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Старосалтівська ТГ - Додаток до Стратегії Розвитку: Проєкти стратегічного характеру 

 

  

 

Картка стратегічного проєкту 

Позначення, номер 
проєкту (присвоює 
виконком громади) 

Назва установи, яка відповідає реалізацію (вказує виконком 
громади) 

Пріоритет (1,2,3 – 

важливість для 
досягнення цілі) 

001 
Виконавчий комітет Старосалтівської селищної ради 

Чугуївського району Харківської області 1 

Назва проєкту 
Стратегічна ціль / 

операційна ціль 

Технічне облаштування полігону на території Старосалтівської ТГ 

Стратегічна ціль 2. 
Операційна ціль 2.1. 
Захід 2.1.6. 

Тип проєкту 
(інфраструктурний, 

неінфраструктурний) 
Запланована дата початку проєкту 

Запланована 
дата 

завершення 
проєкту 

Організація-аплікант (якщо 
не громада, то вказати 
контактні дані: e-mail, 

тел.) 

Інфраструктурний Протягом 2021-2024 року 
Кінець 2024 

року 

Старосалтівська селищна 
рада Чугуївського району 

Харківської області 

Керівник проєкту, контактні дані 
Начальник відділу земельних ресурсів та житлово-комунального господарства, архітектури та 

містобудування Маймулін Максим Сергійович (тел. 0675881491) 

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

 

      Болючою  проблемою Старосалтівської територіальної громади є обслуговування та утримання в 
належному стані полігону твердих побутових відходів, який розташован за межами населених пунктів, 
поблизу смт Старий Салтів.  

На території Старосалтівської ТГ розташований один полігон (звалище) площею 5,7 га (ділянка 
складування 4 га), що експлуатується з 1964 року, який потребує реконструкції з метою подовження терміну 
його експлуатації та забезпечення нормативів санітарної та екологічної безпеки для довкілля та здоров'я 
населення. На звалище звозять ТПВ не тільки від Старосалтівської ТГ (згідно статистичних даних приблизна 
кількість населення 7909 осіб ) але із сусідньої Вовчанської ТГ, яка майже в п’ять разів більша за чисельністю 
населення (згідно статистичних даних приблизна кількість населення 36800 осіб).   

      Актуальність проєкту полягає в  утворенні екологічної привабливості території для розвитку 
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туристичної галузі  в громаді  шляхом  ліквідації засміченості, облаштуванням  звалища та упорядкуванням 

технічної документації. Окрім розробки документації на полігон даним проєктом передбачається придбання 
та облаштування на полігоні  контрольно-пропускного пункту, огорожі, відеоспостереження, освітлення. 

Проєкт спрямований на вирішення актуальної для громадян проблеми щодо здійснення якісного процесу 
господарської діяльності в сфері поводження із ТПВ на території двох ТГ. 

Для реалізації проєкту визначено проведення наступних заходів:  
 

 розробка детального плану території полігону; 

 стратегічно-екологічна оцінка проєкту; 

 розробка робочого проєкту полігону; 

 підготовка проєктно-кошторисної документації на придбання матеріалів та виконання робіт;  

 проведення тендерних закупівель; 

 визначення фірми-постачальника на виконання робіт; 

 укладання договорів; 

 будівельні-монтажні роботи; 
 широке залучення засобів масової інформації з метою реклами та роз’яснення громадськості мети 

реалізації даного проєкту. 
 

2. Цілі проєкту 

Вирішення актуальної для громадян проблеми щодо здійснення якісного процесу господарської діяльності в 
сфері поводження із ТПВ на території Старосалтівської та Вовчанської територіальних громад, а також 
покращення якості життя в громаді, підвищення економічних та екологічних стандартів, та естетичного 
вигляду Старосалтівської територіальної громади. 
 

3. Сфера охоплення проєкту (місце реалізації проєкту, територіальне охоплення, зацікавлені сторони, прогнозована 
кількість осіб, які матимуть користь від виконання проєкту) 

     Проєктом передбачається 100 %  охоплення мешканців громад на території Старосалтівської та 
Вовчанської ТГ, згідно із статистичними даними чисельність охоплення даним проєктом населення буде 
близько 45 000  осіб. 
       Цільовою групою є діти, підлітки, молодь, люди середнього та похилого віку, які відчують на собі 
підвищений рівень організації системи поводження з побутовими відходами. 
 

