
 

 

  

Децентралізація приносить кращі результати та ефективність (DOBRE) 
 

 

1 

 

Детальний план заходів ( середньострокова перспектива до 2026 року) 
Стратегічна ціль 1. Створення гідних умов для особистого розвитку та соціального забезпечення мешканців громади 

Операційна ціль   1.1. Підвищення якості надання послуг в сфері освіти, культури та відпочинку 

Завдання та 
заходи  

Зміст та спосіб 
виконання  

Очікуваний 
результат від 

виконання 

Індикатор  
(показник) 
виконання 

Джерело 
перевірки 

показників 

Підрозділ, що 
відповідає за 
реалізацію 
діяльності 

Допоміжні 
підрозділи 

Джерело  та 
обсяги 

фінансуванн
я 

Строки 
викона

ння  

1.1.1. 

Запровадження 
ефективної 
системи якісної 
освіти в ТГ (в т.ч. 
оптимізація 
мережі освітніх 
закладів та 
розширення 
мережі 
дошкільних 
освітніх закладів) 

Розробка 
бюджетної 
комплексної 
цільової 
програми   - 1 

шт. 
Розробка 
Стратегії  
розвитку 
системи освіти 
ТГ  - 1 шт. 
Показники 
передбачені 
Стратегією та 
програмою. 

 

 

 

 

Покращення 
якості надання 
освітніх послуг. 
Оптимізація 
видатків на 
освіту 

Результати 
ЗНО. 
Результати 
участі учнів в 
олімпіадах, 
конкурси і т.п. 
Рівень 
задоволення 
мешканців з 
якістю надання 
освітніх послуг. 

 

Звіти про роботу 
відділу освіти 

Звіти та аналізи 
видатків на 
освіту. 
Результати 
дослідження. 

Виконавчий 
комітет; відділ 
освіти, молоді і 
спорту 

Молодіжна 
рада, заклади 
позашкільної 
освіти, 
громадські 
об’єднання, 
заклади 
освіти ТГ, 
відділ 
соціально-

економічног
о розвитку та 
інвестиційно
ї діяльності. 

 

Бюджет ТГ, 
грантові 
кошти. 
Обсяги 
фінансування 
передбачені 
програмою. 

2021  

затверд
ження 
стратегії
,  2022 -

2026 

впровад
ження 
Стратегі
ї. 
Розробк
а  та 
впровад
ження 
Компле
ксної 
програм
и 2021-

2026 
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1.1.2. 

Впровадження 
комплексу нових 
видів надання 
послуг та 
покращення 
якості існуючих 
послуг в 
бібліотеках (з 
урахуванням 
потреб людей 
старшого віку) 

Впровадження 
заходів,  
передбачених 
місцевою 
цільовою 
програмою                     
«Розвиток 
бібліотек 
Старосалтівсько
ї ОТГ» на 2021-

2023 роки».   
Показники 
зазначені в 
програмі. 
Заходи щодо 
впровадження 
комп’ютерної 
грамотності для 
людей похилого 
віку-3 шт. 

 

Підвищення 
якості та 
доступності до 
послуг в сфері 
культури. 
Збільшення 
людей похилого 
віку, які 
оволоділи 
навичками 
роботи з 
комп’ютером та 
мережею 
інтернет. 

Кількість 
заходів. 
Кількість 
учасників. 
Рівень 
задоволення 
мешканців. 

Звіти про роботу 
закладів 
культури. 
Результати 
дослідження. 

Виконавчий 
комітет; сектор 
культури і 
туризму; відділ 
освіти, молоді і 
спорту. 

Бібліотеки, 
будинки 
культури та 
сільські 
клуби, 
молодіжна 
рада, 
громадські 
об’єднання, 
відділ 
соціально-

економічног
о розвитку та 
інвестиційно
ї діяльності. 

 

Обсяг 
фінансування- 

60 тис.грн. 
Бюджет ТГ, 
обласний 
бюджет, 
державний 
бюджет, 
грантові 
кошти. 
Обсяги 
фінансування 
передбачені   
програмою. 

 

2021 -

2023 

впровад
ження 

1.1.3. 

Впровадження 
комплексу нових 
видів надання 
послуг та 
покращення 
якості існуючих 
послуг в будинках 
культури та 
сільських клубах 

Впровадження 
заходів 
передбачених 
затвердженою 
місцевою 
цільовою  
програмою 
розвитку 
закладів 
культури ТГ. 

Підвищення 
якості та 
доступності до 
послуг в сфері 
культури. 

Кількість 
заходів. 
Кількість 
учасників. 
Рівень 
задоволення 
мешканців. 

Звіти про роботу 
закладів 
культури. 
Результати 
дослідження. 

Виконавчий 
комітет; сектор 
культури і 
туризму; відділ 
освіти, молоді і 
спорту 

Бібліотеки, 
будинки 
культури та 
сільські 
клуби, 
молодіжна 
рада, 
громадські 
об’єднання, 
відділ 

Бюджет ТГ, 
грантові 
кошти. 
Обсяги 
фінансування 
передбачені   
програмою. 

2021-

2022 

впровад
ження 
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(з урахуванням 
потреб людей 
старшого віку) 

Показники 
зазначені в 
програмі. 

соціально-

економічног
о розвитку та 
інвестиційно
ї діяльності 

 

1.1.4. 

Розробка та 
впровадження  
системи  надання 
якісних послуг в 
сфері відпочинку 
для молоді та 
дорослих (із 
спеціальним 
урахуванням 
потреб людей 
старшого віку) і 
його реалізація 

Розробка 
цільової 
програми - 1 шт. 
Показники 
зазначені в 
програмі. 
Створення клубу 
за інтересами в 
т.ч. для літніх 
людей – не 
менше 1 шт. 

 

Підвищення 
якості та 
доступності до 
послуг в сфері 
відпочинку.  
Створення та 
функціонування 
клубу за 
інтересами. 

Кількість 
заходів 

Кількість 
учасників. 
Рівень 
задоволення 
мешканців. 

Звіти про роботу 
закладів 
культури та 
освіти. 
Результати 
дослідження. 

Молодіжна рада; 
виконавчий 
комітет; сектор 
культури і 
туризму; відділ 
освіти молоді і 
спорту  

Бібліотеки,  
будинки 
культури  та 
сільські 
клуби, 
молодіжна 
рада, 
громадські 
об’єднання,  
відділ 
соціально-

економічног
о розвитку та 
інвестиційно
ї діяльності 

 

Обсяг 
фінансування- 

30 тис.грн.  
Бюдже

т ТГ грантові 
кошти. 
Обсяги 
фінансування 
передбачені   
програмою. 

2021 

розробк
а, 2022 -
2026 

впровад
ження 
програм
и 

1.1.5. 

Організація 
святкових, 
культурних, 
мистецьких, 
спортивних 
заходів та 
патріотичне 
виховання 

Організація та 
проведення: 
святкових 
заходів не 
менше – 10 на 
рік; культурних, 
мистецьких, 
спортивних - не 
менше 5 заходів 

Збереження 
національних та 
місцевих 
культурних 
традицій. 
Забезпечення 
належними 
умовами для 
проведення 

Кількість 
учасників. 
Кількість 
заходів. 
Рівень 
задоволення 
мешканців. 

Звіти про 
проведені 
заходи. 
Результати 
дослідження. 

Виконавчий 
комітет; відділ 
освіти, молоді і 
спорту; сектор 
культури і туризму 

Молодіжна 
рада, 
громадські  
об’єднання, 
заклади 
освіти ТГ, 
відділ 
соціально-

економічног

Обсяг 
фінансування- 

1000,0 

тис.грн.  
Бюджет ТГ, 
спонсорські 
кошти, 
грантові 
кошти. 

Впровад
ження         
2021-

2026 

роки 
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населення (із 
спеціальним 
урахуванням 
потреб людей 
старшого віку) 

на рік; 
пізнавальних 
екскурсій для 
молоді – не 
менше 5 заходів 
за 1 рік; заходів 
для літніх людей 
- не менше 2 на 
рік. 

вільного часу 
мешканців 
громади. 

о розвитку та 
інвестиційно
ї діяльності 

 

Обсяги 
фінансування 
передбачені   
програмою. 

 

Операційна ціль   1.2. Підвищення якості надання послуг в сфері соціального захисту та охорони здоров’я 

Завдання та 
заходи  

Зміст та спосіб 
виконання  

Очікуваний 
результат від 

виконання 

Індикатор  
(показник) 
виконання 

Джерело 
перевірки 

показників 

Підрозділ, що 
відповідає за 
реалізацію 
діяльності 

Допоміжні 
підрозділи 

Джерело  та 
обсяги 

фінансу-

вання 

Строки 
виконанн

я  

1.2.1.   

Запровадження 
системи 
соціального 
захисту в ТГ та її 
подальше 
впровадження  

Забезпечення 
ефективного 
функціонування 
заходів, 
передбачених 
затвердженою 
місцевою 
цільовою  
програмою 
соціального 
захисту 
населення                     
(показники 

Підвищення 
рівня надання 
соціальних 
послуг для 
категорій 
мешканців, що 
найбільш  
потребують 
допомоги. 

