єднаної територіальної громади на 2018-2027 роки: Державна субвенція на 

розвиток інфраструктури ОТГ, Державний фонд регіонального розвитку (ДФРР) 

Обласні програми: 

1. Регіональна програма інноваційного розвитку на період до 2020 року 

2. Програма підтримки агропромислового комплексу Дніпропетровської області у 2017 

– 2021 роках 

3. Програма розвитку туризму у Дніпропетровській області на 2014 – 2022 роки 
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4. Програма розвитку малого та середнього підприємництва у Дніпропетровській 

області на 2017 – 2018 роки 

5. Програма розвитку міжнародного співробітництва, євроінтеграційних процесів та 

формування позитивного іміджу Дніпропетровської області на 2016 – 2020 роки 

6. Регіональна програма “Питна вода Дніпропетровщини” на 2006–2020 роки 

7. Програма термомодернізації об’єктів комунальної сфери у Дніпропетровській 

області на 2015 – 2038 роки 

8. Цільова соціальна комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту в 

Дніпропетровській області до 2021 року 

9. Обласна програма “Здоров’я населення Дніпропетровщини на 2015 – 2019 роки” 

10. Комплексна програма соціального захисту населення Дніпропетровської області на 

2015 – 2019 роки 

11. Програма розвитку культури у Дніпропетровській області на 2017 – 2020 роки 

12. Регіональна комплексна Програма правової освіти населення на 2016 – 2020 роки 

13. Регіональна цільова Програма патріотичного виховання населення 

Дніпропетровщини на 2017 – 2021 роки 

14. Програма сприяння розвитку громадянського суспільства у Дніпропетровській 

області на 2017 – 2020 роки 

15. Програма створення і використання матеріальних резервів для запобігання, 

ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та їх 

наслідків у Дніпропетровській області до 2022 року 

16. Регіональна Програма забезпечення громадського порядку та громадської безпеки 

на території Дніпропетровської області на період до 2020 року  

17. Регіональна програма інформатизації „Електронна Дніпропетровщина” на 2017 – 

2019 роки 

Міжнародні джерела фінансування: 

1. Програма «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE) 

2. Фонд “Східна Європа” 

3. Проект USAID «Підтримка аграрного і сільського розвитку» 

4. Швейцарсько-український проект "Підтримка децентралізації в Україні" DESPRO 

5. Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ) 

6. Посольство Норвегії в Україні 

7. Програма U-LEAD 
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Докладний план заходів  

(короткострокова перспектива 3-4 роки): визначення конкретних заходів, показників їх виконання (показники продукту та 
результату), відповідальності за їхнє впровадження та графік реалізації 

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 

1.1.1. Виготовлення 
Схеми планування 
території громади 
та Генерального 

плану 41 населених 
пунктів 

 
Схема планування 
території громади 

та Генеральний 
план (41 населених 

пунктів) 

Створення сприятливого 
середовища для залучення 
інвестора, визначення меж 

території громади 
Комфортні умови 

використання наявних 
об’єктів нерухомості та 
земельних ділянок для 

довгострокового 
інвестування 

Кількість 
звернень 

потенційних 
інвесторів 
Кількість 

відведених 
земельних 

ділянок 

Рішення сесії 
селищної ради. 
Звіт виконкому 

Звіт ЦНАПу 

Виконком  
Місцевий 

бюджет,  грантові 
кошти 

2019-2021 

1.1.2.  Формування 
брендингу 

 Сформований та 
відомий на 

Визнання бренду 
«Васильківська ОТГ» в області 

Збільшення 
попиту на 

Звіт виконкому 
ОТГ 

Виконком ОТГ Бюджет ОТГ 2019-2020 
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території громади Дніпропетровщині 
бренд 
«Васильківська 
ОТГ»  як територія 
з комфортними 
умовами  для 
життя, 
прогресивними та 
ефективними 
органами 
самоврядування, 
зручними 
умовами  для 
ведення 
підприємницької 
діяльності.  
 

та країні  
Підвищення самосвідомості 
активних мешканців 
Васильківської ОТГ.   

продукцію під 
брендом 
«Васильківка» 
на 20 % 
Підтримка 
громадою 
органів 
самоврядуванн
я не менше 80 
%.  

Стратегічна ціль 1:  ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ГРОМАДИ — ДИВЕРСИФІКАЦІЯ МІСЦЕВОЇ ЕКОНОМІКИ 

Операційна ціль 1.2. Підтримка перспективних напрямків економічного розвитку громади  

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 

1.2.1. Створення 
промислового цеху 

Функціонування 
промислового цеху по 

сушці та 

Створення робочих місць 
(5-7), наповнення місцевого 

Кількість 
створених 

робочих місць 

Звіт виконкому Виконком, 
підприємці, 

 грантові кошти, 
кошти інвестора 

2019-2021 
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по сушці та 
заморожуванню 
овочів та фруктів 
на базі колишньої 

школи в                           
с. Катеринівка 

заморожуванню 
овочів та фруктів 

бюджету Середня 
зарплата 

обсяг сплачених 
податків 

Обсяг залучених 
інвестицій 

Звіт старости інвестори 

Староста 

1.2.2. Розробка 
програми 

підтримки малого 
підприємництва на 
території Громади 

Розроблена та 
оприлюднена через 

місцеві засоби 
комунікацій та на WEB-

сторінці  «Соціальне 
підприємництво»  

програма підтримки 
соціального 

підприємництва у 
Васильківській ОТГ, 

зокрема 
започаткування 

бізнесу жінками та 
молоддю 

Підтримка підприємництва, 

сприятливі умови й належні 

гарантії започаткування та 

здійснення 

підприємницької діяльності, 

Забезпечення зайнятості 

населення, створення 

робочих місць 

Збільшення 
кількості осіб, які 

провадять 
підприємницьку 

діяльність 

Збільшення 
кількості 

робочих місць 

Кількість 
започаткованих 

бізнесів, зокрема 
жінками  та 
молоддю 

Звіт виконкому 

Статистика 
ЦНАПу 

Виконком  
представники 

малого бізнесу 

Місцевий бюджет, 
грантові кошти 

2019 

1.2.3. Створення 
промислового цеху 
з міні виробництва 

макаронних 
виробів в с. 

Бізнес-план 

Функціонування  
промислового цеху з 

міні виробництва 

Створення робочих місць 
(5-7), наповнення місцевого 

бюджету 

Кількість 
створених 

робочих місць 

Середня 

Звіт виконкому 

Звіт старости 

Виконком, 
підприємці, 
інвестори 

Староста 

грантові кошти, 
кошти інвестора 

2019-2020 
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Воскресенівка на 
базі колишнього 
дитячого садка 

макаронних виробів 

 

Економічний розвиток, 

підвищення 

конкурентоспроможності, 

зайнятість населення 

зарплата 

Обсяг сплачених 
податків 

Обсяг залучених 
інвестицій 

1.2.4. Створення 
розважального 
кафе-піцерії на 

території                  
сел. Васильківка 

Бізнес-план 
 

Функціонування  кафе-
піцерії 

 

Створення робочих місць 
(5-6), наповнення місцевого 
бюджету, комфортні умови 

відпочинку на території 
громади 

Розширення мережі 
закладів громадського 

харчування 

Кількість 
створених 

робочих місць 

Середня 
зарплата 

обсяг сплачених 
податків 

Обсяг залучених 
інвестицій 

Звіт виконкому 

 

Виконком, 
підприємці, 
інвестори 

 кошти інвестора 2020 

1.2.5. Створення 
поліграфічного 
відділення на 
території сел. 
Васильківка 

Бізнес-план 
 

Функціонування 
поліграфічного 

відділення 
 

Створення робочих місць 
(5-6), наповнення місцевого 

бюджету, забезпечення 
поліграфічними послугами 

мешканців громади та 
сусідніх населених пунктів 

Кількість 
створених 

робочих місць 

Середня 
зарплата 

обсяг сплачених 
податків 

Звіт виконкому 

 

Виконком, 
підприємці, 
інвестори 

 кошти інвестора 2019-2020 
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Обсяг залучених 
інвестицій 

1.2.6. Створення 
придорожнього 

кафе на місці 
колишнього поста 

ДАІ в сел. 
Васильківка 

Бізнес-план 

Функціонування кафе 

 

Створення робочих місць 
(4-5), наповнення місцевого 

бюджету, створення 
комфортних місць 

відпочинку  

Кількість 
створених 

робочих місць 

Середня 
зарплата у кафе 

обсяг сплачених 
податків 

Обсяг залучених 
інвестицій 

Звіт виконкому 

 

Виконком, 
підприємці, 
інвестори 

кошти інвестора 2019-2020  

1.2.7. Вирощування 
грибів глив і 

шампіньйонів на 
території 

колишнього складу 
в с. Воскресенівка 

Налагодження  
вирощування грибів 
глив і шампіньйонів 
(бізнес-план, статут 

підприємства) 

Створення робочих місць 
(4-5), наповнення місцевого 

бюджету 

Розвиток малого бізнесу та 
виробництва на території 

громади 

Кількість 
створених 

робочих місць 

Середня 
зарплата на 
виробництві 

обсяг сплачених 
податків 

Обсяг залучених 
інвестицій 

Звіт виконкому 

Звіт старости 

Виконком, 
підприємці, 
інвестори 

староста 

 кошти інвестора, 
грантові кошти  

2019 -2020 
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1.2.8.  Будівництво 
сонячної 

електростанції на 
території с.В-

Олександрівки 

Діюча сонячна 
електростанція 

потужністю до 100 
мВт.  

 

Розвиток альтернативної 

енергетики 

Розвиток соціального 

партнерства бізнес і 

мешканців 

 

Надходження до 

бюджету 

Отримані нові 

робочі місця 

Звіт Виконком 

Опитування 

мешканців 

Виконком, 

підрядник 
Кошти інвестора 2019-2020  

1.2.9. Будівницвтво 
цеху з виробництва 

бутильованої 
питної та 

мінеральної води 
на території с. 

Великоолександрів
ка 

Цех з виробництва з 
виготовлення 

бутильованої питної 
води 

60 тис х 1,5 л на добу (з 
розрахунку потреб 3 л 

на 1 мешканця) 

Забезпечення бутильованої 

питної водою жителів ОТГ 

Збереження здоров’я 

мешканців громади 

надходження коштів до 

бюджету ОТГ, створення 

робочих місць, 

забезпечення потреб 

населення 

Кількості 

реалізованої 

продукції 

Кількість 

створених 

робочих місць 

Кількість 

надходжень до 

бюджету ОТГ 

Звіт старости 

Звіт виконкому 

Виконком, інвестор 

населення 
Кошти інвестора 2019-2020 

1.2.10. Будівництво 
асфальтного 

заводу на території 
Васильківської ОТГ 

Діючий асфальтний 
завод потужністю 500 

т на добу при 
комунальному 
підприємстві 

Забезпечення потреб 

громади та сусідніх 

населених пунктів в 

асфальті 

Збільшення робочих місць 

 

Кількість 

виробленої 

продукції 

Кількість 

створених 

робочих місць 

Звіт виконкому  

Звіт 

комунального 

підприємства 

Виконком 

Комунальне 

підприємство 

Місцевий бюджет 

Грантові кошти 
2019-2020 
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1.2.11. Будівництво 
міні цеху по 
гончарному 

виробництві в с. 
Воскресенівка і 

с.Великоолександр
івка 

Міні цех по 
виробництву 

гончарних  виробів до 
2000 вир. на добу 

Створення робочих місць 

Зростання доходів до 

бюджету 

Створення локального 

продукту, покращення 

брендингу громади 

Кількість 

реалізованої 

продукції 

Кількість 

створених 

робочих місць 

Зростання 

доходів бюджету 

Звіт виконкому 

Звіт старости   

Виконком 

Інвестор 
Кошти інвестора 2019-2021 

1.2.12. Створення 
легалізованої 

служби таксі при 
комунальному 
підприємстві  

Діюча служба таксі по 
перевезенню 

пасажирів та вантажів 
при комунальному 
підприємстві (5-6 

машин) 

Покращення транспортних 

послуг для населення на 

всій території ОТГ 

Забезпечення населення та 

зручність у користванні для 

громадян у різних куточках 

ОТГ незалежно від 

фізичного стану та часу 

користування 

Збільшення місць праці 

Зменшення коштів на 

утримання комунального 

підприємства 

Кількість 

задоволених 

мешканців 

Кількість 

викликів на добу 

Звіт 

комунального 

підприємства 

Звіт виконкому 

Опитування 

населення 

Виконком, 

Комунальне 

підприємства 

Місцевий бюджет 2019-2020 

1.2.13. Навчання 
активних 

Проведені навчальні 
курси з мешканцями 

Підвищення 
самосвідомості та 

 Звіт Виконкому  Виконком ОТГ Місцевий бюджет, 2019-2021 
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мешканців 
громади бізнесу, 
проектному 
підходу, бізнес-
плануванню, 
проведенню 
маркетингових 
досліджень, 
бенчмаркінгу, 
менеджменту 

Васильківської ОТГ за 
відповідною  
тематикою, з  
розробкою бізнес-
планів та проектів 
започаткування / 
розвитку власного 
бізнесу.  