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

Індикатори продуктів: 

 розроблено пакет документів на проведення 
реконструкції полігону; 

 облаштування території полігону. 

Індикатори результатів:  

 мінімізація негативного санітарно – 

епідемічного впливу на стан екології; 
 підвищення інвестиційної привабливості 

громади. 

Індикатори впливу: 

 екологічний стан в громаді; 
 стан інфраструктури громади. 

5. Учасники і партнери проєкту, їхні завдання 

Учасники проєкту: Завдання для виконання: 

Старосалтівська селищна 
рада 

Розробка технічної документації по полігону; проведення заходів по реконструкції території 

Партнери проєкту: Завдання для виконання: 
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Конкурс міні-проєктів 
«Разом в майбутнє» 

Надання співфінансування; контроль за виконанням проєкту 

6. Пов’язані проєкту  

Не має 

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

 Детальний план території 
 Стратегічно-екологічна оцінка проєкту 

 Робочий проєкт 

8. Фактори ризику:  

 зміни у законодавстві; 
 збільшення термінів виконання проєктної документації; 
 збільшення вартості на товари та послуги. 

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

2024 рік 

Гарантовані: 
Кошти з обласного бюджету по конкурсу 
«Разом в майбутнє» 

Не гарантовані: 
 

11. Бюджет проєкту з розподілом на роки реалізації 12. Організації, з якими співпрацюватиме 
проєкт 

Всього: 
2 100 000 грн. 

2021 рік 

100 000 грн 

2022 рік 

500 000 грн 
КП «Салтів водоканал» 

2023 рік 

500 000 грн 

2024 рік 

1 000 000 грн 

 
 

Вказати чи це орієнтовний бюджет чи 
кошторис 

Орієнтовний 
бюджет 

14. Інші 
примітки 

 

Підготувала:  
Затвердив від імені громади: 

 

дата:  Підпис 

Мандач К.О. 
дата:  Підпис 

Коновалов Е.П 

 

 

 

Картка стратегічного проєкту 

Позначення, номер 
проєкту (присвоює 
виконком громади) 

Назва установи, яка відповідає реалізацію (вказує виконком 
громади) 

Пріоритет (1,2,3 – 

важливість для 
досягнення цілі) 

002 
Виконавчий комітет Старосалтівської селищної ради 

Чугуївського району Харківської області 2 

Назва проєкту 
Стратегічна ціль / 

операційна ціль 

Реконструкція та ремонт колодязів питної води в населених 
пунктах Старосалтівської ТГ 

Стратегічна ціль 2. 
Операційна ціль 2.1.  

Захід 2.1.3. 
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Тип проєкту 
(інфраструктурний, 

неінфраструктурний) 
Запланована дата початку проєкту 

Запланована 
дата 

завершення 
проєкту 

Організація-аплікант (якщо 
не громада, то вказати 
контактні дані: e-mail, 

тел.) 

Інфраструктурний 2021 рік 2026 рік 

Старосалтівська селищна 
рада Чугуївського району 

Харківської області 

Керівник проєкту, контактні дані 
Заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів селищної ради, Штрикун 

Людмила Іванівна (тел. 068-087-77-23, 066-657-76-11, secretar-rady@ukr.net) 

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

У 78% населення громади відсутнє центральне водопостачання. Так, з 20-ти населених пунктів ТГ, лише 3 
пункти (смт Старий Салтів, с. Хотімля та с. Молодова) мають центральне водозабезпечення питною водою, 
яке здійснює Комунальне підприємство «Салтів водоканал». Навіть у вищеназваних населених пунктах, 
центральним водопостачанням охоплено лише від 15 % до 25 % населення. Вся інша частина населення 
Громади, а це близько 6,5 тис. осіб користуються колодязями. 
Всього, на території ТГ розташовано 87 колодязів питної води. Дані об'єкти, окрім основної функції 
забезпечення людей питною водою несуть ще й соціально-комунікаційну функцію.  
Станом на цей час, практично всі колодязі знаходяться в занедбаному стані. Дані об'єкти втратили як 
естетичну привабливість так і технічні характеристики, які потрібні для підтримки води в необхідному 
санітарному стані. За інформацією старост старостинських округів громади, з 87-и існуючих колодязів, 81 

колодязь потребує проведення поточного ремонту, 6 колодязів – капітального ремонту.  
Орієнтована середня вартість одного поточного ремонту колодязя складає близько 12 000 грн. Капітальний 
ремонт колодязя коштує в середньому 30 000 грн. Всього, для вирішення даної проблеми необхідно 1152000 