 

Кількість 
отримувачів 
послуг. 
Рівень 
задоволення 
мешканців. 
Кількість скарг. 

Рішення 
ради. 
Звіти про 
роботу 
відділу 
соціального 
захисту 
населення. 
Результати 
дослідження. 
Дані журналу 
звернення 
громадян. 

Виконавчий 
комітет; заступник 
селищного голови з 
питань діяльності 
виконавчих органів 
ради; відділ 
соціального захисту 
населення  

Молодіжна 
рада, 
громадські  
об’єднання,  
центр 
соціального 
обслуговуванн
я Вовчанської 
міської ради, 
відділ 
соціально-

економічного 
розвитку та 

Обсяг 
фінансуванн
я – 3775,5 

тис.грн. 
Бюджет ТГ, 
державний 
бюджет, 
обласний 
бюджет, 
грантові 
кошти. 
Обсяги 
фінансуванн
я 

Впровадж
ення 2021-

2026 
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зазначені в 
програмі). 
Укладення 
договору на 
співпрацю  з 
Вовчанською 
міською радою, 
щодо надання 
соціальних 
послуг – 1 шт. 

   

інвестиційної 
діяльності   

передбачені   
програмою. 

1.2.2. 

 Розробка та 
впровадження  
системи  надання 
якісних  
медичних послуг.  

 

Впровадження 
заходів 
передбачених 
затвердженою 
місцевою 
цільовою  
програмою                   
(показники 
зазначені в 
програмі). 
Залучено 
спеціалістів – 2 

особи. 
Проведення 
ремонту будівлі 
медичного 
закладу  в с. 
Гонтарівка. 
Залучення 
спеціаліста в 

Забезпечення 
доступу 
мешканців до 
послуг лікарів. 
Збільшення 
послуг 
медичних 
закладів. 
Поліпшення 
умов для 
прийому 
громадян. 
Раннє виявлення 
захворювань. 

Кількість 
прийомів лікарів. 
Кількість 
пацієнтів. 
Кількість нового 
придбаного 
обладнання. 
Рівень 
задоволення 
мешканців. 
Кількість осіб з 
виявленими 
захворюваннями 
на ранніх стадіях. 

Звіти про 
роботу 
медичних 
закладів та 
проведених  
обстежень. 
Результати 
дослідження. 

Виконавчий 
комітет; заступник 
селищного голови з 
питань діяльності 
виконавчих органів 
ради,  КНП 
Старосалтівський 
КЗПМСД  

Громадські  
об’єднання, 
відділ 
соціально-

економічного 
розвитку та 
інвестиційної 
діяльності   

Обсяг 
фінансуванн
я- 6000,0 

тис.грн.  
Бюджет ТГ, 
державний 
бюджет, 
обласний 
бюджет, 
грантові 
кошти.  
Обсяги 
фінансуванн
я 
передбачені   
програмою. 

2021-2026 

впровадже
ння 
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Хотімлянський 
медичний 
заклад - 1 особа. 
Забезпечення 
житлом 
медичного 
працівника в с. 

Хотімля-1шт, 
смт Старий 
Салтів -не 
менше 1 шт. 
Придбано 
обладнання:  
мамограф -  1 

шт.; 
флюорограф – 1 

шт. 
1.2.3. 

 Розробка 
комплексної 
програми 
розвитку 
фізичної 
культури і спорту 
Старосалтівської 
селищної ради 

Розробка МЦП-

1 од. 
Впровадження 
заходів, 
передбачених 
програмою 

Зменшення 
рівня 
захворюваності. 
Забезпечення 
раннього 
запобігання 
виникнення 
хвороб. 
Підвищення 
рівня 
працездатності. 

Кількість 
захворювань. 
Кількість 
профілактичних 
заходів. 
Кількість 
учасників 
профілактичних 
заходів. 

Звіти про 
роботу. 
Звіти про 
обстеження 
громадян. 
Результати 
дослідження 

Старосалтівська 
селищна рада; 
відділ освіти, 
молоді і спорту 

Молодіжна 
рада, заклади 
позашкільної 
освіти, 
громадські 
об’єднання  

Обсяг 
фінансуванн
я- 1100,0 

тис.грн.  
Бюджет ТГ, 
грантові 
кошти, 
бюджет 
області.  
Обсяги 
фінансуванн
я 
передбачені   
програмою. 

Розробка 
2021 рік. 
Впровадж
ення 2022-

2026 роки 
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Стратегічна ціль  2. Розвиток технічної інфраструктури та забезпечення екологічної безпеки громади 

     Операційна ціль   2.1. Розвиток технічної інфраструктури (водопостачання і водовідведення, транспортна інфраструктура, 

благоустрій, вивіз та і утилізація сміття, освітлення) та охорона навколишнього середовища 

Завдання та заходи  Зміст та спосіб 
виконання  

Очікуваний 
результат від 

виконання 

Індикатор  
(показник) 
виконання 

Джерело 
перевірки 

показників 

Підрозділ, 
що 

відповідає за 
реалізацію 
діяльності 

Допоміжні 
підрозділи 

Джерело  
та обсяги 
фінансу-

вання 

Строки 
виконанн

я  

2.1.1. 

Утримання  та ремонт 
комунальних доріг та 
тротуарів ТГ  

Розробка нової 
редакції МЦП. 
Впровадження 
заходів 
передбачених 
затвердженою 
місцевою 
цільовою  
програмою                      
(показники 
зазначені в 
програмі).  
Розробка та 
впровадження 
автобусного 
сполучення між 
населеними 

Покращення 

транспортного 
забезпечення. 
Підвищення 
привабливості 
громади для туристів 
та інвестиційної 
привабливості. 
Підвищення якості   
послуг по утриманню 
доріг . 

 

Кількість 
пасажирів. 
Протяжність 
відремонтован
их доріг. 
Кількість 
туристів. 
Кількість 
інвестицій. 
Час подорожі. 
Витрати на 
утримання 
транспорту (в 
т.ч. шкільний 
транспорт) 

Витрат
и на   ремонт 

Звіти 
транспортних 
перевізників. 
Дані 
статистики. 
Звіти КП 
«Салтів 
водоканал». 
Аналіз та звіти 
по 
транспортному 
сполученню. 
Звіти про 
бюджетні 
видатки. 

Виконавчий 
комітет; 
відділ 
земельних 
ресурсів та 
житлово-

комунального 
господарства, 
архітектури 
та 
містобудуван
ня; старости; 
селищна рада  

КП «Салтів 
водоканал»; 
громадські  
об’єднання; 
комісія з 
питань 
комунальної 
власності, 
житлово-

комунального 
господарства, 
енергозбереже
ння та 
транспорту; 
відділ 
соціально-

економічного 

Бюджет 
ТГ, 
грантові 
кошти, 
бюджет 
району та 
області, 
державний 
бюджет. 
Обсяги 
фінансува
ння 
передбаче
ні   
програмою
. 

2021 рік- 

розробка. 
2022-2026 

роки 
реалізація 
заходів 
МЦП. 
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пунктами громади 
-1 шт. Проведено 
поточний ремонт 
комунальних доріг 
- не менше 1 
ділянки кожного 
року в кожному 
старостинському 
окрузі та 
центральній 
садибі.                  
Ремонт тротуарів в   
смт Старий Салтів. 

комунальної 
техніки. 

Звіти 
про видатки на 
ремонт техніки. 

 

розвитку та 
інвестиційної 
діяльності. 

2.1.2. 

Забезпечення якісного 
освітлення вулиць   

Розробка 
програми   - 1 шт.   
Показники 
зазначені в 
програмі. 
Облаштування 
вуличним 
освітленням с. 
Федорівка, с. 
Середівка, с. 
Паськівка, 
с.Широке, с. 
Радькове. 
Розширення 
мережі вуличного 
освітлення в с. 
Зарічному, с. 
Вишневе, смт 

Підвищення безпеки. 
Покращення умов 
життя мешканців в 
громаді. 
Відсоток покриття 
вуличним 
освітленням 
населених пунктів 
громади. 

Кількість 
злочинності. 
Кількість 
отриманих 
травм. 
Рівень 
задоволення 
мешканців від 
проживання в 
громаді. 

Звіти поліції. 
Звіти медичних 
установ. 
Результати 
соціологічних 
досліджень. 

Старосалтівсь
ка селищна 
рада; відділ 
земельних 
ресурсів та 
житлово-

комунального 
господарства, 
архітектури 
та 
містобудуван
ня; старости; 
КП «Салтів 
водоканал» 

Комісія з 
питань 
комунальної 
власності, 
житлово-

комунального 
господарства 
енергозбереже
ння та 
транспорту; 
Харківобленер
го; відділ 
соціально-

економічного 
розвитку та 
інвестиційної 
діяльності; 

Обсяг 
фінансува
ння- 2000,0 

тис.грн. 
Бюджет 

ТГ, 
обласні 
кошти, 
грантові 
кошти. 
Обсяги 
фінансува
ння 
передбаче
ні   
програмою
. 