освітнього рівня активних 
мешканців Васильківської 
ОТГ.   

Підвищення рівня життя 
громадян 

Створення не 
менше десяти 
малих приватних  
підприємств 

Створення не 
менше 50 нових 
робочих місць  

грантові кошти 

1.2.14.  
Реконструкція 
гідрологічної 
споруди в 
межиріччі рік 
Вовча та Верхня 
Терса на території 
громади  

Реконструйована 
споруда у межиріччі 
рік Вовча та Верхня 
Терса на території 
Васильківської ОТГ    

Підвищення зайнятості  у 
Васильківській ОТГ 

Збільшення надходжень до 
бюджету об’єднаної 
громади    

Створення не 
менше 10 
робочих місць 

Виконком ОТГ Виконком ОТГ 
Місцевий бюджет, 
кошти інвесторів 

2018 

1.2.15. 
Облаштування 
території 
колишньої ферми 
біля с. Катеринівка 
під площадку для 
пейнтболу  

 

Діяльність площадки 
для пейнтболу 

 

 

 

 

Створення робочих місць, 
наповнення місцевого 
бюджету, створення місця 
для відпочинку  

Кількість 

створених 

робочих місць 

обсяг сплачених 

податків 

Обсяг залучених 

інвестицій 

Звіт виконкому 

Звіт старости 

Васильківська 
селищна рада, 
підприємці, 
інвестори 

Староста 

 Грантові кошти, 
кошти інвестора 

2020  
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1.2.16 Створення 
мережі міні-отелів 
в с. Вербівське для 
паломників та осіб, 
які займаються 
туризмом 

Реконструкція 
безхазяйних будівель 
під міні отелі в                     
с. Вербівське 

 

Створення робочих місць, 
наповнення місцевого 
бюджету, створення місця 
для відпочинку 

Кількість 

створених 

робочих місць 

обсяг сплачених 

податків 

Обсяг залучених 

інвестицій 

Звіт виконкому 

Звіт старости 

Васильківська 
селищна рада, 
підприємці, 
інвестори 

Староста 

 Грантові кошти, 
кошти інвестора 

2020  
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Стратегічна ціль 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 

2.1.1. Капітальний 
ремонт дороги по 
вул. Колота від вул. 
Свято-
Вознесенська до 
кінця вулиці, вул. 
Восточна, вул. 
Зелена, вул. Миру, 
вул.Мічуріна, вул. 
Соборна, вул. 
Шевченка, вул. 
Нагорна, вул. 
І.Саксаганського в 
смт. Васильківка 

 

Капітальний ремонт 
дороги (10600 кв.м) 

Покращення стану доріг на 

території Васильківської 

ОТГ, Економічний розвиток, 

підвищення 

конкурентоспроможності 

Задоволення мешканців 

громади, покращення якості 

надання транспортних 

послуг 

Час доїзду  

Задоволення 

мешканців 

Звіт комунального 
підприємства 

Звіт виконкому 

Акти виконаних 
робіт 

 

Виконком, 
комунальне 
підприємство 

 

Місцевий, 
обласний, 
державний 
бюджет 

2019-2020  
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2.1.2 Капітальний 
ремонт дороги по 
вул. Вишнева, 
вул.Суворова, 
вул.Сонячна, 
вул.Гагаріна в смт. 
Письменне 

 

Капітальний ремонт 
дороги (3600 кв.м) 

Покращення стану доріг на 

території Васильківської 

ОТГ, Економічний розвиток, 

підвищення 

конкурентоспроможності 

Задоволення мешканців 

громади, покращення якості 

надання транспортних 

послуг 

Час доїзду  

Задоволення 

мешканців 

Звіт комунального 
підприємства 

Звіт виконкому 

Акти виконаних 
робіт 

 

Виконком, 
комунальне 
підприємство 

 

Місцевий, 
обласний, 
державний 
бюджет 

2019-2020  

2.1.3.Капітальний 
ремонт дороги по 
вул. Пушкіна, вул. 
Миру, поточний 
ремонт по вул. 
Мічуріна в с. 
Григорівка 

 

Капітальний ремонт 
дороги (2800 кв.м) 

Покращення стану доріг на 

території Васильківської 

ОТГ, Економічний розвиток, 

підвищення 

конкурентоспроможності 

Задоволення мешканців 

громади, покращення якості 

надання транспортних 

послуг 

Час доїзду  

Задоволення 

мешканців 

Звіт комунального 
підприємства 

Звіт виконкому 

Акти виконаних 
робіт 

 

Виконком, 
комунальне 
підприємство 

 

Місцевий, 
обласний, 
державний 
бюджет 

2019-2020  

2.1.4.Капітальний 
ремонт дороги по 
вул. Степова, вул. 
Красна, поточний 
ремонт до с. 

Капітальний ремонт 
дороги (4650 кв.м) 

Покращення стану доріг на 

території Васильківської 

ОТГ, Економічний розвиток, 

Час доїзду  

Задоволення 

мешканців 

Звіт комунального 
підприємства 

Звіт виконкому 

Акти виконаних 

Виконком, 
комунальне 
підприємство 

 

Місцевий, 
обласний, 
державний 
бюджет 

2019-2020  
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Пришиб, поточний 
ремонт до с. 
Перевальське, 
Дебальцівський 
старостинський 
округ 

підвищення 

конкурентоспроможності 

Задоволення мешканців 

громади, покращення якості 

надання транспортних 

послуг 

робіт 

 

2.1.5. Капітальний 
ремонт дороги по 
пров. Річковий в с. 
Воскресенівка 

Капітальний ремонт 
дороги (11700 кв. м) 

Покращення стану доріг на 

території Васильківської 

ОТГ, Економічний розвиток, 

підвищення 

конкурентоспроможності 

задоволення мешканців 

громади, покращення якості 

надання транспортних 

послуг 

Час доїзду  

Задоволення 

мешканців 

Звіт комунального 
підприємства 

Звіт виконкому 

Акти виконаних 
робіт 

Звіт старости 

Виконком, 
комунальне 
підприємство 

Староста 

Місцевий, 
обласний, 
державний 
бюджет 

2019-2020  

2.1.6. Капітальний 
ремонт дороги по 
вул. Центральна від 
буд. № 15 до буд. 
№ 113 в с. 
Воскресенівка,  

Капітальний ремонт 
дороги (770 кв. м) 

Покращення стану доріг на 

території Васильківської 

ОТГ, Економічний розвиток, 

підвищення 

конкурентоспроможності 

задоволення мешканців 

громади, покращення якості 

Час доїзду  

Задоволення 

мешканців 

Звіт комунального 
підприємства 

Звіт виконкому 

Акти виконаних 
робіт 

Звіт старости 

Виконком, 
комунальне 
підприємство 

Староста 

Місцевий, 
обласний, 
державний 
бюджет 

2019-2020  
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надання транспортних 

послуг 

2.1.7. Поточний 
ремонт  доріг по 
вул.Шкільна, 
Мостова, 
Молодіжна, 
Чкалова, Садова,в 
с.Великоолександр
івка  

 

Поточний ремонт 
дороги (3000 кв.м) 

Покращення стану доріг на 

території Васильківської 

ОТГ, Економічний розвиток, 

підвищення 

конкурентоспроможності 

Зменшення часу доїзду 

Час доїзду 

Задоволення 

мешканців 

Звіт комунального 
підприємства 

Звіт виконкому 

Акти виконаних 
робіт 

Звіт старости 

Виконком, 
комунальне 
підприємство 

Староста 

Місцевий, 
обласний, 
державний 
бюджет 

2019-2020  

2.1.8. Закупівля 
ремонтно-
дорожньої техніки 
для утримання 
доріг комунальної 
власності у 
належному стані   

укомплектоване 
сучасною 
спеціалізованою 
високотехнологічно
ю технікою 
комунальне 
підприємство з 
ремонту 
автодорожнього 
покриття    

Покращення стану доріг на 

території Васильківської ОТГ 

 

Створення не 

менше 20 

робочих місць  

Зменшення 

витрат на 

підтримку доріг у 

належному стані 

на 30 %  на рік   

Звіт виконкому 

Звіт комунального 
підприємства 

Виконком ОТГ 

Комунальне 
підприємство 

Місцевий 
бюджет, 
державні 
субвенції, 
грантові кошти 

2019 

2.1.9. 
Облаштування 
зупинок 
громадського 
транспорту   

Об лаштовані 
навісами для 
зручних подорожей 
у будь-яку пору 
року зупинки та 
місця очікування 

Підвищення якості життя за 

рахунок розширення 

можливостей вільного, 

недорогого та зручного 

пересування по території 

Перевезення 

громадським 

транспортом в 

межах території 

об’єднаної 

Звіт виконкому 

Звіт комунального 
підприємства 

Виконком ОТГ 

Комунальне 
підприємство 

Місцевий 
бюджет 

2019-2020 
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громадського 
транспорту по всіх 
населених пунктах 
об’єднаної громади  

об’єднаної громади  

громадським транспортом  

громади до 5 

тис. осіб на 

місяць. 
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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 

2.2.1. Капітальний 
ремонт 
водопровідної 
мережі по вул. 
Першотравнева в 
смт. Васильківка,  

 

Модернізація 
водопровідних 
мереж 
(протяжність 2628 
м, послугу отримає 
1000 мешканців) 

 

 

 

покращення надання послуг з 
водопостачання мешканцям 
громади, зменшення загрози 
постійних аварій на 
водопровідних мережах 

Показники якості 
питної води 

Кількість аварій 
водопроводу 

Звіт 
комунального 
підприємства 

Звіт виконкому 

Акти виконаних 
робіт 

Виконком, 
комунальне 
підприємство 

Місцевий, 
обласний, 
державний 
бюджет, кошти 
грантові 

2019-2020 

 

 

 

 

 

 

2.2.2.Реконструкці

я системи 

водопідготовки 

НС ІІ-го підйому 

Вовчанського 

Модернізація 
водопровідних 
мереж 
(протяжність 5км, 
послугу отримає 

покращення надання послуг з 
водопостачання мешканцям 
громади, зменшення загрози 
постійних аварій на 
водопровідних мережах 

Показники якості 
питної води 

Кількість аварій 
водопроводу 

Звіт 
комунального 
підприємства 

Звіт виконкому 

Виконком, 
комунальне 
підприємство 

Місцевий, 
обласний, 
державний 
бюджет, кошти 
грантові 

2019-2020 
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водозабору для 

водопостачання 

смт. Васильківка 

Дніпропетровсько

ї області 

10000 мешканців) 

 

 

 

Акти виконаних 
робіт 

 

 

 

 

2.2.3. 
Реконструкція 
системи каналізації 
в сел. Васильківка  

капітальний 
ремонт 
каналізаційної 
мережі на 
території 
громади(2,0 км, 
послугу отримає 
5000 мешканців) 

покращення надання послуг з 
водовідведення мешканцям 
громади, зменшення загрози 
постійних аварій на мережах 
водовідведення 

Кількість аварій 
мереж 
водовідведення 

Звіт 
комунального 
підприємства 

Звіт виконкому 

Акти виконаних 
робіт 

Виконком, 
комунальне 
підприємство 

Місцевий, 
обласний, 
державний 
бюджет, кошти 
грантові 

2019-2020  

2.2.4. 
Реконструкція 
вуличного 
освітлення по 
вул.Центральна,Чк
алова,Зарічна,Кооп
еративна,Мічуріна  
в 
с.Великоолександр
івка 

Реконструкція 
вуличного 

Модернізація 
мереж 
зовнішнього 
освітлення (1,5 км 
ліній, 50 
світлоточок) 

Покращення надання послуг, 
енергозбереження за 
рахунок використання 
енергоефективних приладів, 
зменшення криміногенної 
ситуації та аварій 

Зменшення витрат 
на вуличне 
освітлення 

Звіт старости 

Звіт 
комунального 
підприємства 

Акти виконаних 
робіт 

Виконком, 

Староста 

Місцевий, 
обласний, 
державний 
бюджет 

2019-2020  
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освтлення в смт. 
Васильківка вул. 
Пролетарська, вул. 
Нагорна, вул. 
Гагаріна, вул. 
Бабича 

2.2.5. Освітлення 
вулиць 
Богданівський 
старостинський 
округ 

Модернізована 
мережа 
зовнішнього 
освітлення (18 км) 

Покращення надання послуг 

Зниження криміногенної 

ситуації 

Енергозберігаючі прилади 

Зменшення витрат 

на вуличне 

освітлення 

Звіт старости 

Звіт 

комунального 

підприємства 

Старости 

Виконком 

Місцевий 

бюджет 
2019-2020 

2.2.6. 