гривень. 
Враховуючи велику територію розбросу розташування колодязів, передбачається вирішити питання їх 
ремонту у декілька етапів: І етап (2021 рік) – 25 колодязів поточний ремонт; ІІ етап (2022 рік) - 15 колодязів 

поточний ремонт та 2 колодязя капітальний ремонт; III етап (2023 рік)- 11 колодязів поточний ремонт та 2 

колодязя капітальний ремонт; IV етап (2024 рік)- 14 колодязів поточний ремонт та 2 колодязів капітальний 
ремонт; V етап (2025 рік)- 11 колодязів поточний ремонт ; VI етап (2026 рік)- 5 колодязів поточний ремонт. 
Ігнорування проблеми якості питної води може привести до важких санітарноепідемічних проблем на 
території громади та інших негативних соціальних проявів. 
Для комплексного вирішення описаної проблеми Старосалтівською селищною прийнята програма «Питна 
вода».  
 

2. Цілі проєкту 

Забезпечення мешканців Старосалтівської ТГ, які не користуються послугами центрального водопостачання 
КП «Салтів водоканал», доступом до якісної питної води шляхом проведення капітальних та поточних 
ремонтів колодязів 

3. Сфера охоплення проєкту (місце реалізації проєкту, територіальне охоплення, зацікавлені сторони, прогнозована 
кількість осіб, які матимуть користь від виконання проєкту) 

Всі старостинські округи та центральна садиба мають колодязі з питною водою. Прямих бенефіціарів – 7909 

осіб. 

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

 оновлено (відремонтовано) 87 колодязів питної води (81 

поточний ремонт та 6 капітальних ремонтів) 

Індикатори результатів:  

 стан якості питної води відповідає рівню 

затверджених санітарних норм  

Індикатори впливу: 

 показники здоров’я та соціального комфорту громадян 

5. Учасники і партнери проєкту, їхні завдання 

Учасники проєкту: Завдання для виконання: 

Старосалтівська селищна 
рада 

 укладання договору на очистку та ремонт колодязів; 

 здійснення контролю за проведенням підрядних робіт; 

 укладання договору на проведення аналізу якості води в колодязях; 

 проведення інформаційної роботи з населенням по результатам моніторингу 
якості води в колодязях на початку та в кінці реалізації проєкту. 

Партнери проєкту: Завдання для виконання: 

КП «Салтів водоканал» Технічна допомога 

  

6. Пов’язані проєкту  

Не має 

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

 наявність ліцензії у підрядного підприємства 

8. Фактори ризику:  

 підвищення ціни на роботи до кінця реалізації проєкту; 

 руйнування колодязів до моменту проведення робіт; 

 погодні умови під час проведення робіт. 

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

2026 рік 

Гарантовані: 
Бюджет громади  
Не гарантовані: 
-- 

11. Бюджет проєкту з розподілом на роки реалізації 12. Організації, з якими співпрацюватиме 
проєкт 

2021 рік 

300 000 грн 

2022 рік 

240 000грн 

2023 рік 

192 000 грн 
КП «Салтів водоканал» 

2024 рік 

228 000 грн 

2025 рік 

132 000 грн 

2026 рік 

60 000 
 

Всього                                                                             1152000 грн            
 

Вказати чи це орієнтовний бюджет чи 
кошторис 

Орієнтований 
бюджет 

14. Інші 
примітки 

 

Підготувала:  Затвердив від імені громади: 

дата:  Підпис 

Мандач К.О. 

дата:  Підпис 

Коновалов Е.П 
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Картка стратегічного проєкту 

Позначення, номер 
проєкту (присвоює 
виконком громади) 

Назва установи, яка відповідає реалізацію (вказує виконком 
громади) 

Пріоритет (1,2,3 – 

важливість для 
досягнення цілі) 

003 
Виконавчий комітет Старосалтівської селищної ради 

Чугуївського району Харківської області 3 

Назва проєкту 
Стратегічна ціль / 

операційна ціль 

Розширення спектру інноваційних культурних послуг для 
населення Стросалтівської ТГ на базі установ бібліотечної 

системи 

Стратегічна ціль 1. 

Операційна ціль 1.1. 