 

2021 рік 
розробка 
МЦП. 
2021 рік – 

закупівля 
спецтехнік
и для 
висотних 
робіт-1 од. 
2022- 2026 

роки 
впровадже
ння 
заходів 
МЦП  
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Старий Салтів. 
Придбання спец. 
техніки  з  
навісним 
обладнанням для 
виконання 
висотних робіт – 1 

шт. 

громадські  
об’єднання 

 

2.1.3.  

Забезпечення потреб 
громади в якісному 
водопостачанні 

Розробка МЦП 
«Питна вода». 
Впровадження 
заходів, 
передбачених 
програмою 

Забезпечення 
якісного та 
безперебійного 
постачання води. 
Збільшення кількості 
абонентів 

Підвищення якості 
води. Оптимізація 
споживання води. 
Забезпечення умов 
для ефективного 
контролю 
водопостачання 

Рівень 
задоволення 
мешканців від 
проживання в 
громаді. 
Кількість 
абонентів.  
Кількість 
свердловин. 
Кількість 
встановлених 
засобів обліку. 

Довжи
на та кількість 
ділянок 
відремонтован
ого водогону. 

 

 

Результати 
соціологічних 
досліджень. 
Результати 
дослідження 
держспоживслу
жби. Звіти 
комунального 
підприємства 

Виконавчий 
комітет; 
відділ 
земельних 
ресурсів та 
житлово-

комунального 
господарства, 
архітектури 
та 
містобудуван
ня; старости, 
КП «Салтів 
водоканал»; 
Старосалтівсь
ка селищна 

рада 

Комісія з 
питань 
комунальної 
власності, 
житлово-

комунального 
господарства, 
енергозбереже
ння та 
транспорту; 
відділ 
соціально-

економічного 
розвитку та 
інвестиційної 
діяльності 

 

Обсяг 
фінансува
ння- 3000,0 

тис.грн.  
Бю

джет ТГ, 
обласний 
бюджет, 
грантові 
кошти. 

 

2021 рік – 

розробка; 
2022-2026 

роки - 

впровадже
ння  

2.1.4. 

Забезпечення потреб 
громади в якісному 
водовідведенні 

Проведено 
поточні ремонти 
мережі 
водовідведення в 

Забезпечення 
якісного та 
безперебійного 
водовідведення 

Рівень 
задоволення 
мешканців від 

Результати 
соціологічних 
досліджень. 

Виконавчий 
комітет; 
відділ 
земельних 

Комісія з 
питань 
комунальної 
власності, 

Обсяг 
фінансува
ння- 

29000,0 

2021-2026 

рік 
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смт Старий Салтів 
(Кількість ділянок 
- не менше 5 шт. 
щорічно). 
Розробка ПКД на 
реконструкцію 
очисних споруд – 

1 шт. 
Реконструкція 
очисних споруд – 

1шт. 
 

 проживання в 
громаді. 
Кількість 
абонентів  

Звіти 
комунального 
підприємства 

ресурсів та 
житлово-

комунального 
господарства, 
архітектури 
та 
містобудуван
ня; КП 
«Салтів 
водоканал»; 
Старосалтівсь
ка селищна 
рада 

житлово-

комунального 
господарства, 
енергозбереже
ння та 
транспорту; 
відділ 
соціально-

економічного 
розвитку та 
інвестиційної 
діяльності 

 

тис.грн. 
Бюджет 
ТГ, 
бюджет 
області, 
грантові 
кошти 

 

2.1.5. 

Забезпечення потреб 
громади в якісному 
поводженні з 
побутовими відходами,  
в т.ч.   роздільного збору 
та вивезення ТПВ  

Збільшення 
укладених  
договорів  з 
юридичними  
особами на вивіз 
ТПВ/ рідких 
нечистот -  не 
менше 5% щороку.  
Збільшення 
укладених  
договорів  з 
фізичними  
особами на вивіз 
ТПВ/ рідких 
нечистот – не 
менше 5% щороку.    
Ліквідовано 
стихійних 

Покращення якості 
послуг благоустрою. 
Покращення умов 
життя мешканців в 
громаді. 
Збільшення кількості 
осіб які отримують 
послуги. 
Покращення 
екологічної 
складової, що 
підвищить 
привабливість 
громади для туристів 
та відпочиваючих 

Рівень 
задоволення 
мешканців від 
проживання в 
громаді. 
Кількість 
укладених 
договорів з КП 
«Салтів 
водоканал». 
Кількість 
туристів та 
відпочиваючих
. Збільшення 
доходів КП 
“Салтів 
водоканал” 

Результати 
соціологічних 
досліджень. 
Звіти 
комунального 
підприємства. 
Дані зі 
статистики. 

Виконавчий 
комітет; 
відділ 
земельних 
ресурсів та 
житлово-

комунального 
господарства, 
архітектури 
та 
містобудуван
ня,  КП 
«Салтів 
водоканал», 
старости 

Постійна 
депутатська 
комісія з 
питань ЖКГ, 
відділ 
соціально-

економічного 
розвитку та 
інвестиційної 
діяльності, 
громадські  
об’єднання 

Обсяг 
фінансува
ння- 4000 

тис.грн. 
Бюджет 
ТГ, 
грантові 
кошти 

 

2021-2026 

рік 
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смітників  – не 
менше 5 шт 
щорічно. 
Охоплення 
закладів освіти на 
вивіз ТПВ-10 

шт.Додатково 
охоплено вивозом 
ТПВ  населених 
пунктів  - 8 шт.  

 

Придбання  
обладнання для 
пресування ПЕТ 
пляшок – 1 шт. 

2.1.6. 

Технічне облаштування 
полігону збору, 
утилізації та сортування 
ТПВ 

Розроблення ПКД 
-1 шт.  
Розробка 
детального плану - 
1шт. 
Облаштування 
полігону збору, 
утилізації та 
сортування ТПВ -1 

шт. 

Покращення якості 
послуг благоустрою. 
Забезпечення 
епідеміологічного 
благополуччя 
населення та 
екологічної безпеки  
на території громади. 
Покращення 
екологічної 
складової, що 
підвищить 
привабливість 
громади для туристів 
та відпочиваючих. 

Рівень 
задоволення 
життям в 
громаді. 
Кількість 
туристів та 
відпочиваючих
.Кількість 
договорів на 
вивіз та 
утилізацію 
ТПВ. 
Об’єм 
вивезених ТПВ 
на полігон. 

Результати 
соціологічного 
дослідження. 
Дані із 
статистичних 
установ. 
Звіти 
комунального 
підприємства 

Виконавчий 
комітет; 
відділ 
земельних 
ресурсів та 
житлово-

комунального 
господарства, 
архітектури 
та 
містобудуван
ня; КП 
«Салтів 
водоканал»; 
Старосалтівсь

Постійна 
депутатська 
комісія з 
питань ЖКГ, 
відділ 
соціально-

економічного 
розвитку та 
інвестиційної 
діяльності 

Обсяг 
фінансува
ння- 3000,0 

тис.грн 
Бюджет 
ТГ, 
грантові 
кошти 

 

2021- 2026 

роки 
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Створення умов для 
ефективного 
розвитку громади 

ка селищна 
рада 

2.1.7. 

Впровадження заходів 
спрямованих на захист 
природного середовища, 
екологічної безпеки і 
чистоти довкілля.   

Розроблення 
місцевої програми 
- 1 шт.  
Показники 
передбачені 
програмою.  
Проведено заходів 
- „Зелена толока”, 
«Посади своє 
дерево» - не менше 
1-го кожного року  

Підвищення 
громадської 
активності. 
Зменшення 
засміченості.  
Покращення 
екологічної 
складової. 
Зменшення витрат на 
поводження з ТВП. 
Створення умов для 
ефективного 
розвитку громади. 

Рівень 
задоволення 
життям в 
громаді. 
Об’єми 
вивезеного 
ТПВ. 
Кількість 
витрат  на 
благоустрій  

Результати 
соціологічного 
дослідження. 
Звіти 
комунального 
підприємства та 
відділу 
бухгалтерськог
о обліку  

Виконавчий 
комітет; 
секретар 
виконкому, 
відділ 
земельних 
ресурсів та 
житлово-

комунального 
господарства, 
архітектури 
та 

містобудуван
ня;  відділ 
освіти, молоді 
і спорту; 
Старосалтівсь
ка селищна 
рада 

Громадські  
об’єднання, КП 
«Салтів 
водоканал», 
заклади освіти 
ТГ, молодіжна 
рада, органи 
самоорганізації 
населення, 
комунальні 
заклади ТГ, 
відділ 
соціально-

економічного 
розвитку та 
інвестиційної 
діяльності 

Обсяг 
фінансува
ння- 60 

тис.грн.  
Бюджет 
ТГ, 
грантові 
кошти. 
Обсяги 
фінансува
ння 
передбаче
ні   
програмою
. 