Облаштування 

полігону твердих 

побутових відходів 

в сел. Васильківка, 

облаштування 

місць складування 

відходів на 

території 

приєднаних сіл 

громади 

 

 

облаштування 
полігону твердих 
побутових відходів 
(обслуговує 17000 
населення), а 
також місць 
складування 
відходів на 
території громади 
(3 місця)  

Належна система 
прибирання, вивозу та 
складування відходів, 
підтримка санітарного стану 
території, ліквідація 
стихійних звалищ 

Покращення санітарно-
епідеміологічного , 
екологічного та естетичного 
стану навколишнього 
середовища громади 

Кількість 
ліквідованих 
стихійних 
сміттєзвалищ 

Обсяг вивезеного 
сміття 

Кількість мешканців, 
які мають 
можливість 
віддавати сміття 

Документація 
на полігон ТПВ 

Звіт 
комунального 
підприємства 

Звіт виконкому 

Виконком, 
комунальне 
підприємство 

Місцевий, 
обласний, 
державний 
бюджет, грантові 
кошти 

2019-2020  

2.2.7. 
Впровадження 
роздільного 

Налагодження 
система 
роздільного 
збирання сміття у 

Роздільне збирання 

побутових відходів з 

можливостями комерційної 

Обсяг 
відсортованого 
сміття 

Звіт 
комунального 
підприємства 

Виконком, 

комунальне 

Місцевий, 
обласний, 
державний 

2019-2020 
роки 
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збирання твердих 
побутових відходів 
з вилученням 
ресурсно-цінних 
компонентів 

20 населених 
пунктах 

реалізації вторинної 

сировини 

Покращення санітарно-
епідеміологічного , 
екологічного та естетичного 
стану навколишнього 
середовища громади 

вилучення ресурсоцінних 
компонентів, поповнення 
бюджету комунального 
підприємства 

Кількість 
встановлених 
контейнерів 

Зростання бюджету 
комунального 
підприємства 

Звіт виконкому підприємство бюджет 

2.2.8. Газифікація 
та будівництво 
топочної для 
дошкільного 
навчального 
закладу №6 
«Золотий півник» в 
смт. Васильківка,  

Переведення 
дошкільного 
навчального 
закладу на 
автономне 
опалення 

автономне опалення 
дошкільного закладу, 
зменшення витрат на 
енергоносії, комфортні 
умови перебування дітей у 
дошкільному закладі 

забезпечення комфортних 
умов перебування 
дошкільнят в дошкільному 
навчальному закладі, 
зменшення бюджетних 
коштів на витрати на 
енергоносії 

Витрати на 
опалення    

Показники 
енерговтрат 

Звіт відділу 
освіти, молоді і 
спорту 

Звіт виконкому 

Виконком 

Місцевий, 
обласний, 
державний 
бюджет 

2019-2020  
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2.2.9. Капітальний 
ремонт по 
утепленню фасадів 
шкільного 
навчального 
закладу 
Великоолександрів
ський НВК в с. 
Великоолександрів
ка 

Відремонтований 
Великоолександрів
ський НВК 

Утеплено 1875 м2 
фасадів 

зменшення витрат на 
енергоносії, комфортні 
умови перебування дітей у 
дошкільному закладі 

забезпечення комфортних 
умов перебування 
дошкільнят в дошкільному 
навчальному закладі, 
зменшення бюджетних 
коштів на витрати на 
енергоносії 

Витрати на 
опалення  НВК  

Показники 
енерговтрат 

Звіт відділу 
освіти, молоді 
та спорту 

Звіт виконкому 

Звіт старости 

Виконком 

Відділ освіти, 
молоді та спорту  

Староста 

Місцевий, 
обласний, 
державний 
бюджет 

2019-2020 

2.2.10. Капітальний 
ремонт по 
утепленню фасаду 
та заміні віконних 
блоків 
Васильківського 
навчально-
виховного 
комплексу № 3  

Відремонтований 
Васильківський 
НВК №3 

Замінено 25 вікон 

Утеплено 1272 м2 
фасадів 

зменшення витрат на 
енергоносії, комфортні 
умови перебування дітей у 
дошкільному закладі 

забезпечення комфортних 
умов перебування 
дошкільнят в дошкільному 
навчальному закладі, 
зменшення бюджетних 
коштів на витрати на 
енергоносії 

Витрати на 
опалення 
Васильківського 
НВК №3 

Показники 
енерговтрат 

Звіт відділу 
освіти, молоді 
та спору 

Звіт виконкому 

Виконком  

Відділ освіти, 
молоді та спорту 

Місцевий, 
обласний, 
державний 
бюджет 

2019-2020  

2.2.11 Впрвадження 
енергозберігаючих 
заходів у 
Письменській СЗШ 

Відремонтовано 

Письменську СЗШ 
Замінено 50 вікон 

зменшення витрат на 
енергоносії, комфортні 
умови перебування дітей у 

Витрати на 
опалення 
Письменської СЗШ 

Звіт відділу 
освіти, молоді 
та спору 

Виконком  

Відділ освіти, 
молоді та спорту 

Місцевий, 
обласний, 
державний 

2019-2020  
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 дошкільному закладі 

забезпечення комфортних 
умов перебування 
дошкільнят в дошкільному 
навчальному закладі, 
зменшення бюджетних 
коштів на витрати на 
енергоносії 

Показники 
енерговтрат 

Звіт виконкому бюджет 

2.2.12. Ре
конструкція 
Григорівського 
НВК в с. Григорівка 

Відремонтований 
Григорівський НВК  

Замінено 25 вікон 

Утеплено  фасади 

зменшення витрат на 
енергоносії, комфортні 
умови перебування дітей у 
дошкільному закладі 

забезпечення комфортних 
умов перебування 
дошкільнят в дошкільному 
навчальному закладі, 
зменшення бюджетних 
коштів на витрати на 
енергоносії 

Витрати на 
опалення 
Григорівського НВК  

Показники 
енерговтрат 

Звіт відділу 
освіти, молоді 
та спору 

Звіт виконкому 

Виконком  

Відділ освіти, 
молоді та спорту 

Місцевий, 
обласний, 
державний 
бюджет 

2019-2020  

 

2.2.13. Ка
пітальний ремонт 
Дебальцівського 
НВК в с. 
Дебальцево 

Відремонтований 
Дебальцівський 
НВК  

Замінено вікна 

зменшення витрат на 
енергоносії, комфортні 
умови перебування дітей у 
дошкільному закладі 

забезпечення комфортних 

Витрати на 
опалення 
Дебальцівського 
НВК  

Показники 

Звіт відділу 
освіти, молоді 
та спору 

Звіт виконкому 

Виконком  

Відділ освіти, 
молоді та спорту 

Місцевий, 
обласний, 
державний 
бюджет 

2019-2020  
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Утеплено фасади умов перебування 
дошкільнят в дошкільному 
навчальному закладі, 
зменшення бюджетних 
коштів на витрати на 
енергоносії 

енерговтрат 

2.2.14. Капітальний 
ремонт сільського 
клубу в селі 
Воскресенівка, 

 

Відремонтований 
будинок культури у 
с. Воскресенівка 

створення комфортних умов 
перебування мешканців в 
закладі культури, 
покращення надання 
культурно-дозвіллєвих 
послуг, оптимізація 
діяльності нових напрямів 
роботи клубного закладу 

рівень організації дозвілля та 
відпочинку для всіх верств 
населення громади, а також 
можливість розкриття 
талантів дітей та молоді, 
збереження звичаїв та 
обрядів 

Кількість 
проведених заходів 

Кількість осіб, що 
відвідують заходи 

Кількість 
організованих 
гуртків, секцій  

Звіт виконкому 

Акти виконаних 
робіт 

Виконком 

Місцевий, 
обласний, 
державний 
бюджет, грантові 
кошти 

2019-2020  

 

2.2.15. Капітальний 
ремонт селищного 
будинку культури в 
сел. Васильківіка, 

відремонтований 
будинок культури у 
сел. Васильківка з 
впровадженням 3D 

створення комфортних умов 
перебування мешканців в 
закладі культури, 
покращення надання 

Кількість 
проведених заходів 

Кількість осіб, що 

Звіт виконкому Виконком  

Місцевий, 
обласний, 
державний 
бюджет, грантові 

2019-2020  
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вул. Соборна, 250 з 
впровадженням 3D 
формату та 
придбанням 
сучасної музичної 
апаратури 

формату та 
придбанням 
сучасної музичної 
апаратури 

культурно-дозвіллєвих 
послуг, оптимізація 
діяльності нових напрямів 
роботи клубного закладу 

рівень організації дозвілля та 
відпочинку для всіх верств 
населення громади, а також 
можливість розкриття 
талантів дітей та молоді, 
збереження звичаїв та 
обрядів 

відвідують заходи 

Кількість 
організованих 
гуртків, секцій  

кошти 

2.2.16.Капітальний 
ремонт та 
відновлення 
опалення, 
впровадження 
енергозберігаючих 
заходів в  
сільському клубі                           
с. Катеринівка 

Встановлення 
системи опалення 
у клубі с. 
Катеринівка (тип 
котла) 

Заміна 10 вікон 

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

створення сприятливо-
комфортних умов для 
перебування мешканців в 
закладі культури 

Кількість 
проведених у клубі 
заходів 

Витрати на 
опалення клубу 

Кількість осіб, що 
відвідують заходи 

Кількість 
організованих 
гуртків, секцій  

Звіт старости 

Звіт  виконкому 

Акти виконаних 
робіт 

Виконком 

Староста 

Місцевий, 
обласний, 
державний 
бюджет, грантові 
кошти 

2019-2020  
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2.2.17 
Реконструкція 
будівлі 
Вербівського СБК 
в с. Вербівське 

Капітальний 
ремонт будівлі, 

встановлення 
системи опалення 
у клубі с. 
Вербівське 

Заміна 10 вікон 

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

створення сприятливо-
комфортних умов для 
перебування мешканців в 
закладі культури 

Кількість 
проведених у клубі 
заходів 

Витрати на 
опалення клубу 

Кількість осіб, що 
відвідують заходи 

Кількість 
організованих 
гуртків, секцій  

Звіт старости 

Звіт  виконкому 

Акти виконаних 
робіт 

Виконком 

Староста 

Місцевий, 
обласний, 
державний 
бюджет, грантові 
кошти 

2019-2021  

2.2.18.Капітальни
й ремонт 
Григорівського 
сільського клубу 
в с. Григорівка 

Капітальний 
ремонт будівлі, 

встановлення 
системи опалення 
у клубі с. 
Григорівка 

Заміна 10 вікон 

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

створення сприятливо-
комфортних умов для 
перебування мешканців в 
закладі культури 