Захід 1.1.2 

Тип проєкту 
(інфраструктурний, 

неінфраструктурний) 
Запланована дата початку проєкту 

Запланована 
дата 

завершення 
проєкту 

Організація-аплікант (якщо 
не громада, то вказати 
контактні дані: e-mail, 

тел.) 

Неінфраструктурний 2021 рік 
Кінець 2023 

року 

Старосалтівська селищна 
рада Чугуївського району 

Харківської області 

Керівник проєкту, контактні дані 
Заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів селищної ради, Штрикун 

Людмила Іванівна (тел. 068-087-77-23, 066-657-76-11, secretar-rady@ukr.net) 

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

Проблема – відсутність доступу сільського населення ТГ до якісних та сучасних бібліотечних (інформаційних) 
послуг. 
Так, на цей час, на території Старосалтівської  територіальної громади функціонує 6 бібліотек з бібліотечним 
фондом 64043 примірника. За інформацією відділу культури і туризму громади, постійно користуються 
послугами бібліотек всього 2888 громадян. Всього, протягом 2021 року зафіксовано 18236 відвідувань (в 
тому числі в сільській місцевості – 12177). 

Дана статисника показує, що популярність бібліотечних закладів, особливо в сільській місцевості ТГ є 
відносно високою. Одним з пояснень цього показника є той факт, що бібліотеки для більшості селян на цей 
час залишаються єдиним місцем отримання культурно-інформаційних послуг. 
Нажаль, практично вся бібліотечна система громади на протязі багатьох років зовсім не розвивалась. Не 
розвивалась матеріально-технічна база бібліотечної системи, що не давало можливості в розширенні видів 
послуг та в покращенні їх якості. 
Зараз переважна більшість мешканців села практично знаходяться в інформаційно-культурній ізоляції. 
Великий відсоток селян не мають вдома комп'ютера, не мають доступу та не вміють користуватись 
Інтернетом. Багато літніх сільських мешканців не можуть спілкуватись з родичами, що проживають в інших 
областях України і навіть за її межами. Для таких людей не має можливості в такому спілкуванні через Skype 

або Zoom. Відсутність Інтернету не дає можливості сільським школярам підготувати реферат або знайти 
потрібну для навчального процесу статтю та іншу інформацію, роздрукувати її на принтері. 
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Для реалізації даного проєкту, необхідно придбати бібліотекам та встановити наступну оргтехніку: ксерокси, 
комп'ютери, модеми, принтери та сканери. Всього, необхідно обладнати даною технікою 6 бібліотек 
Старосалтівської ТГ. 

В рамках ралізації даного проєкту також необхідно провести навчання серед бібліотечного персоналу щодо 
роботи з даною технікою. 
В разі придбання вказаної техніки, бібліотеки зможуть додатково надавати громадянами наступні послуги:  

 ксерокопіювання 

 Skype-спілкування 

 Інтернет 

 фото та документо сканування 

 друкування статей 

 електронне замовлення книги чи статті. 
 

2. Цілі проєкту 

Покращення якості життя сільських мешканців Старосалтівської ТГ в частині отримання ними сучасних 

інформаційних та культурних послуг шляхом розширення видів таких послуг, що надаються бібліотечною 

системою громади через вдосконалення її матеріально-технічних можливостей. 

3. Сфера охоплення проєкту (місце реалізації проєкту, територіальне охоплення, зацікавлені сторони, прогнозована 
кількість осіб, які матимуть користь від виконання проєкту) 

Сфера охоплення проєкту – населення майже всієї громади, окрім Хотімлянського округу, а саме -6741 особа. 

Після остаточної реалізації проєкту, покращення якості бібліотечних послуг відчують 2.888 людей – постійних 
відвідувачів бібліотек. В подальшому, разом зі зростанням якості та кількості бібліотечних послуг, кількість 
таких відвідувачів буде зростати. 

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

Індикатори продуктів: 

 модернізовано 6 бібліотек (в т.ч. 5 сільських); 
 придбано 18 одиниць оргтехніки (по 3 од. на кожну 

бібліотеку). 

Індикатори результатів:  

 збільшення щорічного відвідування 
бібліотек з 18236 до 30000 відвідувань; 

 збільшення кількості послуг бібліотечної 
системи громади з 1 послуги до 6-ти. 

Індикатори впливу: 

 покращення якості надання послуг та їх розширення в бібліотеках ТГ; 

 підвищення рівня задоволення мешканців; 

 залучення додаткових коштів від надання платних послуг населенню (лише послуги ксерокопіювання) 
для подальшого матеріально-технічного розвитку сільських бібліотек. 