 

 

2021- 

розробка 
2022-2026 

роки 
впровадже
ння  
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2.1.8  

Виділення та 
облаштування 
земельних ділянок 
зелених територій 
загального 
користування для 
організації місць 
громадського 
відпочинку (з 
урахуванням потреб 
різних груп населення, в 
т.ч. осіб старшого віку, з 
забезпеченням доступу 
для осіб з інвалідністю) 

Виділено та 
облаштовано 
місць відпочинку:  
с. Зарічне – 1 шт., 
с. Молодова – 1 

шт., с. Хотімля -2 

шт, с. Метайлівка - 
1 шт. 
Облаштування 
місць відпочинку: 

в с. 
Хотімля-2 шт., смт 
Старий Салтів-2 

шт., с. Гонтарівка-

1 шт., с. 
Кирилівка-1шт.  
Виготовлення 
землевпорядної 
документації- 5 од. 

 

 

 

 

 

 

 

Забезпечення 
місцями для 
відпочинку. 
Покращення 
туристичної 
привабливості 

Рівень 
задоволення 
життям в 
громаді. 
Кількість 
туристів та 
відпочиваючих 

Результати 
соціологічного 
дослідження 

Виконавчий 
комітет; 
відділ 
земельних 
ресурсів та 
житлово-

комунального 
господарства, 
архітектури 
та 
містобудуван
ня; 
Старосалтівсь
ка селищна 
рада   

КП «Водолазна 
рятувальна 
станція», КП 
«Салтів 
водоканал», 
комісія з 
питань 
комунальної 
власності, 
житлово-

комунального 
господарства, 
енергозбереже
ння та 
транспорту; 
відділ 
соціально-

економічного 
розвитку та 

інвестиційної 
діяльності 

Обсяг 
фінансува
ння- 3000 

тис.грн 
Бюджет 
ТГ, 
грантові 
кошти, 
обласний 
бюджет  

2021- 2026 

роки 
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2.1.9.  

Забезпечення надання 
якісних комунальних 
послуг  КП “Салтів 
водоканал “ на всій 
території ТГ та можливе 
розширення об’ємів і 
видів послуг) 

Проведення 
інформаційних 
заходів щороку – 

не менше 4 .  

Запровадження 
нових видів послуг 
– 2 одиниці. 
Звітування про 
роботу КП перед 
громадськістю  – 1 

шт. щороку. 
  

Покращення якості 
комунальних послуг. 
Покращення рівня 
життя мешканців 
громади. 
Збільшення кількості 
комунальних послуг. 
Збільшення кількості 
абонентів. 
Створення умов для 
ефективного 
розвитку громади 

Рівень 
задоволення 
життям в 
громаді. 
Зменшення 
кількості скарг. 
Кількість 
комунальних 
послуг. 
Кількість 
абонентів. 

  

Результати 
соціологічного 
дослідження 

Дані журналу 
звернень 
громадян. 
Звіти 
комунального 
підприємства 

Виконавчий 
комітет, 
відділ 
земельних 
ресурсів та 
житлово-

комунального 
господарства, 
архітектури та 
містобудуван
ня; старости ;   
КП «Салтів 
водоканал». 

Комісія з 
питань 
комунальної 
власності, 
житлово-

комунального 
господарства, 
енергозбережен
ня та 
транспорту; 
громадські  
об’єднання; 
органи 
самоорганізації 
населення; 
відділ 
соціально-

економічного 
розвитку та 
інвестиційної 
діяльності 

  

Бюджет 
ТГ, 
грантові 
кошти 

  

2021-2026 

роки 
впровадже
ння 

 

Операційна ціль  2.2. Розвиток суспільної інфраструктури (об’єкти освіти та культури, спорту і відпочинку, охорони 

здоров’я, соціальної сфери) 
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Завдання та 
заходи  

Зміст та спосіб 
виконання  

Очікуваний 
результат від 

виконання 

Індикатор  
(показник) 
виконання 

Джерело 
перевірки 

показників 

Підрозділ, що 
відповідає за 
реалізацію 
діяльності 

Допоміжні 
підрозділи 

Джерело  
та обсяги 
фінансу-

вання 

Строки 
виконанн

я  

2.2.1. 

Забезпечення 
доступності 
об’єктів 
інфраструктури для 
людей з 
інвалідністю 

Обладнання 
будівель 
комунальної 
власності 
пандусами - 15 

шт.  

Покращення 
доступності для 
людей з 
обмеженими 
можливостями. 
Підвищення рівня 
соціальної 
інтеграції людей з 
інвалідністю 

Кількість 
людей з 
інвалідністю 
що 
користуються 
будівлями 
комунальної 
власності. 
Рівень 
задоволення 
життям в 
громаді серед 
людей з 
інвалідністю 

Звіти 
структурних 
підрозділів 
селищної 
ради. 
Результати 
соціологічно
го 
дослідження 

Виконавчий 
комітет; відділ 
земельних 
ресурсів та 
житлово-

комунального 
господарства, 
архітектури та 
містобудування; 
відділ освіти, 
молоді і спорту; 
ЦНАП  

Відділ 
соціального 
захисту 
населення та 
територіальний 
центр 
соціального 
обслуговування 
Вовчанської 
РДА,   

громадські 
організації, 
відділ соціально-

економічного 
розвитку та 
інвестиційної 
діяльності 

 

Обсяг 
фінансуван
ня-500 

тис.грн. 
Бюджет 
ТГ, обласні 
кошти, 
державні 
кошти, 
грантові 
кошти 

 

2021-2026 

роки 

2.2.2. 

Покращення 
доступності до 
закладів освіти  та  
якості перевезень 
дітей до закладів 
освіти 

Придбання 
шкільного 
автобуса – 1 шт. 

Покращення якості 
перевезень. 
Збільшення 
автобусного парку 
громади. 
Можливість 
проведення 
ремонтів автобусів 

Кількість 
перевезених 
дітей. 
Рівень 
відвідувань 
дітей 
шкільних 
занять. 

Звіти відділу 
освіти. 
Результати 
соціологічно
го 
дослідження 

Виконавчий 
комітет; 
загальний відділ, 
відділ освіти, 
молоді і спорту 

Громадські 
організації, 
батьківські 
комітети, органи 
самоорганізації 
населення, відділ 
соціально-

економічного 
розвитку та 

Обсяг 
фінансуван
ня-1700 

тис.грн. 
Бюджет 
ТГ, 
бюджет 
області, 
державний

2021 - 

2026 роки 
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без зриву учбового 
процесу. 
Збільшення 
кількості 
відвідувань занять 

дітьми. 
Покращення якості 
освіти 

Результати 
ЗНО, 
результати 
участі учнів в 
олімпіадах, 
конкурсах і 
т.п. 

Рівень 
задоволення 
послугами з 
освіти  

інвестиційної 
діяльності 

 

бюджет, 
грантові 
кошти 

 

2.2.3. 

Встановлення 
дитячих та 
спортивних 
майданчиків в селах 

Встановлення 
майданчиків – 7 

шт. ( по одному в 
селах Вишневе, 
Молодова, 
Томахівка, 
Середівка, 
Хотімля, 
Широке, 
Шестакове). 
Паспортизація 
дитячих 
майданчиків-20 

шт. 

Забезпечення 
якісного активного 
відпочинку. 
Зменшення 
шкідливих звичок. 
Зменшення рівня 
захворюваності  

Кількість 
дітей, які 
користуються 
дитячими 
майданчиками
. Рівень 
задоволеності 
дозвіллям. 
Рівень 
захворюванос
ті 

Звіти відділу 
бухгалтерськ
ого обліку. 
Результати 
соціологічно
го 
дослідження. 

 

Виконавчий 
комітет;  відділ 
освіти, молоді та 
спорту; відділ 
земельних 
ресурсів та 
житлово-

комунального 
господарства, 
архітектури та 
містобудування; 
юридичний відділ 

Громадські 
організації, 
батьківські 
комітети, органи 
самоорганізації 
населення, відділ 
соціально-

економічного 
розвитку та 
інвестиційної 
діяльності 

 

Обсяг 
фінансуван
ня-900 

тис.грн. 
Бюджет 
ТГ, бюджет 
області, 
грантові 
кошти 

2021-2026 

роки 

2.2.4. 

Заміна старого 
обладнання 
харчоблоків в 
закладах освіти 

Облаштування 
витяжкою 
Гонтарівського 
ліцею - 1 шт; 
Шестаківського 
ЗДО - 1 шт; ЗДО 

Забезпечення 
якісного  
харчування дітей. 
Збільшення 
кількості 

Рівень 
задоволення 
харчуванням в 
закладах 
освіти. 