Кількість 
проведених у клубі 
заходів 

Витрати на 
опалення клубу 

Кількість осіб, що 
відвідують заходи 

Кількість 
організованих 
гуртків, секцій  

Звіт старости 

Звіт  виконкому 

Акти виконаних 
робіт 

Виконком 

Староста 

Місцевий, 
обласний, 
державний 
бюджет, грантові 
кошти 

2019-2022  

2.2.14. 
Облаштування 

  Кількість осіб, які 
користуються 

Звіт виконкому Виконком Місцевий, 
обласний,  

2019-2020  
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центрального та 
низянського 
парку в смт. 
Васильківка, 
(місця 
громадського 
простору, МАФи, 
елементи 
благоустрою),  

Облаштування 
місць 
громадського 
простору на 
території громади 
для комфортного 
відпочинку 
мешканців 
громади 

Створення умов для 
змістовного відпочинку 
мешканців та мешканок 
громади 

належний екологічний стан, 
естетичний стан, культурний 
відпочинок, активне дозвілля 

громадським 
простором 

грантові кошти 

2.2.15. 
Облаштування 
центрального 
парку в с. 
Воскресенівка, 
(місця 
громадського 
простору, МАФи, 
елементи 
благоустрою) 

 

облаштування 
місць 
громадського 
простору на 
території громади 
для комфортного 
відпочинку 
мешканців 
громади 

 

Створення умов для 
змістовного відпочинку 
мешканців та мешканок 
громади 

належний екологічний стан, 
естетичний стан, культурний 
відпочинок, активне дозвілля 

Кількість осіб, які 
користуються 
громадським 
простором 

Звіт старости 

Звіт виконкому 

Виконком 

Староста 

Місцевий, 
обласний 
бюджети, 
грантові кошти 

2018-2020  

2.2.16. Буріння 
свердловини для 
якісної питної 
води в селі 
Манвелівка  

Функціонування 
свердловини  

Покращення умов 

проживання 1000 мешканців 

Забезпечення якісної питної 

води  

Кількість 

забезпечених 

питною водою 

домогосподарств 

Об’єм використаної 

води 

Опитування 

населення 

Звіт виконкому 

Звіт старости 

Виконком 

Староста 

Місцевий 

бюджет, грантові 

кошти, кошти 

мешканців 

2019-2020 
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Задоволеність 

мешканців 

2.2.17. 
Будівництво 
водогону в селах 
Манвелівка, 
Зоря, Красне 

Діючий водогін і 
ремонт водогінної 
башти 

Забезпечення якісної питної 

води 1300 мешканців 

Кількість 

забезпечених 

питною водою 

домогосподарств 

Об’єм використаної 

води 

Задоволеність 

мешканців 

Опитування 

населення 

Звіт виконкому 

Звіт старости 

Виконком 

Староста 

 

Місцевий 

бюджет 
2020 

2.2.18. 
Будівництво 
водопровідної 
мережі у 
с.Восресенівка  

Забезпечення 
мешканців водою 
належної якості від 
120-200 мешканців 

Діючі свердловини, 
прокладання 7 км 
водопроводу 

Зняття соціальної напруги в 

громаді покращення рівня 

життя покращення 

санітарних умов проживання 

Кількість 

забезпечених 

питною водою 

домогосподарств 

Об’єм використаної 

води 

Задоволеність 

мешканців 

Звіт виконкому 

Звіт старости 

Староста 

Виконком 

 

Місцевий 

бюджет, 

державний 

бюджет, кошти 

мешканців, 

грантові  

2019-2020 

2.2.19. 
Установлення 
громадських 
туалетів в смт. 
Васильківка 

Встановлені у  
центральної 
частини смт 
Васильківка 2 
туалетів для 

Підвищення якості публічних 
послуг для осіб, що 
приїжджають до смт 
Васильківка  

Підвищення 
ефективності 
роботи публічних 
установ, 
розташованих  в 

Звіт виконкому  Виконком ОТГ 
Місцевий 
бюджет 

2019 
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чоловіків, 2 для 
жінок і 1 для людей 
з особливими 
потребами 

центральній частині 
смт Васильківка на 
10 %  

2.2.20. Створення 
нових зелених 
паркових зон, 
озеленення та 
облаштування 
існуючих на 
території 
громади  

Створені паркові 
зони у десяти 
населених пунктах 
об’єднаної 
громади із 
загальною  
кількістю  
декоративних 
дерев та кущів – 
1000,  клумб - 40.  

Підвищення якості життя за 
рахунок озеленення та 
придання більш естетичного 
вигляду населеним пунктам 

Збільшення 
кількості культурних 
зелених паркових 
зон на території 
населених пунктів 
Громади на 50 % 

Звіт виконкому Виконком ОТГ 
Місцевий 
бюджет 

2019 

2.2.21. 
Облаштування 
місць загального 
користування Wi-
Fi                      

Десять 
облаштованих  за 
технологією  Wi-Fi 
місць доступу до 
мережі інтернет 
для  загального 
користування у 
центральній 
частині смт. 
Васильківка   

Покращення якості життя і 
умов бізнес-діяльності через 
розширення можливостей 
доступу до світового  
інформаційного простору  

Збільшення 
користувачів мережі 
інтернет на 4 тис. 
осіб на місяць 

Звіт виконкому Виконком ОТГ 
Місцевий 
бюджет 

2019-2020 

2.2.22. Розробка 
інженерних 

Розроблені 
інженерні  рішення 
щодо 

Підвищення 
енергоефективності 

Зменшення витрат 
на утримання 
будинків 

Звіт виконкому Виконком ОТГ Місцевий 
бюджет, грантові 

2019-2021 
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рішень з 
використання 
альтернативних 
видів тепло 
забезпечення 
комунальних 
закладів, 
підприємств та 
організацій 

використання 
альтернативних 
видів 
теплозабезпечення 
комунальних 
закладів, 
підприємств та 
організацій.  

комунального господарства комунальної 
власності на 30 % (4 
клуби і 2 садочки) 

кошти 

2.2.23. Створення 
установки з  
технологічної 
переробки 
відходів 
сільського 
господарства або 
деревного 
виробництва та 
встановлення 
опалення, що 
працює на 
альтернативних 
видах палива 
(пелети, брикети, 
солома), у 
будівлях 
комунальної 
власності  

Створення 
установки з  
технологічної 
переробки 
відходів сільського 
господарства або 
деревного 
виробництва та 
встановлення 
опалення, що 
працює на 
альтернативних 
видах палива 
(пелети, брикети, 
солома), у будівлях 
комунальної 
власності  

Підвищення 
енергоефективності 
комунального господарства 

Зменшення витрат 
на утримання 
будинків 
комунальної 
власності на 30 % 

Звіт виконкому Виконком ОТГ 
Місцевий 
бюджет 

2019-2021 
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2.2.24. Створення 
фонду 
соціального 
житла в ОТГ: 
реконструкція 
будівлі 
колишнього 
гуртожитку в смт 
Васильківка під 
житло 

Відремонтований 
та 
реконструйований 
під соціальне 
житло будинок 
колишнього 
гуртожитку у смт 
Васильківка.  

Підвищення якості надання 
соціальних послуг  

Переїзд на роботу 
до Васильківської 
ОТГ 20 молодих 
спеціалістів освіти та 
медицини 

Звіт виконкому Виконком ОТГ 

Місцевий 
бюджет. 
Обласний 
бюджет, 
державний 
бюджет, грантові 
кошти 

2019-2021 

2.2.25. 
Будівництво 
протипаводкових 
споруд на 
території 
громади  

 Створена система 
дамб та 
водовідводів  у 
найбільш 
небезпечних 
місцях на території 
Васильківської ОТГ  

Підвищення безпеки 
життєдіяльності мешканців 
ОТГ 

Середньо річне 
зменшення збитків 
від паводків на 90 % 

Виконком ОТГ Виконком ОТГ 

Місцевий 
бюджет, 
державний 
бюджет, грантові 
кошти 

2019-2021 
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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 

2.3.1. Створення 
кабінету для 
поглибленого 
вивчення 
іноземних мов в 
опорній школі 

Покращення 
матеріально-
технічної бази з 
метою підвищення 
якості викладання 
іноземних мов та 
реалізації низки 
учбово-виховних 
проектів 

 впровадження у нових 

методик викладання не 

тільки іноземної мови, а й 

ряду інших предметів, 

мотивація  учнів до 

навчально-пізнавальної 

діяльності, формування  у 

них потреби у в самоосвіті,  

оновлення матеріально-

технічної бази навчального 

закладу 

підвищення  якості 

вивчення іноземних мов, 

забезпечення потреби учнів 

у сучасних електронних 

навчальних матеріалах; 

Кількість задоволених 

мешканців, 

Кількість учнів, які 

беруть участь у 

навчанні 

Звіт відділу 
освіти 

Виконком 
Місцевий,   
грантові кошти 

2019-2020 
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розширення можливостей  

позаурочних видів роботи з 

іноземної мови 

2.3.2. Створення 
інноваційних 
клубів у закладах 
освіти для 
розвитку 
здібностей молоді 
(роботехніка, 
дрони, картинги та 
ін.) в сел. 
Васильківка 

 

Розширення 
спектру занять для 
дівчат та хлопців 
різного віку  з 
урахуванням їх 
вподобань 

Створення 
приміщень для 
реалізації 
здібностей молоді 
та дорослих 

Створення 
власного 
експозиції роботів 
чи дронів, інших 
кібернетичних 
винаходів 

 

Комфортні умови для учнів 
та дорослих та дорослих, 
можливість реалізації знань 
та вмінь  

Кількість молоді, яка 
займається в 
інноваційних клубах 

Звіт відділу 
освіти, молоді та 
спорту 

Звіт виконкому 

Виконком 

Відділ освіти, 
молоді та спорту 

Місцевий, 
обласний, 
державний 
бюджет, грантові 
кошти 

2019-2020  

2.3.3. 
Облаштування 

Облаштування 
сенсорної кімнати 

 кількість звернень до 

психолога кількість 
Звіт відділу 
освіти, молоді та 

Виконком Місцевий, 
обласний, 

2019-2020  
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сенсорних кімнат 
розвантаження в 
дошкільних 
навчальних 
закладах громади, 
сел. Васильківка, с. 
Манвелівка, 
Письменне , 
Вербівське. 

необхідним 
обладнанням  для 
зняття стресу, 
релаксації 

Створення комфортних 
умов для перебування осіб 
з особливими потребами у 
дошкільних навчальних 
закладах, а також кімнати 
розвантаження для 
дошкільнят, 

відновлення та підтримка 

фізичного та 

психологічного стану, 

адаптація та інтеграція 

дітей з функціональними 

обмеженнями в соціумі в 

ігровій формі, проходження 

дітьми з пошкодженням 

нервової системи всіх 

рівнів сенсорної інтеграції 

дітей, які 

користуються 

сенсорними 

кімнатами, в тому 

числі дітей з 

особливими 

потребами 

спорту 

Звіт виконкому 

Відділ освіти, 
молоді та спорту 

державний 
бюджет, грантові 
кошти 

2.3.4. 
Облаштування 
загальноосвітніх 
навчальних 
закладів 
пандусами для 
забезпечення 
доступу осіб з 
інвалідністю та 

 

Облаштування 12 
загальноосвітніх 
навчальних 
закладів 
пандусами для 
забезпечення 
належних умов 
перебування осіб з 

забезпечення необхідних 
умов для навчання та 
перебування  в 
навчальному закладі осіб з 
інвалідністю та інших 
маломобільних груп  

адаптація в соціумі, 
комфортні умови 

Кількість 
встановлених 
пандусів 

Кількість осіб, які 
користуються 
пандусами 

Звіт відділу 
освіти, молоді та 
спорту 

Звіт виконкому 

Виконком 

Відділ освіти, 
молоді та спорту 

Місцевий, 
обласний, 
державний 
бюджет, грантові 
кошти 

2019-2020 
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інших 
маломобільних 
груп на території 
Васильківської ОТГ 

інвалідністю та 
інших 
маломобільних 
груп  

перебування в закладі 

2.3.5. 
Реконструкція 
частини 
приміщення 
будівлі в сел. 
Васильківка, вул. 
Соборна, 27 під  
Центр 
молодіжного 
підприємництва 

Функціонування 
Центру 
молодіжного 
підприємництва в 
сел. Васильківка 

покращення культурно-
дозвіллєвих послуг, 
забезпечення житлом  

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

Кількість проведених 
заходів 

 