5. Учасники і партнери проєкту, їхні завдання 

Учасники проєкту: Завдання для виконання: 

Відділ культури і туризму  Супровід проєкту 

Партнери проєкту: Завдання для виконання: 

Пограма DOBRE Надання співфінансування 

6. Пов’язані проєкту  

Не має 

7. Обов’язкові для виконання умови, документи і дозволи (наявні чи ті, що вимагаються) 
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Рішення виконавчого комітету ради про затвердження переліку та вартості платних послуг бібліотек. 

8. Фактори ризику:  
 Підвищення вартості товарів 

 

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

Кінець 2023 року 

Гарантовані: 
Кошти грантодавця та бюджет громади  
Не гарантовані: 
-- 

11. Бюджет проєкту з розподілом на роки реалізації 12. Організації, з якими співпрацюватиме 
проєкт 

Всього: 
198 000 грн 

2023 рік 

198 000 грн 

- 
Відділ культури та туризму 

Вказати чи це орієнтовний бюджет чи 
кошторис 

Орієнтовний бюджет 14. Інші 
примітки 

 

Підготувала:  Затвердив від імені громади: 

дата:  Підпис 

Мандач К.О. 
дата:  Підпис 

Коновалов Е.П. 

 

 

 

 

Картка стратегічного проєкту 

Позначення, номер 
проєкту (присвоює 
виконком громади) 

Назва установи, яка відповідає реалізацію (вказує виконком 
громади) 

Пріоритет (1,2,3 – 

важливість для 
досягнення цілі) 

004 
Виконавчий комітет Старосалтівської селищної ради 

Чугуївського району Харківської області 2 

Назва проєкту 
Стратегічна ціль / 

операційна ціль 

Виготовлення землевпорядної та містобудівної документації 
в т.ч. електронних систем управління земельними 

ресурсами громади 

Стратегічна ціль 3. 

Операційна ціль 3.1. 

Захід 3.1.1. 

Тип проєкту 
(інфраструктурний) 

Запланована дата початку проєкту 

Запланована 
дата 

завершення 
проєкту 

Організація-аплікант (якщо 
не громада, то вказати 
контактні дані: e-mail, 

тел.) 

Неінфраструктурний 2021 рік 
Кінець 2024 

року 

Старосалтівська селищна 
рада Чугуївського району 

Харківської області 

Керівник проєкту, контактні дані 
Начальник відділу земельних ресурсів та житлово-комунального господарства, архітектури та 

містобудування Маймулін Максим Сергійович (тел. 0675881491) 

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

Законодавством України встановлено, що містобудівна документація є правовою та інформаційною основою 

для інвестицій у будівництво, використання територій, реалізації масштабних проєктів. Відповідно до Закону 

України «Про регулювання містобудівної діяльності» містобудівна документація – це затверджені текстові та 

графічні матеріали з питань регулювання планування, забудови та іншого використання 

територій. Враховуючи необхідність формування землевпорядної та містобудівної документації, 
Старосалтівська громада у 2021 році розпочала цей процес.   

Діяльність органів влади і управління на будь-яких територіях повинна відбуватися лише у відповідності до 

чинної містобудівної документації, а відхилення від неї не дозволяються в тому числі і тому, що невідповідні 
рішення можуть привести до негативних наслідків для людини, громади, території, середовища чи для 

матеріальних об’єктів, розташованих на даних територіях. Такі наслідки можуть мати негативний вплив на 
протязі багатьох років і десятиліть, та потребувати великих фінансових, матеріальних і інших вкладень для 
виправлення ситуацій. Вимоги містобудівної документації є обов’язковими для виконання всіма суб’єктами 
містобудування. Програми господарського, соціального та культурного розвитку регіонів та населених 
пунктів повинні узгоджуватись з містобудівною документацією відповідного рівня. 

Одним із фінальних документів по цьому проєкту буде генеральний план території громади. Генеральний 
план — це основний вид містобудівної документації на місцевому рівні, призначений для обґрунтування 
довгострокової стратегії планування та забудови території населеного пункту. Виключно після затвердження 
генплану можливе використання земель за новим функціональним призначенням. На підставі 
затвердженого генерального плану населеного пункту або у його складі розробляються план зонування 
території та план земельно-господарського устрою. Основним результатом зонінгу є схема зонування, на якій 
відображені межі та кодові ознаки територіальних зон, а також містобудівний регламент кожної зони, який 
включає перелік переважних, допустимих та супутніх видів дозволеного використання земельних ділянок, 
граничні параметри об’єктів дозволеного нового будівництва та реконструкції. 