Звіти відділу 
освіти, 
молоді та 
спорту. 
Результати 
соціологічно

Відділ освіти, 
молоді і спорту 

Батьківські 
комітети,  відділ 
соціально-

економічного 
розвитку та 

Обсяг 
фінансуван
ня-500 

тис.грн. 
Бюджет 
ТГ, обласні 

2021—
2026 роки 
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громади на нове 
енергоефективне   

с. Вишневе -1 

шт., ЗДО смт 
Старий Салтів - 1 

шт. 
Облаштування 
вентиляційною 
системою та 
каналізаційною 
мережею 
Старосалтівськог
о ліцею -1 шт. 

відвідувань занять. 
дітьми 

Покращення якості 
освіти. 
Зменшення 
енерговитрат. 
Покращення 
мікроклімату в 
приміщеннях 

харчоблоків 

Рівень 
відвідування в 
закладах 
освіти.  
Кількість 
витрат з 
бюджету за 
енергоспожив
ання. 
Об’єм 
виведення 
повітря, 
котрий 
містить 
неприємні 
запахи 

го 
дослідження.  

 

інвестиційної 
діяльності 

 

кошти, 
грантові 
кошти 

 

2.2.5.  

Придбання 
комп’ютерної та 
іншої 
організаційної 
техніки для закладів 
освіти та культури 
громади (в рамках 
відповідних 
програм) 

Закуплено 
обладнання 
(комплектів) – за 
показниками, 
передбаченими в 
програмах. 
Підключення до 
мережі інтернет 
закладів освіти  - 
10 шт. та закладів 
культури  - 7 шт. 

 

 

Підвищення якості 
та доступності до 
послуг в сфері 
освіти та культури 

Покращенн
я якості життя в 
громаді 

Кількість 
заходів 
(учасників). 
Результати 
ЗНО. 
Результати 
участі учнів в 
олімпіадах, 
конкурсах і 
т.п. 
Рівень 
задоволення 
мешканців 

Звіти про 
роботу 
закладів 
культури та 
освіти. 

Резул
ьтати 
дослідження 

Виконавчий 
комітет; 
тендерний 
комітет; відділ 
освіти, молоді і 
спорту; сектор 
культури і 
туризму; 
старости; 
Старосалтівська 
селищна рада 

Комісія з питань 
фінансів, 
бюджету, 
планування, 
соціально-

економічного 
розвитку, 
інвестицій та 
міжнародного 
співробітництва;
відділ соціально-

економічного 
розвитку та 
інвестиційної 
діяльності 

Обсяг 
фінансуван
ня-1000,0 

тис.грн. 
Бюджет 
ТГ, 
грантові 
кошти. 
Обсяги 
фінансуван
ня 
передбачен
і   
програмою
. 

2021- 

2026 роки 



 

 

  

Децентралізація приносить кращі результати та ефективність (DOBRE) 
 

 

18 

 

  

2.2.6. 

Здійснення ремонту 
нежитлових 
будівель закладів 
культури 
(забезпечення 
доступу для осіб з 
інвалідністю, з 
урахуванням потреб 
людей старшого 
віку) 

 

Виготовлення 
ПКД 
капітального 
ремонту 
Молодівського 
СБК-1 шт. 
Виконано 
ремонтів  в СБК - 
1 шт.   

Підвищення якості 
та доступності до 
послуг в сфері 
культури.  
Забезпечення 
якісного дозвілля 
відпочинку для 
мешканців села. 

Покращенн
я якості життя в 
громаді 

Кількість 
проведених 
заходів. 
Кількість 
учасників цих 
заходів. 
Рівень 
задоволеності 
дозвіллям 
мешканців 
села 

Звіти сектору 
культури та 
туризму. 
Результати 
соціологічно
го 
дослідження 

Сектор культури і 
туризму; старости 

Комісія з питань 
фінансів, 
бюджету, 
планування, 
соціально-

економічного 
розвитку, 
інвестицій та 
міжнародного 
співробітництва 

 

 

Обсяг 
фінансуван
ня-1000,0 

тис.грн.  
Бюджет 
ТГ, 
обласний 
бюджет, 
грантові 
кошти 

 

2021 

виготовле
ння ПКД, 
2022-2026 

роки 
проведен
ня 
ремонтни
х робіт 

2.2.7. 

Розвиток суспільної 
інфраструктури 
громади з охорони 
здоров’я 
(забезпечення 
доступу для осіб з 
інвалідністю) 

Введення в 
експлуатацію  
нової амбулаторії  
в смт Старий 
Салтів – 1 шт. 

 

Підвищення якості 
та доступності до 
послуг в сфері 
охорони здоров’я. 
Зменшення 
кількості 
захворюваності. 
Зменшення 
кількості 
непрацездатності. 
Покращення якості 
життя в громаді 

Кількість 
людей, які 
користуються 
медичними 
закладами. 
Рівень 
захворюванос
ті. Рівень 
непрацездатно
сті. Рівень 
задоволеності 
мешканців 

Звіти 
медичних 
установ. 
Результати 
соціологічно
го 
дослідження 

Виконавчий 
комітет; відділ 
земельних 
ресурсів та 
житлово-

комунального 
господарства, 
архітектури та 
містобудування 

Комісія з питань 
фінансів, 
бюджету, 
планування, 
соціально-

економічного 
розвитку, 
інвестицій та 
міжнародного 
співробітництва;,  
КНП 
Старосалтівськи
й КЗПМСД 

 

Обсяг 

фінансуван
ня- 4000 

тис.грн. 
Бюджет 
ТГ, 
державний 
бюджет, 
обласний  
бюджет, 
грантові 
кошти 

2021 – 

2026 роки 

2.2.8. 

Поліпшення умов 
харчування в 
закладах освіти  

Оновлення 
посуду на 
харчоблоках 
навчальних 

Підвищення якості 
харчування в 
закладах освіти. 

Кількість 
закладів у 
яких 
поліпшено 

Звіти про 
роботу 
закладів 
освіти. 

Відділ освіти, 
молоді і спорту 

Батьківські 
комітети,  відділ 
соціально-

економічного 

Обсяг 
фінансуван
ня-200 

тис.грн. 

2021- 

2026 рік 
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закладів згідно 
вимогам – у 10 
установ 

умови 
харчування 

Резул
ьтати 
дослідження 

розвитку та 
інвестиційної 
діяльності 

 

Бюджет 
ТГ, 
державний 
бюджет, 
обласний  
бюджет, 
грантові 
кошти 

 

Операційна ціль   2.3. Підвищення рівня громадської і пожежної безпеки та правопорядку  

Завдання та 
заходи  

Зміст та спосіб 
виконання  

Очікуваний 
результат від 

виконання 

Індикатор  
(показник) 
виконання 

Джерело 
перевірки 

показників 

Підрозділ, що 
відповідає за 
реалізацію 
діяльності 

Допоміжні 
підрозділи 

Джерело  та 
обсяги 

фінансу-

вання 

Строки 
виконан

ня  

2.3.1. 

Підвищення рівня 
пожежної безпеки 

Придбання 
вогнегасників –не 
менше 40 шт. 
Обробка дерев’яних 
конструкцій дахів 
закладів освіти : с. 
Кирилівська ( ліцей та 
ДНЗ) - 2 шт., с. 
Гонтарівка (ліцей)  - 1 

шт.,  с. Хотімля 
(ліцей) - 1 шт., 
Шестакове (ліцей) - 1 

шт., Зарічне (ліцей) -

1шт., Старий Салтів 
(ліцей та ЗДО) - 2 шт.. 

Покращення 
стану пожежної 
безпеки. 
Створення 
безпечних умов 
для ефективного 
розвитку 
громади 

Рівень 
задоволеності 
умовами безпеки 
у мешканців 

Звіти органів 
ДСНС. 
Результати 
соціологічног
о дослідження 

Виконавчий 
комітет; відділ 
освіти, молоді і 
спорту; сектор 
культури і 
туризму; 
фінансовий 
відділ; старости, 
Старосалтівська 
селищна рада 

Місцеві 
підрозділи 
ДСНС, 
комунальні  
заклади ТГ, 
районні 
комунальні 
заклади 
охорони 
здоров’я, 
відділ 
соціально-

економічного 
розвитку та 

Обсяг 
фінансуванн
я-4000 

тис.грн. 
Бюджет ТГ, 
обласний 
бюджет, 
грантові 
кошти 

2021- 

2026 

роки  
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Монтаж системи 
блискавкозахисту– 8 

шт.  
Встановлення 
пожежної сигналізації 
в закладах освіти – 10 

шт. 
Облаштування 
аварійного виходу в с. 
Гонтарівка (ліцей) - 1 

шт. 
Заміна дверей в 
котельні на 
вогнетривкі в 
Хотімлянському 
ліцеї-1 шт. 

 

інвестиційної 
діяльності 

2.3.2. 

Облаштування  
системи 
відеоспостереженн
я в населених 
пунктах громади, 
та   забезпечення її 
технічного 
супроводу  

Встановлення мереж 
відеоспостереження в 
громадських місцях в 
с.Хотімля, с. 
Гонтарівка, с. Зарічне, 
с. Молодова. 
Проведення 
технічного нагляду за 
системами  
відеонагляду.   