Кількість відкритих 
ПП 

Звіт відділу 
освіти, молоді та 
спорту 

Звіт виконкому 

Виконком 

Відділ освіти, 
молоді та спорту 

Місцевий, 
державний 
бюджет, грантові 
кошти 

2019  

2.3.6. Придбання  
автобусу для 
комунального 
підприємства 

Придбано 1 
автобус  

Отримання ліцензії 
на пасажирські 
перевезення 

 

забезпечення зручного та 
безпечного підвозу дітей та 
мешканців громади з 
віддалених сіл 

організація шкільних та 
дитячих екскурсій, 
екскурсій для жителів сіл 
громади 

Кількість мешканців, 
які скористалися 
послугами автобусу 

Кількість екскурсій 
(шкільних, дитячих, 
дорослих) 

Звіт виконкому Виконком 

Місцевий, 
державний 
бюджет, грантові 
кошти 

2019-2020 

2.3.7. Облаштування  Кількість діючих Опитування Васильківська Місцевий, 2019-2021  
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Облаштування 

гурткових кімнат в 

будинках культури 

в сел. Васильківка, 

Воскресенівка, 

Великоолександрі

вка, Катеринівка, 

Манвелівка 

гурткових кімнат в 
будинках культури: 

хореографічний 

зал; 

студія звукозапису; 

ігрові кімнати; 

гуртки загального 

розвитку 

(підготовка до 

школи) та 

культурно-

побутового 

характеру 

(кулінарії, крою та 

шиття, в′язання 

тощо) 

створення комфортних 
умов для проживання і 
роботи мешканців громади 
та активний  розвиток 
мешканців, підвищення 
активності мешканців, 
самореалізація, соціально-
культурна зайнятість, 
забезпечення потреб 
населення у сфері 
культурного розвитку 

гуртків 

Кількість учасників 
гуртків 

Кількість проведених 
заходів 

мешканців 

Звіт виконкому  

селищна рада  обласний, 
державний 
бюджет, грантові 
кошти 

2.3.8. 
Облаштування 
спортивних 
стадіонів та 
площадок 
сучасним 
інноваційним 
обладнанням для 
розвитку спорту на 
території Громади 

Облаштовано 7 
стадіонів та 4 
спортивні 
площадки 

 

покращення якості життя 
мешканців громади 

належні  умови для заняття 
фізичною культурою, 
спортом, активного 
дозвілля  

створення спортивних зон 
для зайняття спортом 

Кількість користувачів 
спортивних об'єктів 

Кількість спортивних 
команд, зокрема 
жіночих 

Кількість різновидів 
спорту, якими можуть 
займатися в громаді 

Звіт виконкому Виконком 

Місцевий, 
обласний, 
державний 
бюджет, грантові 
кошти 

2019-2021  
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2.3.9. Придбання 
спеціалізованої 
техніки для 
забезпечення 
потреб населення 
Громади 

 

Придбання техніки:  

    - сміттєвоз ГАЗ – 
3309 ФУА -2, 

   - трактор МТЗ – 
82.1,  

   - грейдер ДЗ -143-
1, 

   - Автовишка ГАЗ -
3309 АП 18-09 

   - Навісний 
дерево-
подрібнювач ДР – 
66 

Дорожня 
комбінована 
машина 

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 
комунального 
підприємства 

Виконком 

Комунальне 
підприємство 

Місцевий, 
обласний, 
грантові кошти 

2019-2021  

2.3.10. Створення 

діагностичного 

центру в сфері 

надання медичних 

послуг вузької 

спеціалізації в сел. 

Васильківка 

Створення 
діагностичного 
центру в сфері 
надання медичних 
послуг 

Надання якісних медичних 
послуг 

Попередження 
захворювань завдяки 
ранньому виявленню 

Проведення обов’язкових 
систематичних 
профілактичних медичних 

Кількість звернень до 
діагностичного 
центру 

Звіт виконкому 

Звіт 
діагностичного 
центру 

Опитування 
мешканців 

Виконком  

обласний, 
державний 
бюджет, грантові 
кошти, кошти 
інвесторів 

2020  
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обстежень, особливо 
чоловіків, людей похилого 
віку 

Кількість ранніх виявлень 
захворювань, зокрема у 
жінок та чоловіків 

2.3.11 Капітальний 
ремонт будівлі 
Васильківської 
ДЮСШ (утеплення 
фасадів) 

Заміна 21 вікна, 
утеплення 680 
кв.м. будівлі, 
капітальний 

ремонт будівлі 

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 

Васильківської 
селищної ради 

Опитування 
мешканців 

Виконком 

Відділ освіти, 
молоді та спорту 

Місцевий, 
обласний, 

державний 
бюджет, грантові 

кошти 

2019-2021  

2.3.12. 
Встановлення 
фільтрів доочистки 
води в дошкільних 
та шкільних 
закладах освіти  

Очищена питна 
вода, що 
відповідає 
санітарними 
нормам для 
задоволення 
потреб 

10 м3 добу 

Комфортне та правильне 

перебування дітей в 

закладах освіти  

Життєво необхідна потреба 

Покращення санітарно-

епідеміологічної ситуації у 

закладах освіти 

Отримано чисту питну 

воду 

Звіт відділу  

освіти, молоді та 

спорту 

 Звіт виконкому 

Звіт старости  

 

Виконком  

Відділ освіти, 

молоді та спорту 

Місцевий, 

обласний, 

бюджет 

2019 
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2.3.13. Капітальний 
ремонт 
амбулаторій 
Васильківської ОТГ   

Проведений 
капітальний 
ремонт 5 будівель  

Покращення здоров’я 

мешканців громади 

Зменшення 

захворювань. 

Зменешення витрат 

на лікування 

Звіт виконкому Виконком 

Місцевий, 

обласний. 

Державний 

бюджет, грантові 

кошти 

 

2019-2021 

2.3.14. 
Комп’ютеризація 
бібліотек по всій 
ОТГ для надання 
соціальних послуг 
населенню 
використання 
інтернету  

 Закупівля по 2-3 
комп’ютери у всі 
публічні бібліотеки 
громади (8 
бібліотек) та 
підключення до 
мережі Інтернет 

 

Мотивація людей до 

різностроннього розвитку 

та спілкування з різною 

віковою категорією 

Забезпечення населення та 

розширення можливостей 

користування різних верств 

населення соціальними 

послугами збільшення 

відвідувачів 

Покращення надання 

соціальних  послуг та 

залучення людей різної 

вікової категорії до 

культурного розвитку та 

спілкування, зборів 

Кількість задоволених 

мешканців та  

Відвідуваність 

бібліотек 

Кількість наданих 

соціальних послуг 

 

Виконком ОТГ Виконком 

Місцевий 

бюджет, грантові 

кошти 

 

2019-2020 
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2.3.15. Створення 
багатоцільового 
комунального 
підприємства 

Комунальне 
підприємство, яке 
буде надавати 
повний перелік 
якісних та 
недорогих 
комунальних  
послуг.  

Покращення якості 
комунальних послуг у сфері 
водопостачання, 
водовідведення, 
поводження з твердими 
побутовими відходами, 
благоустрою території, 
очищення лісосмуг, 
надання транспортних 
послуг населенню, 
покращення якості 
дорожнього покриття, 
утримання кладовищ, 
поховання померлих 

Перелік наданих 

послуг 

Кількість задоволених 

мешканців наданими 

послугами 

  

Звіт 
комунального 
підприємства 

Виконком  

Комунальне 
підприємство 

Місцевий 
бюджет 

2019-2020 

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 

2019-2020 

2.3.17. Розвиток 
опорної школи в 
ОТГ: розробка та 

Створені 
першочергові 
умови рівного 
доступу до 

Рівний доступ дітей з 
особливими освітніми 
потребами до якісної освіти   

Зростання кількості 

дітей з особливими 

освітніми потребами, 

Відділ освіти, 
молоді та спорту 

Виконком ОТГ 

Відділ освіти, 

Місцевий 
бюджет, 
місцевий 
бюджет, грантові 

2019-2020 
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впровадження 
умов навчання 
дітей з 
особливими 
освітніми 
потребами 
(конкретні проекти 
визначаються у 
щорічному Плані 
соціально-
економічного 
розвитку Громади) 

демократичної 
якісної освіти дітей 
з особливими 
освітніми  
потребами 
(адаптовані 
навчальні 
програми та плани, 
методи та форми 
навчання, 
відповідна 
матеріально-
технічна база) 

 Покращення адаптованості 
до життєвих умов дітей з 
особливими освітніми 
потребами 

які випустилися з 

загальноосвітньої 

опорної школи  

Зростання кількості 

дітей з особливими 

освітніми потребами, 

які поступили до ВНЗ 

молоді та спорту кошти 

2.3.18. Створення 
та підтримка ОСББ 
на території ОТГ 

Створення ОСББ 
для 50 % 
багатоквартирних 
будинків на 
території смт 
Васильківка.  

Підвищення якості та 
зменшення вартості 
комунальних послуг для 
мешканців 
багатоквартирних будинків. 

Зменшення вартості 
утримання 
комунального 
житлового фонду на 
20 % 

Звіт виконкому Виконком ОТГ 
Місцевий 
бюджет, грантові 
кошти 

2019-2020 
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Стратегічна ціль 2: ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ І УМОВ ЖИТТЯ МЕШКАНЦІВ ГРОМАДИ 

Операційна ціль 2.4. Розвиток рекреаційно-туристичного потенціалу громади 

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 

2.4.1. Створення бази 
відпочинку з 
облаштуванням 
прилеглої території 
та інфраструктури на 
околиці  с. 
Вовчанське біля р. 
Вовчої  

10 приміщень  
для 
відпочинку 
мешканців,  
облаштуванн
я 1,0 га 
прилеглої 
території 

Створення комфортних 
умов для відпочинку 
мешканців громади та 
відвідувачів 

Економічний розвиток, 
розвиток туристичного 
потенціалу  

кількість 
відвідувачів 

Кількість 
задоволених 
мешканців 

Опитування 
мешканців 

Звіт старости 

Виконком 

Староста 

Місцевий, 
обласний,  
грантові кошти 

2019-2020  
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2.4.2. Створення 
екологічного 
майданчику  біля р. 
Вовчої сел. 
Васильківка  

облаштуванн
я 2,0 га 
території для 
відпочинку 
мешканців 
різних груп 
населення 
(жінок та 
чоловіків, 
дітей, 
молоді, 
людей 
старшого 
віку, осіб з 
інвалідністю 
тощо) 

Створення комфортних 
умов для відпочинку 
мешканців громади та 
відвідувачів 

Економічний розвиток, 
розвиток туристичного 
потенціалу  

кількість 
відвідувачів 

Кількість 
задоволених 
мешканців 

Опитування 
мешканців 

Виконком 

інвестор 

Місцевий, 
бюджет,обласни
й, державний 
бюджети, кошти 
інвестора 

2019-2020 
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 2.4.3. Розробка 
туристичного 
маршруту через 
природний 
заповідник «Сад-
балка», джерело 
поблизу 
Преображенське, 
козацький курган, 
заповідники «Біла 
скеля» та «Бакаї» з 
виходом на 
рекреаційно-
туристичну зону на р. 
Вовча 

Розроблений 
та 
обладнаний 
туристичний 
маршрут 
через 
природний 
заповідник 
«Сад-балка», 
джерело 
близь 
Преображені
вського, 
козацький 
курган, 
заповідники 
«Біла скеля» 
та «Бакаї» з 
виходом на 
рекреаційно-
туристичну 
зону на р. 
Вовча 

 Громадяни 
Васильківської ОТГ 
отримають можливості 
активного проведення 
дозвілля, культурного 
відпочинку на лоні 
природи     

Понад 600 осіб  за 
сезон  пройдуть 
розробленим  
туристичним 
маршрутом  

Звіт виконкому 

 
Виконком ОТГ 

Місцевий 
бюджет, грантові 
кошти 

2019-2020 
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2.4.4. Відновлення 
культурно-
туристичних об’єктів 

Відновлені та 
занесені у 
національний 
реєстр 
культурно-
історичних 
пам’ятників 
України  
туристичні 
об’єкти на 
території 
Васильківськ
ої ОТГ 

Мешканці Васильківської 
ОТГ отримають 
можливості активного 
проведення дозвілля, 
культурного розвитку 

 Підвищення 
патріотичних настроїв 
мешканців Громади    

Понад 1000 осіб  за 
сезон  відвідають 
культурно-
туристичні об’єкти 
на території 
Громади 

Звіт виконкому Виконком ОТГ 

Місцевий 
бюджет. 
Обласний 
бюджет 

Державний 
бюджет 

2019-2021 
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Стратегічна ціль 3: СУСПІЛЬНИЙ РОЗВИТОК ТА ІНТЕГРАЦІЯ (РОЗВИТОК СУСПІЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ І СВІДОМОСТІ ТА 

САМОВРЯДУВАННЯ) 

Операційна ціль 3.1. Безпечна громада  

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 

 
3.1.1. Створення 
муніципальної 
поліції  

Функціонування на 
території громади 
муніципальної поліції 

 

Покращення 

умов безпеки 

мешканців 

громади, 

підвищення 

контролю 

дотримання 

законодавства у 

всіх сферах на 

території 

громади 

Зменшення 

криміногенної 

ситуації на 

території 

громади, 

Кількість 

зареєстрованих 

правопорушень 

Кількість 

розкритих 

злочинів 

Кількість 

звернень до 

муніципальної 

поліції 

Кількість 

правопорушень, 

Звіт керівника 

муніципальної 

поліції 

Звіт виконкому 

Опитування 

мешканців 

Виконком 

Місцевий, 

обласний, 

державний 

бюджет, кошти 

грантові 

2019-2021  
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контроль 

виконання 

законодавства на 

території 

громади 

яким вдалося 

запобігти 

3.1.2. Залучення 
громадськості до 
створення 
громадських 
формувань 
охорони 
громадського 
правопорядку 

 Система 
громадського 
контролю та 
громадських 
формувань з охорони 
громадського 
правопорядку.  