2. Цілі проєкту 

Ефективне управління територією громади, що дозволить громаді істотно збільшити надходження до своїх 

бюджетів від землі як основного національного багатства та похідних від неї видів економічної діяльності, що 

покращать добробут кожного населеного пункту. 
3. Сфера охоплення проєкту (місце реалізації проєкту, територіальне охоплення, зацікавлені сторони, прогнозована 
кількість осіб, які матимуть користь від виконання проєкту) 

Проєкт охоплює всі населені пункти громади, а саме 20. Він буде корисним для населення громади (7909 
осіб), потенційним інвесторам та представникам місцевого бізнесу. 

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

Індикатори продуктів: 

 розроблений генплан смт Старого Салтів -1 шт; 
 розроблена топографічна основа смт Старого Салтова-1 

шт; 

 запроваджена сучасна база для управління земельними 
ресурсами-1 шт; 

 розроблений комплексний план просторового 
планування громади-1 шт. 

 встановлення меж території ТГ-1 шт. 
 проведено нормативно-грошову оцінку земель по 

старостинським округам  - 18 шт (6 округів). 

Індикатори результатів:  

 збільшення надходжень в бюджет 
громади до 10%; 

 прозорість в управлінні землями 
громади. 
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Індикатори впливу: 

 покращення контролю за землями громади; 
 підвищення ролі громади у прийняті рішень стосовно всього комплексу земельних питань. 

 

5. Учасники і партнери проєкту, їхні завдання 

Учасники проєкту: Завдання для виконання: 

Відділ земельних ресурсів 
та житлово-комунального 
господарства, архітектури 
та містобудування 

Підготувати та надати первинну інформацію організації-підряднику по 
виготовленню землевпорядної та містобудівної документації. 
Контроль за виконанням проєкту  

Партнери проєкту: Завдання для виконання: 

Пограма DOBRE Надання співфінансування 

6. Пов’язані проєкту  

Не має 

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

Програма « Розробка схем планування та забудови територій (містобудівної документації) Старосалтівської 
територіальної громади та проєктних рішень масового застосування на 2021-2023 рік» 

 

8. Фактори ризику:  
 підвищення вартості послуг; 

 збільшення термінів виконання послуг організацією-підрядником. 

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

Кінець 2024 року 

Гарантовані: 
Бюджет громади  
Грантові кошти 

Не гарантовані: 
- 

11. Бюджет проєкту з розподілом на роки реалізації 12. Організації, з якими співпрацюватиме 
проєкт 

Всього: 
5 000 000 грн 

2021 рік 

1 000 000 грн 

2022 рік 

2 010 000 грн 
 

2023 рік 

290 000 грн 

2024 рік 

1 700 000 грн 

 
 

Вказати чи це орієнтовний бюджет чи 
кошторис 

Орієнтовний бюджет 14. Інші 
примітки 

 

Підготувала:  Затвердив від імені громади: 

дата:  Підпис 

Мандач К.О. 
дата:  Підпис 

Коновалов Е.П. 

 

Картка стратегічного проєкту 

Позначення, номер 
проєкту (присвоює 
виконком громади) 

Назва установи, яка відповідає реалізацію (вказує виконком 
громади) 

Пріоритет (1,2,3 – 

важливість для 
досягнення цілі) 
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005 
Виконавчий комітет Старосалтівської селищної ради 

Чугуївського району Харківської області 1 

Назва проєкту 
Стратегічна ціль / 

операційна ціль 

Реконструкція та модернізація очисних споруд 

Стратегічна ціль 2. 

Операційна ціль 2.1. 
Захід 2.1.4. 

Тип проєкту 
(інфраструктурний) 

Запланована дата початку проєкту 

Запланована 
дата 

завершення 
проєкту 

Організація-аплікант (якщо 
не громада, то вказати 
контактні дані: e-mail, 

тел.) 