Покращення 
стану безпеки на 
вулицях та 
громадських 
місцях. 
Створення 
безпечних умов 
для ефективного 
розвитку 
громади 

Кількість 
скоєних злочинів 
та 
адміністративни
х правопорушень 
на вулицях та 
громадських 
місцях. 
Рівень 
задоволеності 
умовами безпеки 
у мешканців 

 

 

Звіти органів 
поліції. 
Результати 
соціологічног
о дослідження 

Старосалтівська 
селищна рада, 
старости  

Місцеві 
підрозділи 
поліції, відділ 
соціально-

економічного 
розвитку та 
інвестиційної 
діяльності 

Обсяг 
фінансуванн
я-500,0 

тис.грн. 
Бюджет ТГ, 
грантові 
кошти 

2021 – 

2026 

роки 
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2.3.3. 

Впровадження  
програми 
забезпечення 
публічної безпеки і 
правопорядку, 
протидії 
злочинності на 
території ТГ 
«Безпечний 
Салтів» та її 
впровадження.  

Показники зазначені в 
програмі . 
Забезпечення  
пальним  спеціальні 
автомобілі 
поліцейських 
офіцерів громади у 
кількості  - 2 шт. 
Проведення спільних 
заходів – не менше 4 
щороку  

Покращення 
стану безпеки на 
території 
громади. 
Створення 
безпечних умов 
для ефективного 
розвитку 
громади 

Кількість 
скоєних злочинів 
та 
адміністративни
х правопорушень 
на території ТГ. 
Рівень довіри до 
правоохоронних 
органів. 
Рівень 
задоволеності 
умовами безпеки 
у мешканців 

Звіти органів 
поліції. 
Результати 
соціологічног
о дослідження 

Виконавчий 
комітет, 
Старосалтівська 
селищна рада, 
загальний відділ 

Місцеві 
підрозділи 
поліції; 

комісі
я з 
гуманітарних 
питань та з 
питань прав 
людини, 
законності, 
правопорядку
, депутатської 
діяльності, 
етики, 
регламенту, 
відділ 
соціально-

економічного 
розвитку та 
інвестиційної 
діяльності 

Обсяг 
фінансуванн
я-600 

тис.грн. 
Бюджет ТГ, 
грантові 
кошти. 
Обсяги 
фінансуванн
я 
передбачені   
програмою 

2021-

2026 

роки 
впровадж
ення 

2.3.4. 

Впровадження 
стратегії для 
виконавчих органів 
селищної ради 

Розробка стратегій 
для відділу освіти, 
молоді і спорту -1 шт; 
сектору культури і 
туризму-1 шт. 
Впровадження 
заходів, передбачених 
стратегіями 

Запровадження 
ефективної 
системи 
управління 

Кількість 
розроблених 
стратегій. Рівень 
задоволеності 
жителів роботою 
відділів 

Звіти про 
роботу 
закладів 
культури та 
освіти 

Відділ освіти, 
молоді і спорту; 
сектор культури і 
туризму 

Експерти по 
розробці 
стратегій 

Фінансуван
ня не 
потребує.  

2021-

2026 

роки 
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Стратегічна ціль  3. Створення сприятливих умов для досягнення економічного успіху громади за рахунок виробництва 

і переробки сільгосппродукції і активного та зеленого туризму 

    Операційна ціль    3.1. Створення сприятливих умов розвитку малого та середнього бізнесу 

Завдання та заходи  Зміст та спосіб 
виконання  

Очікуваний 
результат від 

виконання 

Індикатор  
(показник) 
виконання 

Джерело 
перевірки 

показників 

Підрозділ, що 
відповідає за 
реалізацію 
діяльності 

Допоміжні 
підрозділи 

Джерело  
та обсяги 
фінансува

ння 

Строки 
виконання  

3.1.1. 

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

Розроблення 
генплану смт 
Старого салтову 
-1 шт; 
розроблення 
топографічної 
основи смт 
Старого 
Салтова-1 шт; 
запровадження 
сучасної бази для 
управління 
земельними 
ресурсами-1 шт; 
розробка 
комплексного 
плану 
просторового 
планування 

Покращення послуг 
в сфері 
містобудування. 
Покращення умов 
для ведення бізнесу 

Наявність 
рішення ради 
про 
затвердження 
ген. Плану. 
Кількість 
дозволів на 
будівництво. 
Кількість 
підприємців 

Звіти 
структурних 
підрозділів 
селищної ради. 
Дані з 
державних 
реєстрів. 
Звіти 
фіскальних 
органів 

Виконавчий 
комітет; відділ 
земельних 
ресурсів та 
житлово-

комунального 
господарства, 
архітектури та 
містобудуван
ня 

Громадські 
об’єднання,  
відділ 
соціально-

економічного 
розвитку та 
інвестиційної 
діяльності 

Обсяг 
фінансуван
ня-5000 

тис.грн. 
Бюджет ТГ, 
грантові 
кошти, 
державний 
бюджет,  
місцевий 
бюджет 

2021 -2026 

роки 
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громади-1 шт. 
Встановлення 
меж території 
ТГ-1 шт. 

3.1.2. 

Проведення 
нормативно  
грошової оцінки 
земель ТГ 

Проведення 
нормативно-

грошову оцінку 
земель по 
старостинським 
округам  - 18 шт 
(6 округів). 

 

Покращення послуг 
в сфері земельних 
відносин.  
Покращення 
надходжень до 
бюджету ТГ. 
Прозорість ведення 
бізнесу. 
Покращення умов 
для ведення бізнесу  

Наявність 
рішень ради. 
Кількість 
договорів 
оренди землі. 
Кількість 
підприємців  

Звіти 
структурних 
підрозділів 
селищної ради. 
Дані з 
державних 
реєстрів. 
Звіти 
фіскальних 
органів 

Виконавчий 
комітет; відділ 
земельних 
ресурсів та 
житлово-

комунального 
господарства, 
архітектури та 
містобудуван
ня; 
Старосалтівсь
ка селищна 
рада 

Громадські 
об’єднання, 
відділ 
соціально-

економічного 
розвитку та 
інвестиційної 
діяльності 

Бюджет ТГ, 
грантові 
кошти, 
державний 
бюджет, 
місцевий 
бюджет 

2021-2026 

роки 

3.1.3. 

Створення 
відкритого реєстру 
комунальної 
власності громади 
(вільних приміщень, 
споруд, будівель, 
земельних ділянок), 
які можливо надати в 
оренду та під 
інвестиції 

Створений 
реєстр - 1 шт. 

Покращення умов 
для ведення бізнесу  

Кількість 
реєстрів. 
Кількість 
об’єктів 
переданих в 
оренду (у 
власність) для 
ведення бізнесу 

Сайт ТГ. 
Кількість 
укладених 
договорів 

Виконавчий 
комітет; відділ 
земельних 
ресурсів та 
житлово-

комунального 
господарства, 
архітектури та 
містобудуван
ня 

Комунальні 
заклади ТГ, 
відділ 
соціально-

економічного 
розвитку та 
інвестиційної 
діяльності 

Не 
потребує 
фінансуван
ня 

2021-2022  

року 
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3.1.4.  

Створення єдиного 
реєстру земель 
комунальної 
власності громади 

Створений 
реєстр - 1 шт. 

Покращення умов 
для ведення бізнесу 

Кількість 
реєстрів. 
Кількість 
об’єктів 
переданих в 
оренду (у 
власність) для 
ведення бізнесу 

Службова 
документація. 
Дані з 
державних 
реєстрів. 

  

Виконавчий 
комітет, відділ 
земельних 
ресурсів та 
житлово-

комунального 
господарства, 
архітектури та 
містобудуванн
я; 
Старосалтівсь
ка селищна 
рада  

 

Комунальні 
заклади ТГ 

Бюджет ТГ, 
грантові 
кошти 

2021-2026 

роки 

 

Операційна ціль   3.2. Підтримка розвитку інноваційного сільського господарства, ефективної енергетики та туризму 

Завдання та заходи  Зміст та спосіб 
виконання  

Очікуваний 
результат від 

виконання 

Індикатор  
(показник) 
виконання 

Джерело 
перевірки 

показників 

Підрозділ, що 
відповідає за 
реалізацію 
діяльності 

Допоміжні 
підрозділи 

Джерело  
та обсяги 
фінансу-

вання 

Строки 
виконанн

я  

3.2.1. 