Підвищення 

рівня охорони 

громадського 

правопорядку на 

території 

Васильківської 

ОТГ 

Залучити не 

менше 300 осіб 

до громадських 

формувань з 

охорони 

громадського 

правопорядку . 

Звіт виконкому Виконком ОТГ Місцевий бюджет 2019-2020 
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Стратегічна ціль 3: СУСПІЛЬНИЙ РОЗВИТОК ТА ІНТЕГРАЦІЯ (РОЗВИТОК СУСПІЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ І 

СВІДОМОСТІ ТА САМОВРЯДУВАННЯ) 

Операційна ціль 3.2. Розвиток громадських відносин, громадських ініціатив та структур громади 

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 

3.2.1. Проведення 
щорічної 
Спартакіади ОТГ на 
кубок голови 
селищної ради  

Проведення 

спартакіади для всієї    

Васильківської ОТГ, 

зокрема з таких видів 

спорту: легка 

атлетика, футбол, 

баскетбол, класична 

боротьба, армреслінг, 

кульова стрільба, 

шахи, шашки.  

Молодь 

Васильківської 

ОТГ отримає  

можливості 

систематичного 

розвитку 

фізкультури і 

спорту      

Понад 5000 осіб 

приймуть участь у 

змаганнях 

спартакіади   

Звіт відділу освіти, 

молоді та спорту 

Звіт виконкому 

Відділ освіти, молоді 

та спорту 

Виконком ОТГ 

Місцевий бюджет 2019-2020 

3.2.2. Розробка 
програми щодо 
підтримки 
громадських 
ініціатив шляхом 
впровадження 

Розроблена програма 

підтримки 

громадських ініціатив 

шляхом 

впровадження 

Громадяни 

Васильківської 

ОТГ отримують 

можливості 

прямого впливу 

Задоволення 

громадських 

ініціатив всіх 

суб’єктів  

об’єднаної 

Звіт виконкому ОТГ Виконком ОТГ 

Місцевий 

бюджет, грантові 

кошти 

2019-2020 
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партисипативного 
бюджету (бюджету 
участі) на території 
громади    

партисипативного 

принципу формування 

бюджету об’єднаної 

громади  

на формування  

бюджету 

об’єднаної 

громади  

Підвищення 

довіри громадян  

до органів 

управління 

об’єднаною 

громадою, 

зміцнення 

авторитету 

останніх  

громади не 

менше ніж на 50 

%. 

3.2.3. 
Впровадження 
цільових програм 
професійно-
психологічної 
підготовки 
працівників та 
жінок-лідерок з 
метою реалізації 
гендерної політики 
на території 
громади  

проведений цикл 

тренінгів, семінарів 

професійно-

психологічної 

підготовки 

працівників та жінок-

лідерок 

Прискорення 

соціально-

економічного 

розвитку 

Васильківської 

ОТГ  

Участь у тренінгах 

не менше 100 

жінок  

Звіт виконкому Виконком ОТГ 

Місцевий 

бюджет, грантові 

кошти 

2019-2020 
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3.2.4. Розробка 
програми 
підтримки 
соціальних 
можливостей для 
осіб з особливими 
потребами та 
соціальним 
статусом (інваліди, 
люди похилого 
віку, діти-сироти 
тощо)  

Розроблена програма 

підтримки соціальних 

можливостей для осіб 

з особливими 

потребами та 

соціальним статусом 

Соціально 

незахищені 

мешканці  

Васильківської 

ОТГ отримують 

підтримку з боку 

співмешканців та 

влади  

Підвищення 

довіри громадян  

та авторитету 

органів 

управління 

об’єднаною 

громадою  

Соціальна 

допомога більше 

ніж 1000 осіб з 

особливими 

потребами та 

соціальним 

статусом 

 

Звіт виконкому Виконком ОТГ 

Місцевий 

бюджет, грантові 

кошти 

2019-2020 

3.2.5. Розвиток 
молодіжного, 
зокрема 
фестивального, 
туристичного 
(вело-, водно-,  
зелений туризм), 
волонтерського 
руху, організації 
дозвілля молоді  

Програма розвитку 

молодіжного, 

зокрема 

фестивального, 

туристичного, 

волонтерського руху, 

організації дозвілля 

молоді 

Молодь  

Васильківської 

ОТГ отримає 

можливості 

культурного 

відпочинку, 

інтелектуального

, фізичного,  

естетичного і 

Зменшення 

кількості осіб, що 

переїжджають 

жити у міста, на 

10 %, починаючи з 

2020 року 

Звіт виконкому Виконком ОТГ 

Місцевий 

бюджет, 

обласний 

бюджет,  грантові 

кошти 

2019-2021 
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духовного 

розвитку 

 

Операційна ціль 3.3. Формування культури поведінки громадян 

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 

 
3.3.1.Культурно-
просвітницька 
робота, 
патріотичне 
виховання, 
розвиток 
молодіжного руху  

Кількість залучених та 
зацікавлених 
мешканців  

Проведення семінарів 
у закладах освіти, у 
дошкільних закладах 

розвиток та 

формування 

особистості 

Кількість 

проведених 

заходів 

Кількість 

учасників заходів 

Звіт відділу освіти, 

молоді та спорту 

Звіт виконкому 

Відділ освіти, молоді 

та спорту 

Виконком ОТГ 

Місцевий бюджет 2019-2021  

3.3.2. Створення 
системи навчання 
та перенавчання 
дорослого 
населення, 
зокрема з правової 
обізнаності  

Проведені навчальні 
курси з правової 
грамотності 
населення та 
підприємницьких кіл 
Васильківської ОТГ 

Підвищення 

правової 

свідомості  

мешканців та 

підприємців  

Проведення 

навчання з основ 

юрисдикції та 

права з 300 

особами  

Звіт виконкому ОТГ Виконком ОТГ 

Місцевий 

бюджет, грантові 

кошти 

2019-2021 
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Васильківської 

ОТГ.  

 

Операційна ціль 3.4.  Інституційний розвиток громади 

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 

3.4.1. Підвищення 
рівня кваліфікації 
персоналу шляхом 
навчання в ДРІДУ 
НАДУ, відвідування 
різних 
міжнародних 
семінарів та 
тренінгів  

Підвищення 

кваліфікації та рівня 

знань працівників 

органу місцевого 

самоврядування 

Покращення 

рівня надання 

послуг з боку 

працівників 

Кількість 

працівників, які 

пройшли 

навчання 

Рівень 

задоволення 

мешканців 

наданими 

працівниками 

послугами 

Звіт виконкому, 

опитування 

мешканців 

Виконком 

Місцевий 

бюджет, кошти 

грантові 

2019-2021 

 
3.4.2. Створення 
програми бази 
даних телефонних 

електронна база 

даних телефонних 

оперативне 

інформування 

населення  

проведення 

опитування 

мешканців 

рівень задоволення 

населення,  
Виконком 

Місцевий 

бюджет,  кошти 

грантові 

2019-2021 
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номерів мешканців 
громади  

номерів мешканців 

громади 

громади для 

визначення 

пріоритетних 

напрямків 

розвитку громади 

 

Кількість 

реалізованих 

проектів 

3.4.3. 
Упровадження 
технологій надання 
адміністративних 
послуг з 
використанням 
проектних та 
програмних рішень 
електронного 
урядування (типові 
рішення 
Регіональної 
програми 
інформатизації та 
проекту EGAP) 

Готові до 

використання для 

якісного надання 

публічних послуг 

технології  їх надання 

у 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, 

Звіт ЦНАПу 

Виконком ОТГ 

ЦНАП 

Місцевий 

бюджет, 

обласний 

бюджет, грантові 

кошти 

2019-2021 
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3.4.4. Організація 
системи збору 
пропозицій до 
влади, 
громадських 
ініціатив та скарг 
громадян  

Прозора  система 

збору пропозицій до 

влади, громадських 

ініціатив та скарг 

громадян, з 

оприлюдненням на 

сторінці сайту 

Васильківської ОТГ 

інформації про 

проходження 

кожного документу 

до моменту прийняття 

рішення.  

Громадяни 

Васильківської 

ОТГ отримують 

можливості 

прямого та 

постійного 

впливу на органи 

місцевого 

самоврядування 

Кількість 

громадян, 

незадоволених 

діяльністю  

органів місцевого 

самоврядування 

скоротиться на 30 

%.  

 

Звіт виконкому  
Виконком ОТГ 

Місцевий 

бюджет, грантові 

кошти 

2019-2021 

3.4.5. Створення 
місцевого засобу 
інформації на 
території громади  

Система 

комунікаційного 

зв’язку органів 

місцевого 

самоврядування   

Васильківської ОТГ з  

громадою з 

використанням таких 

каналів, як місцева 

газета, місцева 

радіостанція 

Органи влади 

Васильківської 

ОТГ отримують 

можливості 

прямих та 

постійних 

комунікацій з 

громадою 

Кількість 

громадян, до 

яких своєчасно 

донесена 

інформація 

органів місцевого 

самоврядування  

– не менше 50 %. 

Звіт виконкому Виконком ОТГ Місцевий бюджет 2019 
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3.4.6. Створення 
системи 
моніторингу якості 
надання публічних 
послуг та  
соціального 
захисту населення 
на території 
громади 

Діюча система 

моніторингу якості 

надання публічних 

послуг та  соціального 

захисту населення, 

побудована на 

зворотньому  зв'язку з 

громадськістю та 

підприємницькими 

колами об’єднаної 

громади.  

Громадськість 

Васильківської 

ОТГ буде мати 

важелі впливу на 

діяльність 

органів 

місцевого 

самоврядування  

 

Кількість 

громадян, 

незадоволений 

діяльністю 

органів місцевого 

самоврядування,  

зменшиться на 20 

% 

Звіт виконкому Виконком ОТГ Місцевий бюджет 2019 
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Список стратегічних проектів громади 
1.Стратегічна ціль: Економічний розвиток громади – диверсифікація місцевої економіки 

Операційна ціль 1.1 Формування інвестиційно-привабливого іміджу території, створення, 

інфраструктурного, інституційного, кадрового забезпечення притоку інвестицій 

Назва стратегічного проекту: 1.1.1 Виготовлення Схеми планування території громади 

Орієнтовна вартість проекту: 1500,0 тис.грн. 