інфраструктурний 2021 рік 
Кінець 2024 

року 

Старосалтівська селищна 
рада Чугуївського району 

Харківської області 

Керівник проєкту, контактні дані 
Начальник відділу земельних ресурсів та житлово-комунального господарства, архітектури та 

містобудування Маймулін Максим Сергійович (тел. 0675881491) 
1. Опис проєкту - визначення проблеми, обґрунтування перебігу реалізації, зв’язок з іншими цілями 

стратегії або з іншими документами 

   Однією з найактуальніших проблем в смт Старий Салтів є незадовільний стан очисних споруд. На даний час 
очисні споруди вичерпали свій час експлуатації і якість очистки не відповідає санітарним вимогам. Очисні 
споруди потребують капітальної реконструкції та модернізації. У зв’язку з тим, що очисні споруди не 
виконують свої основні функції відбувається забруднення Печенізького водосховища неочищеними стічними 
водами. 
   На першому етапі проєкт передбачає розробку документації на реконструкцію очисних споруд. Потім 
планується обстеження очисних споруд, після чого буде обрана оптимальна технологія очищення та 
підібране необхідне устаткування. Модернізація технології очищення стічних вод відповідно до сучасних 
методів забезпечить підвищення якості очищення води до норм скиду в водний об’єкт.  Також необхідно 
буде провести реконструкцію аварійних основних залізобетонних та металевих конструкцій, замінити 
зношений трубопровід та запірну арматуру. На території очисних споруд розташовані допоміжні будівлі 
(адміністративна будівля, насосна станція, тощо), які також потребують ремонтно-відновлювальних робіт. 
 

2. Цілі проєкту 

Забезпечення ефективного контролю за скиданням стічних вод з перевищенням гранично допустимих 
концентрацій токсичних речовин до Печенізького водосховища. 
3. Сфера охоплення проєкту (місце реалізації проєкту, територіальне охоплення, зацікавлені сторони, прогнозована 
кількість осіб, які матимуть користь від виконання проєкту) 

Проєкт буде корисним для населення громади, яке користується центральним водовідведенням в смт 
Старий Салтів (близько 500 осіб). 

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

Індикатори продуктів: 

 розроблена предпроєктна документація; 

 розроблена проєктна документація; 

 проведена реконструкція очисних споруд. 
 

Індикатори результатів:  

 рівень забруднення стічних вод; 

 потужність роботи очисних споруд; 

 об’єм споживання енергоносіїв. 
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Індикатори впливу: 

 чистота води у Печенізькому водосховищі 
 

5. Учасники і партнери проєкту, їхні завдання 

Учасники проєкту: Завдання для виконання: 

Відділ земельних ресурсів 
та житлово-комунального 
господарства, архітектури 
та містобудування 

Супровід проєкту 

Партнери проєкту: Завдання для виконання: 

  

6. Пов’язані проєкту  

Не має 

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

Предпроєктна документація 

Проєктна документація 

8. Фактори ризику:  

 зміни у законодавстві; 
 збільшення термінів виконання проєктної документації;  
 збільшення вартості на товари та послуги. 

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

Кінець 2024 року 

Гарантовані: 
Бюджет громади  
Не гарантовані: 
- 

11. Бюджет проєкту з розподілом на роки реалізації 12. Організації, з якими співпрацюватиме 
проєкт 

Всього: 
28 000 000грн 

2021 рік 

49 000 грн 

2022 рік 

9 001 000 грн 
 

2023 рік 

10 000 000 грн 

2024 рік 

8 950 000 грн 

 
 

Вказати чи це орієнтовний бюджет чи 
кошторис 

Орієнтовний бюджет 14. Інші 
примітки 

 

Підготувала:  Затвердив від імені громади: 

дата:  Підпис 

Мандач К.О. 
дата:  Підпис 

Коновалов Е.П. 

 

 

Картка стратегічного проєкту 

Позначення, номер 
проєкту (присвоює 
виконком громади) 

Назва установи, яка відповідає реалізацію (вказує виконком 
громади) 

Пріоритет (1,2,3 – 

важливість для 
досягнення цілі) 
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006 
Виконавчий комітет Старосалтівської селищної ради 

Чугуївського району Харківської області 3 

Назва проєкту 
Стратегічна ціль / 

операційна ціль 

Здійснення робіт з енергозбереження (капітальний ремонт 
будівель) Старосалтівського та Хотімлянського ліцеїв 

Стратегічна ціль 3. 

Операційна ціль 3.2. 

Захід 3.2.2. 

Тип проєкту 
(інфраструктурний) 

Запланована дата початку проєкту 

Запланована 
дата 

завершення 
проєкту 

Організація-аплікант (якщо 
не громада, то вказати 
контактні дані: e-mail, 

тел.) 