Організація співпраці 
з бізнесом на базі 
Центру підтримки 
підприємництва та 
розвитку туризму ТГ 

Розробка МЦП-1 

од. Впровадження 
заходів, 
передбачених 
МЦП 

Покращення умов 
для ведення бізнесу 

Кількість 
проведених 
заходів. 
Кількість 
інформаційних 
публікацій 

Звіти 
відповідальни
х осіб. 
Сайт ТГ. 
Друковані 
засоби 
інформації 

Виконавчий 
комітет; 
керуючий 
справами 
виконавчого 
комітету; 
відділ 
соціально-

економічного 

Громадські 
організації, 
Вовчанськи
й районний 
центр 
зайнятості 

Обсяг 
фінансува
ння-50 

тис.грн. 
Бюджет 
ТГ, кошти 
обласного 
та 
районного 

2021-2026 

роки 
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розвитку та 
інвестиційної 
діяльності  

бюджету, 
грантові 
кошти   

 

3.2.2.  

Впровадження 
енергозбереження,   
енергоефективності  
та заходів 
комплексної 
термомодернізації 
комунальних об’єктів  

Розробка 
програми по 
енергоефективнос
ті комунальних 
закладів– 1 шт. 
Показники 
передбачені 
програмою. 
Оновлення труби 
в котельні  
Гонтарівського 
ліцею-1 шт. 
Заміна котла 
Шестаківського 
ліцею -1шт. 
Встановлення 
котла в бібліотеці 
с. Томахівка.  
Утеплення будівлі 
Хотімлянського 
ліцею -1 шт., 
Старосалтівськог
о ліцею-1 шт.  
Ремонт підлоги в 
Кирилівському 
ЗДО. 

Покращення умов 
роботи та навчання. 
Економія 
енергоресурсів 

 

Кількість витрат 
бюджету ТГ на 
енергоносії. 
Рівень 
задоволення 
мешканців ТГ 

Звіти 
розпорядників 
коштів 

Виконавчий 
комітет; відділ 
земельних 
ресурсів та 
житлово-

комунального 
господарства, 
архітектури та 
містобудуванн
я; відділ 
освіти, молоді 
та спорту; 
сектор 
культури і 
туризму; 

Старосалтівсь
ка селищна 
рада 

Відділ 
освіти, 
молоді і 
спорту; 
сектор 
культури і 
туризму; 
комунальні 
заклади ТГ; 
відділ 
соціально-

економічног
о розвитку 
та 
інвестиційно
ї діяльності 

Обсяг 
фінансува
ння-

20000,0 

тис.грн. 
Бюджет 
ТГ, 
грантові 
кошти.Обс
яги 
фінансува
ння 
передбаче
ні   
програмо
ю 

 

 

2021-2026 

роки 
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Заміна котла в 
Молодівській 
адміністративній 
будівлі-1 шт. 
Заміна вхідних 
дверей в 
Шевстаківському 
ЗДО-1 шт. 
Заміна вікон в 
Шестаківському 
ЗДО та ліцеї.   

 

3.2.3. 

Розробка нової 
редакції цільової 
Програми «Розвиток 
туризму на території 
Старосалтівської ТГ», 
подальше її 
впровадження 

Розробка нової 
редакції програми 
- 1 шт. 
Показники 
передбачені 
програмою.  
Розробка 
логотипу громади 
-1 шт. Створення 
в смт Старий 
Салтів простору 
для розвитку 
туризму, 
відпочинку, 
водних видів 
спорту, зеленого 
туризму-1 од. 

Покращення умов 
для ведення та 
сприяння розвитку 
туристичного 
бізнесу ТГ. 
Збільшення рівня 
зайнятості 
населення. 
Покращення якості 
життя 

Кількість 
суб’єктів 
туристичного 
бізнесу. 
Кількість 
туристів. 
Рівень 
зайнятості 
(безробіття). 
Рівень 
задоволення 
населення 

Звіти 
райдержадміні
страції 
Звіти 
фіскальних 
служб. Звіти 
статистики та 
центру 
зайнятості. 
Результати 
соціальних 
досліджень 

Виконавчий 
комітет; 
сектор 
культури і  
туризму; 
відділ 
соціально-

економічного 
розвитку та 
інвестиційної 
діяльності 

Комісія з 
питань 
фінансів, 
бюджету, 
планування, 
соціально-

економічног
о розвитку, 
інвестицій та 
міжнародног
о 
співробітниц
тва, 
громадські 
організації 

Обсяг 
фінансува
ння-70 

тис.грн. 
Бюджет 
ТГ, 
грантові 
кошти. 
Обсяги 
фінансува
ння 
передбаче
ні   
програмо
ю 

 

2021 рік – 

розробка, 
2022-2026 

роки 
впровадже
ння 
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Операційна ціль  3.3. Забезпечення привабливих умов обслуговування потенційних інвесторів 

Завдання та 
заходи  

Зміст та спосіб 
виконання  

Очікуваний 
результат 

від 
виконання 

Індикатор  
(показник) 
виконання 

Джерело перевірки 
показників 

Підрозділ, що 
відповідає за 
реалізацію 
діяльності 

Допоміжні 
підрозділи 

Джерело  
та обсяги 
фінансу-

вання 

Строки 
виконання  

3.3.1 

Створення  
сприятливих 
умов щодо 
розвитку 
місцевого бізнесу 
та покращення 
інвестиційного 
клімату в ТГ    

Утворення 
консультативно 
дорадчих 
органів -  2 шт. 
Розробка 
економічного 
профілю ТГ – 1 

шт. 
Розробка 
інвестиційного 
паспорту ТГ – 1 

шт. 

Покращення 
умов для 
ведення та 
сприяння 
розвитку 
малого та 
середнього 
бізнесу в ТГ. 
Збільшення 
робочих 
місць. 
Збільшення 
рівня 
зайнятості 
населення 

 

 

Кількість 
інвесторів. 
Кількість 

нови
х робочих 
місць. 
Рівень 
зайнятості 
(безробіття) 

Звіти 
райдержадміністрації.
Звіти фіскальних 
служб. Звіти 
статистики та центру 
зайнятості 

Виконавчий 
комітет; 
фінансовий відділ; 
відділ соціально-

економічного 
розвитку та 
інвестиційної 
діяльності 

Комісія з питань 
фінансів, 
бюджету, 
планування, 
соціально-

економічного 
розвитку, 
інвестицій та 
міжнародного 
співробітництва 

 

Обсяг 
фінансува
ння-200 

тис.грн. 
Бюджет 
ТГ, 
обласні 
кошти, 
грантові 
кошти  

 

Впровадження 
2021 – 2026 

роки 

3.3.2. 

Оптимізація 
розмірів місцевих 
податків і зборів, 
а також їх 
диференціація за 
видами 
діяльності, 

Коригування 
плану - 1 шт. 
Показники 
зазначені в 
плані  

Покращення 
умов для 
ведення та 
сприяння 
розвитку 
малого та 
середнього 
бізнесу в ТГ. 

Кількість 
інвесторів. 
Кількість 

нових 
робочих 
місць. 

Звіти 
райдержадміністрації. 
Звіти фіскальних 
служб. 
Звіти статистики та 
центру зайнятості 

Виконавчий 
комітет; 
фінансовий відділ; 
відділ земельних 
ресурсів та 
житлово-

комунального 
господарства, 

Постійна комісія 
з питань 
фінансів, 
бюджету, 
планування, 
соціально-

економічного 
розвитку, 

Бюджет 
ТГ  

 

2021 -2026 роки 
впровадження 
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розробка 
механізмів 
стимулювання 
бізнесу (з 
особливою 
підтримкою 
жінок в бізнесі) 

Збільшення 
робочих 
місць. 
Збільшення 
рівня 
зайнятості 
населення 

Рівень 
зайнятості 
(безробіття) 

архітектури та 
містобудування; 
юридичний відділ; 
відділ соціально-

економічного 
розвитку та 
інвестиційної 
діяльності; комісія 
з питань 
співробітництва з 
бізнесом 

інвестицій та 
міжнародного 
співробітництва 

 

Операційна ціль  3.4. Промоція (реклама) громади та її ресурсів 

Завдання та 
заходи  

Зміст та спосіб 
виконання  

Очікуваний 
результат від 

виконання 

Індикатор  
(показник) 
виконання 

Джерело перевірки 
показників 

Підрозділ, що 
відповідає за 
реалізацію 
діяльності 

Допоміжні 
підрозділи 

Джерело  та 
обсяги 

фінансування 

Строки 
виконання  

3.4.1. 

Активна 
ярмаркова 
діяльність з 
продукцією 
власних 
підприємців та 
залучення інших 
виробників 

Кількість 
заходів, в яких 
брала участь 
громада - не 
менше 2 шт 
щорічно. 
Онлайн 
ярмарок – 1 

одиниця на рік.   

Покращення 
умов для 
ведення та 
сприяння 
розвитку 
малого та 
середнього 
бізнесу в ТГ. 

Задовол
ення потреб 
мешканців 
громади 

Кількість 
проведених 
заходів. 
Рівень 
задоволення 
підприємців 
та населення 

Звіти структурних 
підрозділів ради. 
Результати 
соціологічних 
досліджень 

Виконавчий 
комітет; 
сектор 
культури і  
туризму; 
відділ 
соціально-

економічного 
розвитку та 
інвестиційної 
діяльності; 
старости 

Громадські 
об’єднання, 
підприємці 
ТГ 

Обсяг 
фінансування-

150 тис.грн. 
Бюджет ТГ, 
спонсорські 
кошти, 
грантові кошти 

2021-2026 

роки  
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3.4.2. 