2.Стратегічна ціль: Економічний розвиток громади – диверсифікація місцевої економіки 

Операційна ціль 1.1 Формування інвестиційно-привабливого іміджу території, створення, 

інфраструктурного, інституційного, кадрового забезпечення притоку інвестицій 

Назва стратегічного проекту: 1.1.1 Виготовлення Генерального плану 20 населених пунктів 

громади 

Орієнтовна вартість проекту: 3000,0 тис.грн. 

3.Стратегічна ціль: Покращення якості і умов життя мешканців громади 

Операційна ціль 2.2  Благоустрій, модернізація та розвиток інфраструктури і енергозбереження 

(розвиток системи збору і сегрегації сміття, каналізації, водопостачання, телекомунікації, 

енергозбереження) 

Назва стратегічного проекту: 2.2.8 Облаштування полігону твердих побутових відходів в                  

сел. Васильківка, облаштування місць складування відходів на території приєднаних сіл громади 

Орієнтовна вартість проекту: 8000,0 тис.грн. 

4.Стратегічна ціль: Покращення якості і умов життя мешканців громади 

Операційна ціль 2.2  Благоустрій, модернізація та розвиток інфраструктури і енергозбереження 

(розвиток системи збору і сегрегації сміття, каналізації, водопостачання, телекомунікації, 

енергозбереження) 

Назва стратегічного проекту: 2.2.9 Впровадження роздільного збирання твердих побутових 

відходів з вилученням ресурсо-цінних компонентів 

Орієнтовна вартість проекту: 4000,0 тис.грн. 

 

5.Стратегічна ціль: Покращення якості і умов життя мешканців громади 



 

   

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE) 

121 

 Стратегія розвитку Васильківської ОТГ на 2018-2027 

Операційна ціль 2.2  Благоустрій, модернізація та розвиток інфраструктури і енергозбереження 

(розвиток системи збору і сегрегації сміття, каналізації, водопостачання, телекомунікації, 

енергозбереження) 

Назва стратегічного проекту: 2.2.10 Газифікація та будівництво топочної для дошкільного 

навчального закладу №6 «Золотий півник» в смт. Васильківка 

Орієнтовна вартість проекту: 2000,0 тис.грн. 

6.Стратегічна ціль: Покращення якості і умов життя мешканців громади 

Операційна ціль 2.2  Благоустрій, модернізація та розвиток інфраструктури і енергозбереження 

(розвиток системи збору і сегрегації сміття, каналізації, водопостачання, телекомунікації, 

енергозбереження) 

Назва стратегічного проекту: 2.2.14 Капітальний ремонт селищного будинку культури в                                 

сел Васильківка, вул. Соборна, 250 з впровадженням 3D, формату та придбанням сучасної 

музичної апаратури 

Орієнтовна вартість проекту: 6000,0 тис.грн. 

7.Стратегічна ціль: Покращення якості і умов життя мешканців громади 

Операційна ціль 2.2  Благоустрій, модернізація та розвиток інфраструктури і енергозбереження 

(розвиток системи збору і сегрегації сміття, каналізації, водопостачання, телекомунікації, 

енергозбереження) 

Назва стратегічного проекту: 2.2.16 Облаштування центрального парку в смт. Васильківка (місця 

громадського простору МАФи, елементи благоустрою) 

Орієнтовна вартість проекту:5000,0 тис.грн. 

8.Стратегічна ціль: 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) 

 Назва стратегічного проекту: 2.3.10 Придбання спеціалізованої техніки для забезпечення потреб 

населення Громади 

Орієнтовна вартість проекту: 5000,0 тис.грн. 

9.Стратегічна ціль: Покращення якості і умов життя мешканців громади 
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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) 

 Назва стратегічного проекту: 2.3.12 Капітальний ремонт будівлі Васильківської ДЮСШ 

(утеплення фасадів, заміна вікон та дверей) 

Орієнтовна вартість проекту:4000,0 тис.грн. 

 

10. Стратегічна ціль: Покращення якості і умов життя мешканців громади 

Операційна ціль 2.4 Розвиток рекреаційно-туристичного потенціалу громади 

Назва стратегічного проекту: 2.4.2 Створення екологічного майданчику біля р. Вовчо  сел. 

Васильківка 

Орієнтовна вартість проекту: 5000,0 тис.грн. 

Назва стратегічного проекту: 2.3.3. Реконструктція системи каналізації в сел. Васильківка  

Орієнтовна вартість проекту: 20000,0 тис. грн. 
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Додаток  
 

Картка стратегічного проекту 

Позначення, номер 

проекту (присвоює 

виконком громади) 

 

Назва установи, яка відповідає реалізацію (вказує виконком громади) 

Пріоритет (1,2,3 – 

важливість для досягнення 

цілі) 

1 Виконавчий комітет Васильківської селищної ради 1 

Назва проекту  Стратегічна ціль / операційна ціль 

Виготовлення схеми планування території громади 

Розробка Генерального плану сел. Васильківка  

Економічний розвиток громади – диверсифікація 

місцевої економіки /  Формування інвестиційно-

привабливого іміджу території, створення, 

інфраструктурного, інституційного, кадрового 

забезпечення притоку інвестицій 

Тип проекту 

(інфраструктурний, 

неінфраструктурний

) 

Запланована дата початку проекту 

Запланована дата 

завершення 

проекту 

Організація-аплікант (якщо не громада, то вказати 

контактні дані: e-mail, тел.) 

 01.06.2019 01.06.2021 Виконавчий комітет Васильківської селищної ради 
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неінфраструктурний  

Керівник проекту, контактні дані 

Краснов Сергій Вікторович – начальник відділу земельних відносин виконавчого комітету Васильківської селищної ради 

1. Опис проекту - визначення проблеми, обґрунтування перебігу реалізації, зв’язок з іншими цілями стратегії або з іншими документами  

       Генеральні плани забудови населених пунктів Васильківської громади виготовлені понад 20 років тому, та на цей час не відповідають 

фактичному стану забудови території, внаслідок чого поступово втрачається його цілісність. Хаотичність забудови та відсутність 

перспективного плану не тільки погіршують естетичний вигляд населених пунктів, а також перешкоджають  залученню інвестицій, які потрібні 

для реалізації розвитку громади. 

 Актуальність проекту полягає також в тому, що з 01.01.2015 року селищна рада не може відводити земельні ділянки для містобудівних потреб 
без наявної містобудівної документації. 

        До Васильківської селищної ради постійно звертаються громадяни, серед них і пільгові категорії - учасники антитерористичної операції, з 
проханням про виділення земельних ділянок для будівництва. Також не можуть планувати містобудівну діяльність підприємства, установи та 
організації, які працюють чи мають намір працювати у селищі Васильківка. 

2. Цілі проекту 

        Виготовлення містобудівної документації сел. Васильківка, створення передумов для подальшого економічного та соціального розвитку 

населеного пункту. 

        Забезпечити комфортні та зрозумілі умови використання наявних об′єктів нерухомості та земельних ділянок для довгострокового 

інвестування, зокрема капітального будівництва та розвитку виробництва на території селища Васильківка. 
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3. Сфера охоплення проекту (місце реалізації проекту, територіальне охоплення, зацікавлені сторони, прогнозована кількість осіб, які матимуть користь 

від виконання проекту) 

Проект планується реалізувати на території сел. Васильківка, де проживає близько 12000,0 осіб. 

4. Індикатори досягнення цілей (поточний рівень і очікувані результати, очікувані фінансові результати) 

Індикатори продуктів: Виготовлений генеральний план сел. Васильківка. 

 

 

Індикатори результатів:  

- Покращення умов для інвестування в економіку 

Васильківської ОТГ; 

- Забезпечення умов для надання якісних адміністративних 

послуг, пов′язаних з операціями з нерухомістю. 

 Індикатори впливу: Створення не менше трьох підприємств на земельних ділянках, що не використовуються на цей час. 

 

 

5. Учасники і партнери проекту, їхні завдання 

 Учасники проекту: 

 

Завдання для виконання: 
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Виконавчий комітет 

Васильківської 

селищної ради    

     1. Прийняття рішення на сесії селищної ради щодо виготовлення схеми планування та  Генерального плану                              

сел. Васильківка; 

    2.  Визначення в установленому законом порядку розробника генерального плану селища Васильківка, підписання 

угоди та завдання на розроблення проекту генерального плану; 

    3.   Проведення топографічної зйомки території селища; 

4. Повідомлення громадськості через засоби масової інформації про початок розроблення генерального плану; 

5.  Розробка проекту генерального плану селища Васильківка (з розділом інженерно-технічних заходів цивільного 

захисту) і плану зонування території; 

6.   проведення громадських слухань щодо погодження проекту генерального плану селища і плану зонування 

території; 

7.  подання проекту генерального плану селища на розгляд архітектурно-містобудівної ради при управлінні 

містобудування та архітектури Дніпропетровської обласної державної адміністрації; 

8.   затвердження генерального плану селища Васильківка на сесійному засіданні Васильківської селищної ради. 

 

Партнери проекту: Завдання для виконання: 

Програма  DOBRE  
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6. Пов’язані проекту   

 

7.  Обов’язкові для виконання умови, документи і дозволи (наявні чи ті, що вимагаються) 

Рішення про розробку Генерального плану сел. Васильківка, завдання на розроблення проекту виготовлення Генерального плану, договір з підрядною 

організацією про проведення робіт, висвітлення в засобах масової інформації про розробку генерального плану,  

8. Фактори ризику:   недостатнє фінансування 

9. Прогнозований термін готовності до виконання 10. Джерела фінансування (гарантовані / не гарантовані) 

 01.06.2021 бюджет Програми DOBRE, місцевий бюджет 

11. Бюджет проекту з розподілом на роки реалізації 12. Організації, з якими співпрацюватиме проект 

 700,0 700,0  Містобудівний кадастр у Дніпропетровській області 

Вказати чи це орієнтовний бюджет чи 

кошторис 
орієнтовний бюджет 14. Інші 

примітки 

 

Підготував: Затвердив від імені громади: 

дата:  підпис дата:  підпис 
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Картка стратегічного проекту 

Позначення, номер 

проекту (присвоює 

виконком громади) 

 

Назва установи, яка відповідає реалізацію (вказує виконком громади) 

Пріоритет (1,2,3 – 

важливість для досягнення 

цілі) 

2 Виконавчий комітет Васильківської селищної ради 3 

Назва проекту  Стратегічна ціль / операційна ціль 

Придбання спеціалізованої техніки для забезпечення потреб населення громади  2.Покращення якості  і умов життя мешканців 

громади /  2.3. Належний рівень надання публічних  

послуг (освітніх, медичних, адміністративних, 

соціальних, комунальних, культурних, спортивних, 

врахування інтересів людей з особливими 

потребами і мешканців похилого віку)  

Тип проекту 

(інфраструктурний, 

неінфраструктурний

) 

Запланована дата початку проекту 

Запланована дата 

завершення 

проекту 

Організація-аплікант (якщо не громада, то вказати 

контактні дані: e-mail, тел.) 

 

неінфраструктурни

й  

01.06.2019 01.06.2021 Виконавчий комітет Васильківської селищної 

ради 

Керівник проекту, контактні дані 
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Варакута Віталій Миколайович – провідний спеціаліст відділу розвитку інфраструктури, містобудування, архітектури та комунальної власності, екології, жкг 

та благоустрою виконавчого комітету Васильківської селищної ради 

1. Опис проекту - визначення проблеми, обґрунтування перебігу реалізації, зв’язок з іншими цілями стратегії або з іншими документами  

Проект спрямовано на вирішення актуальної для громади проблеми щодо здійснення якісного процесу господарської діяльності 
комунального підприємства, завданням якого є забезпечувати благоустрій на території громади надавати різні послуги мешканцям громади. 

Проектом передбачено придбання трактора МТЗ-82.1 з причіпним обладнанням , сміттєвоза ГАЗ -3309ФУА, грейдера ДЗ-143-1, Автовишка ГАЗ 
-3309АП 18-09, навісний дерево-подрібнювач ДР -66. .Ця техніка дозволить здійснювати перевезення різних сипучих вантажів, розчищати 
дорогу від снігу та бруду, надавати послуги із завантаження та розвантаження сільськогосподарських культур, сипучих матеріалів, піддонів, 
відвозити сміття від господарських дворів до сміттєзвалищ , проводити косіння обочин доріг, полів з сільськогосподарськими культурами, 
обслуговувати дороги комунальної власності протягом року. 