інфраструктурний 2022 рік 
Кінець 2024 

року 

Старосалтівська селищна 
рада Чугуївського району 

Харківської області 

Керівник проєкту, контактні дані 
Начальник відділу освіти, молоді та спорту Глазунова Ірина Миколаївна (osvita-saltiv@ukr.net, тел. 

0975139347) 

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

   Проблема енерго- і теплозбереження освітніх закладів стоїть на першому місці для Старосалтівського та 
Хотімлянського ліцеїв. Реалізація цього проєкту має важливий соціальний та економічний аспекти, так як 
призведе до покращення якості навчально-виховного процесу, економії енергоносіїв, що дозволить 
спрямувати вивільнені кошти для інших потреб. 
Хотімлянський ліцей розташований по вул. Щербака, 4, с. Хотімля Чугуївського району Харківської області. 
Будівля має три поверхи з урахуванням напівпідвального поверху. Побудована була в 1986 році і наразі  
потребує ремонту штукатурного шару та утеплення фасадів. В середньому в школі навчається близько 110 
учнів та працює більше 20 вчителів. 
   Подібні заходи необхідні і в Старосалтівському ліцеї, який розташований по вул. Перемоги, 34. в смт Старий 
Салтів, Чугуївського району, Харківської області. Будівля побудована у 1981 році. Споруда триповерхова. 
Основними завданнями по утепленню Старосалтівського ліцею є утеплення фасадів та конструкцій 

перекриття, а також заміна вхідних дверей на металеві протипожежні. 
Дбаючи про енергозбереження освітніх закладів Старосалтівської громади, ми піклуємося про здоров’я та 
комфорт наших дітей, а це завжди в пріоритеті. Комплекс робіт по утепленню ліцеїв дозволить надалі 
скоротити споживання ресурсів на опалення, що сприятиме втіленню нових ресурсозберігаючих технологій в 
освітніх закладах.  

2. Цілі проєкту 

Створення належних умов для навчання та виховання дітей в освітніх закладах, а також зменшення 
енерговитрат на утримання будівель Старосалтівського та Хотімлянського ліцеїв. 
3. Сфера охоплення проєкту (місце реалізації проєкту, територіальне охоплення, зацікавлені сторони, прогнозована 
кількість осіб, які матимуть користь від виконання проєкту) 

Проєкт буде корисним для учнівського та педагогічного колективу, технічного персоналу, батьків учнів, 
які навчаються та будуть навчатися в Старосалтівському та Хотімлянському ліцеях. 

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

mailto:osvita-saltiv@ukr.net
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Індикатори продуктів: 

 розроблений робочий проєкт; 

 проведені роботи по енергозбереженню. 
 

Індикатори результатів:  

 комфортний мікроклімат в приміщеннях 
ліцеїв; 

 зменшення витрат на енергоносії. 

Індикатори впливу: 

 покращення умов освітнього процесу в Старосалтівському та Хотімлянському ліцеях 

5. Учасники і партнери проєкту, їхні завдання 

Учасники проєкту: Завдання для виконання: 

Відділ освіти, молоді та 
спорту  

Супровід проєкту 

Партнери проєкту: Завдання для виконання: 

Департамент 
капітального 

будівництва Харківської 
обласної державної 

адміністрації 

Софінансування  

6. Пов’язані проєкту  

Не має 

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

Робочий проєкт по здійсненню робіт з енергозбереження Хотімлянського ліцею 

Робочий проєкт по здійсненню робіт з енергозбереження Старосалтівського ліцею 

 

8. Фактори ризику:  

 зміни у законодавстві; 
 збільшення термінів виконання проєктної документації;  
 збільшення вартості на товари та послуги. 

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

Кінець 2024 року 

Гарантовані: 
Бюджет громади  
Не гарантовані: 
Грантові кошти 

11. Бюджет проєкту з розподілом на роки реалізації 12. Організації, з якими співпрацюватиме 
проєкт 

Всього: 
17 902 190 грн 

2022 рік 

3 231 000 

2023 рік 

7 537 100 
 

2023 рік 

2 141 000 

2024 рік 

4 993 090 

 
 

Вказати чи це орієнтовний бюджет чи 
кошторис 

Орієнтовний бюджет 14. Інші 
примітки 

 

Підготувала:  Затвердив від імені громади: 

дата:  Підпис 

Мандач К.О. 
дата:  Підпис 

Коновалов Е.П. 

 