Реалізація проекту дасть можливість жителям громади отримувати якісні послуги комунального підприємства, забезпечить благоустрій усіх 
шляхів, які розташовані на території громади. Крім того, жителі усіх населених пунктів зможуть скористатися придбаними тракторами та 
обладнанням, сплативши за це кошти на рахунок комунального підприємства. 

2. Цілі проекту 

Зміцнення матеріально-технічної бази новоствореного комунального підприємства; 

-оптимізація надання комунальних послуг по обслуговуванню населення, прибиранню територій громади, утримання звалища; 

-забезпечення ефективного функціонування комунальної сфери; 

-збільшення фінансових надходжень до місцевого бюджету; 
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-покращення санітарного стану території громади; 

-створення сприятливих умов для життя мешканців. 

3. Сфера охоплення проекту (місце реалізації проекту, територіальне охоплення, зацікавлені сторони, прогнозована кількість осіб, які матимуть користь 

від виконання проекту) 

Проект планується реалізувати на території всієї громади, цільовими групами є  мешканці громади, а це майже 16500,0 чоловік. 

4. Індикатори досягнення цілей (поточний рівень і очікувані результати, очікувані фінансові результати) 

Індикатори продуктів:  

Наявність техніки :сміттєвоз ГАЗ -3309 ФУА – 2; трактор МТЗ-82.1;  

грейдер ДЗ-143-1; 

Автовишка Газ 3309 АП18-09 

Навісний дерево-подрібнювач ДР-66 

Дорожня комбінована машина на базі шасі МАЗ 

 Індикатори результатів:  

 зменшення  експлуатаційних витрат на роботу комунальної 

техніки, збільшення доходу комунального підприємства; 

 поліпшення  санітарного стану території громади; 

 збільшення доходу комунального підприємства  за рахунок 

надання платних послуги іншим підприємствам та 

організаціям, сусіднім об’єднаним громадам; 

 зменшення використання імпортованого природного газу 

при опаленні котелень, внаслідок   використання подрібненої 

деревини 

 Індикатори впливу: оптимізація комунальних послуг, збільшення фінансових надходжень, створення сприятливих умов для життя мешканців 

громади 

5. Учасники і партнери проекту, їхні завдання 
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 Учасники проекту: 

 

Завдання для виконання: 

Виконавчий 

комітет 

Васильківської 

селищної ради    

- оголошення про проведення процедери відкритих торгів; 

- розкриття тендерних пропозицій та аукціон; 

- розгляд та оцінка тендерних пропозицій; 

- укладання договору на закупівлю трактора МТЗ-82.1;  

- укладання договору на закупівлю сміттєвоза ГАЗ 3309ФУА- 2; 

- укладання договору на закупівлю грейдера ДЗ -143-1; 

- укладання договору на закупівлю автовишки ГАЗ 3309 АП 18-09; 

- укладання договору на закупівлю навісний дерево-подрібнювач ДР-66. 

- поставка техніки до замовника та підписання актів приймання – передачі; 

- висвітлення в засобах масової інформації про реалізацію проекту. 

Партнери проекту: Завдання для виконання: 

Програма  DOBRE  

6. Пов’язані проекту   
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7.  Обов’язкові для виконання умови, документи і дозволи (наявні чи ті, що вимагаються) 

Проведення тендерних процедур, договір про надання послуг,  придбання техніки, взяття на баланс комунального підприємства, висвітлення в засобах 

масової інформації 

8. Фактори ризику:   недостатнє фінансування 

9. Прогнозований термін готовності до виконання 10. Джерела фінансування (гарантовані / не гарантовані) 

 01.06.2021 бюджет Програми DOBRE, місцевий бюджет, обласний бюджет 

11. Бюджет проекту з розподілом на роки реалізації 12. Організації, з якими співпрацюватиме проект 

 2500,0 2500,0 4000,0 Комунальне підприємство 

Вказати чи це орієнтовний бюджет чи 

кошторис 
орієнтовний бюджет 14. Інші 

примітки 

 

Підготував: Затвердив від імені громади: 

дата:  підпис дата:  підпис 
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Картка стратегічного проекту 

Позначення, номер 

проекту (присвоює 

виконком громади) 

 

Назва установи, яка відповідає реалізацію (вказує виконком громади) 

Пріоритет (1,2,3 – 

важливість для досягнення 

цілі) 

1 Виконавчий комітет Васильківської селищної ради 2 

Назва проекту  Стратегічна ціль / операційна ціль 

Облаштування  полігону твердих побутових відходів в сел. Васильківка, облаштування 

місць складування відходів на території приєднаних сіл громади 

Впровадження роздільного збирання твердих побутових відходів з вилученням ресурсо-

цінних компонентів 

Покращення якості і умов життя мешканців громади/  

благоустрій, модернізація та розвиток 

інфраструктури й енергозбереження (розвиток 

системи збору і сегрегації сміття, каналізації, 

водопостачання, телекомунікації, 

енергозбереження) 

Тип проекту 

(інфраструктурний, 

неінфраструктурний

) 

Запланована дата початку проекту 

Запланована дата 

завершення 

проекту 

Організація-аплікант (якщо не громада, то вказати 

контактні дані: e-mail, тел.) 

 

неінфраструктурний  

01.06.2019 01.06.2020 Виконавчий комітет Васильківської селищної ради 

Керівник проекту, контактні дані 
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Варакута Віталій Миколайович – провідний спеціаліст відділу розвитку інфраструктури, містобудування, архітектури та комунальної власності, екології, жкг 

та благоустрою виконавчого комітету Васильківської селищної ради, тел. 0967355891 

1. Опис проекту - визначення проблеми, обґрунтування перебігу реалізації, зв’язок з іншими цілями стратегії або з іншими документами 

       У кожному людському помешканні утворюється величезна кількість непотрібних матеріалів та виробів. Кожного дня ми змушені стикатися 
з відходами: вдома, на вулиці, біля торгових точок. Всюди нас оточують папірці, обгортки з пластику, скло, целофан тощо. Із зростанням 
добробуту зростає купівельна спроможність населення, і, відповідно, збільшується кількість відходів, що призводить до появи стихійних 
звалищ і полігонів для їх утилізації. Результатом є надзвичайне засмічення довкілля та забруднення навколишнього середовища. 

      Проблема поводження з ТПВ у сільській місцевості постає останнім часом не менш гостро, ніж у містах. У більшості населених пунктів 
Васильківської громади сміттєзвалища не облаштовані, а часто і не визначені місця складування відходів, що призводить до перетворення 
узбіч, ярів, територій сільських садиб, лісових масивів та узлісь у неорганізовані сміттєзвалища. 

    Актуальність даного проекту полягає у запровадженні ефективного механізму поводження з ТПВ у Васильківській громаді. Складна ситуація 
склалась внаслідок відсутності в громаді полігону та  всеохоплюючої системи роздільного збирання ТПВ. Не використовується також сповна 
потенціал громад та громадських організацій, недостатньо проводиться інформаційно-просвітницька робота серед населення. Не останню 
роль також відіграє рівень екологічної культури наших співгромадян. 

     Усвідомлення загрози, яку наносить сміття навколишньому середовищу, змусило нас зрозуміти доцільність сортування відходів. Проектом 
передбачається поступовий перехід до комплексної системи роздільного збирання та вивезення сміття, формування конкурентного 
ринкового середовища у сфері надання послуг по вивезенню ТПВ. Реалізація проекту проходитиме на всій території громади. Створення 
полігону твердих побутових відходів передбачається в сел. Васильківка, та облаштування місць складування відходів на території приєднаних 
громад. 

      

2. Цілі проекту 
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. Метою проекту є покращення стану довкілля та життєвого рівня жителів населених пунктів Васильківської громади завдяки підвищенню їх 
екологічної культури в результаті удосконалення системи поводження з твердими побутовими відходами. Запровадження системи 
роздільного збирання, сортування, транспортування ТПВ дасть можливість вилучити вторинну сировину з ТПВ для транспортування на пункти 
вторинної сировини з метою подальшої переробки, а залишок сміття транспортувати для захоронення на полігон ТПВ, який також планується 
облаштувати в процесі реалізації проекту. 

Цілі проекту є: 

- зменшити шкідливий вплив на навколишнє середовище та здоров’я населення в результаті безсистемного захоронення ТПВ; 

- вилучати вторинну сировину шляхом запровадження системи сортування ТПВ та отримати значний економічний ефект від її реалізації; 

- добитись широкої участі населення та об’єднань громадян до цієї роботи, залучивши їх до участі в акції «Роздільний збір сміття – це 
просто!»; 

- покращити стан обслуговування населення послугою з вивезення ТПВ, придбавши ще один спецавтомобіль. 
 

3. Сфера охоплення проекту (місце реалізації проекту, територіальне охоплення, зацікавлені сторони, прогнозована кількість осіб,  які матимуть користь 

від виконання проекту) 

Проект планується реалізувати на території Васильківської громади, де проживає близько 16500,0 осіб. 

4. Індикатори досягнення цілей (поточний рівень і очікувані результати, очікувані фінансові результати) 
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Індикатори продуктів: облаштований полігон твердих побутових відходів в 

сел. Васильківка  
 Індикатори результатів:  

Створення економічно-життєздатної моделі поводження з ТПВ. 

Створення конкурентних ринкових умов у сфері надання 

комунальних послуг. 

Організація модельних майданчиків щодо сортування ТПВ 

Підвищення ефективності використання вторинної сировини. 

Запровадження нових маршрутів вивезення ТПВ автотранспортом 

комунального підприємства. 

Підвищення рівня екологічної культури населення. 

 

 

 Індикатори впливу: Формування у жителів населених пунктів району дбайливого ставлення до навколишнього середовища та раціонального 

поводження з ТПВ. 

Активізація у громади відповідальної позиції щодо вирішення власних проблем. 

 

5. Учасники і партнери проекту, їхні завдання 

 Учасники проекту: Завдання для виконання: 



 

   

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE) 

137 

 Стратегія розвитку Васильківської ОТГ на 2018-2027 

 

Виконавчий комітет 

Васильківської 

селищної ради    

           - Прийняти рішення селищної ради про погодження виділення земельної ділянки; 

            - Лист до Держгеокадастру про відведення земельної ділянки під полігон; 

            -  Розробка проекту землеустрою Держгеокадастром та зміна цільового призначення земельної ділянки; 

            -  Передача земельної ділянки в оренду виконавчому комітету Васильківської селищної ради; 

             - Розробка ПКД на об′єкт «Полігон твердих побутових відходів в сел. Васильківка» 

             - Виготовлення ПКД на будівництво контейнерних майданчиків 

              -  Організація робіт з проведення тендеру 

              -  Організація та проведення екологічної акції в місцевих радах-партнерах на тему «Роздільний збір сміття – це 

просто!» 

              - Будівництво контейнерних майданчиків для роздільного збирання ТПВ 

             -  Придбання контейнерів для роздільного збирання ТПВ 

             -  Організація опитування жителів населених пунктів 

             -  Впровадження роздільного збирання, реалізація вторинної сировини 

Партнери проекту: Завдання для виконання: 

Програма  DOBRE  
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6. Пов’язані проекту   

 

7.  Обов’язкові для виконання умови, документи і дозволи (наявні чи ті, що вимагаються) 

Рішення селищної ради, Наказ Держгеокадастру про передачу земельної ділянки, розробка проектно-кошторисної  документації, тендерні процедури, 

дозвіл про початок будівництва. 

8. Фактори ризику:  
 недостатнє фінансування, не готовність мешканців до впровадження роздільного збирання на підсвідомому рівні, 

затримка у вирішенні питання щодо виділення земельної ділянки під полігон твердих побутових відходів. 

9. Прогнозований термін готовності до виконання 10. Джерела фінансування (гарантовані / не гарантовані) 

 01.06.2020 бюджет Програми DOBRE, місцевий бюджет, обласний бюджет 

11. Бюджет проекту з розподілом на роки реалізації 12. Організації, з якими співпрацюватиме проект 

 4000,0 тис.грн.   Комунальне підприємство 

Вказати чи це орієнтовний бюджет чи 

кошторис 
орієнтовний бюджет 14. Інші 

примітки 

 

Підготував: Затвердив від імені громади: 

дата:  підпис дата:  підпис 

 