Розробка та 
випуск 
друкованої 
рекламно -

інформаційної, 
сувенірної 
продукції 

Кількість 
підготовлених 
видів та 
екземплярів 
друкованої та 
сувенірної 
продукції - 5 

видів, 5000 
екземплярів 

Покращення 
умов для 
ведення та 
сприяння 
розвитку 
туристичної 
привабливості в 
ТГ 

Кількість 
випущеної 

проду
кції. 
Кількість 
суб’єктів 
туристичного 
бізнесу. 
Кількість 
туристів 

Звіти структурних 
підрозділів ради. 
Звіти 
райдержадміністрації. 
Звіти фіскальних 
служб. 
Звіти статистики 

Виконавчий 
комітет; відділ 
культури і 
туризму; 
старости; 
відділ 
соціально-

економічного 
розвитку та 
інвестиційної 
діяльності; 
загальний 
відділ  

Громадські 
об’єднання, 
підприємці 
ТГ 

Обсяг 
фінансування-

200 тис.грн. 
Бюджет ТГ, 

спонсо
рські кошти 

 2021- 2026 

роки 

 

Стратегічна ціль  4. Формування позитивного образу громади з високим рівнем активності мешканців і управління 

Операційна ціль   4.1. Активізація та внутрішня інтеграція громади, забезпечення розвитку партисипативної демократії 

на місцевому рівні 

Завдання та 
заходи  

Зміст та спосіб 
виконання  

Очікуваний 
результат 

від 
виконання 

Індикатор  
(показник) 
виконання 

Джерело 
перевірки 

показників 

Підрозділ, що 
відповідає за 
реалізацію 
діяльності 

Допоміжні 
підрозділи 

Джерело  та 
обсяги 

фінансу-

вання 

Строки 
виконання  

4.1.1. 

Підтримка та 
розвиток 
Молодіжної 
громадської ради 
та органів 

Коригування   
програми 
підтримки 
молоді – 1 шт. 

Підвищення 
громадської 
активності 
молоді. 

Кількість 
організацій. 
Кількість членів 
організацій. 
Кількість 
проведених 

Звіти 
молодіжних 
організацій 

Відділ освіти, 
молоді і спорту 

Молодіжна рада, 
навчальні 
заклади ТГ, 
відділ 
соціально-

економічного 

Фінансування 
не потребує 

2021 рік 
коригування  
2022-2026 

роки 
реалізація 
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молодіжного 
місцевого 
самоврядування 
навчальних 
закладів (з 
дотриманням 
принципів 
гендерної 
рівності) 

Показники 
зазначені в 
програмі 

Внутрішня 
інтеграція 
громади 

ними заходів та 
кількість 

запроваджених / 
реалізованих 
ініціатив 

розвитку та 
інвестиційної 
діяльності 

4.1.2. 

Забезпечення 
сприятливого 
середовища для 
створення і 
розвитку ГО і 
ОСН 

Заходи, 
реалізовані в 
сфері підтримки 
створення та 
розвитку ГО і 
ОСН (не менше 
4 шт. щорічно) 

Підвищення 
громадської 
активності 
мешканців 
ТГ. 

Внут
рішня 
інтеграція 
громади 

Кількість 
організацій. 
Кількість членів 
організацій. 
Кількість 
проведених 
ними заходів та 
кількість 

запроваджених / 
реалізованих 
ініціатив. 
Рівень 
задоволення 
мешканців 

Дані з 
державних 
реєстрів. 
Звіти 
організацій та 
органів. 
Дослідження 
умов життя та 
якості надання 
публічних 
послуг 

Виконавчий 
комітет; 
секретар 
виконкому, 
секретар ради, 
старости 

Громадські 
організації, 
органи 
самоорганізації 
населення, 
відділ 
соціально-

економічного 
розвитку та 
інвестиційної 
діяльності 

 

Бюджет ТГ, 
грантові 
кошти 

2021-2026 

роки 

4.1.3. 

Проведення 
бюджету участі з 
дотриманням 
принципів 
ґендерної 
рівності  

Проведення  та 
реалізація 
щорічно 
бюджету участі 
- 1 шт 

Підвищення 
громадської 
активності 
мешканців 
ТГ. 
Внутрішня 
інтеграція 
громади 

Наявність 
положення про 
бюджет участі. 
Кількість 
поданих 
проектних 
заявок. 

Рішення про 
затвердження 
положення 
бюджету 
участі. 
Протоколи 
засідань 

 

Виконавчий 
комітет; робоча 
група з питань 
впровадження 
бюджету 
участі; 
конкурсна 

Громадські 
організації, 
органи 
самоорганізації 
населення  

Обсяг 
фінансування-

30 тис.грн. 
Бюджет ТГ 

2021-2026  

роки – 

проведення та 
реалізація 
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Кількість 
реалізованих 
проектів. 
Рівень 
задоволення 
мешканців 

конкурсної 
комісії. 
Звіти 
конкурсної 
комісії. 
Інформація з 
сайту ТГ. 
Дослідження 
умов життя та 
якості надання 
публічних 
послуг 

комісія 
розгляду 
проектів; відділ 
соціально-

економічного 
розвитку та 
інвестиційної 
діяльності; 
загальний 
відділ 

 

Операційна ціль   4.2. Ефективне управління громадою та підвищення якості надання адміністративних послуг 

Завдання та 
заходи  

Зміст та спосіб 
виконання  

Очікуваний 
результат від 

виконання 

Індикатор  
(показник) 
виконання 

Джерело 
перевірки 

показників 

Підрозділ, що 
відповідає за 
реалізацію 
діяльності 

Допоміжні 
підрозділи 

Джерело  та 
обсяги 

фінансу-

вання 

Строки 
виконанн

я  

4.2.1.  

Впровадження 
системи, механізмів 
електронного 
урядування  

Впровадження 
механізму  
електронних 
консультацій – 1 

шт. 
Впровадження 
електронну 
реєстрацію  дітей 
в дошкільні 
заходи – 1 шт. 

 

Покращення 
якості 
обслуговування 
мешканців 

Зменшення 
кількості скарг. 
Підвищення 
рівня 
задоволення 
мешканців від 
отримання 
послуг 

Дані журналу 
звернень 
громадян. 
Результати 
досліджень 

Виконавчий 
комітет; 
загальний відділ; 
відділ освіти , 
молоді та спорту, 
заклади освіти 
ТГ 

Громадські 
об’єднання, 
комунальні 
заклади ТГ 

Обсяг 
фінансуванн
я-40 тис.грн. 
Бюджет ТГ, 

гран
тові кошти 

2021 

розробка, 
2022-2026 

роки 
реалізація  
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4.2.2. 

Забезпечення 
відкритості та 
прозорості в роботі 
селищної ради та її 
виконавчих органів 
із застосуванням IT 
технологій 

Проведено 
зустрічей голови 
ради з 
населенням - не 
менше – 12 на 
рік. 
Сайт  ТГ та 
сторінка в 
мережі Фейсбук 
оновлюється  
інформацією  - 

не менше  двох 
разів на тиждень.  

Покращення 
якості 
інформаційних 
послуг. 
Створення умов 
для ефективного 
розвитку громади. 
Внутрішня 
інтеграція 
громади 

Кількість 
проведених 
зустрічей. 
Кількість осіб, 
які взяли участь 
у зустрічах. 
Кількість видань 
інформаційного 
бюлетеню, його 
наклад. 
Рівень 
задоволення 
мешканців від 
отримання 
послуг. 
Кількість 
придбаного 
обладнання. 
Зменшення 
кількість скарг 

 

Дані 
протоколів 
зустрічей. 
Звіти 
структурних 
підрозділів 
ради. 
Результати 
досліджень. 
Дані журналу 
звернень 
громадян 

Виконавчий 
комітет; секретар 
ради; загальний 
відділ; відділ 
освіти, молоді і 
спорту; сектор 
культури і 
туризму; КП 
«Салтів 
водоканал» 

Молодіжна 
рада; 
заклади 
освіти, 
культури, 
охорони 
здоров’я, 
соціального 
захисту; 
громадські 
об’єднання 

Бюджет ТГ, 
грантові 
кошти 

2021-2026 

роки 

4.2.3. 

Організація 
навчання та 
підвищення 
кваліфікації 
посадових осіб 
селищної ради її 
виконавчих органів 
та мешканців 
громади 

 

Затвердження 
плану 
підвищення 
кваліфікації - 1 

шт на рік. 
Кількість 

посадовців та 
інших фахівців 
які підвищують 

Покращення 
якості надання 
послуг.  
Створення умов 
для ефективного 
розвитку громад 

Рівень 
задоволення 
мешканців від 
отримання 
послуг. 

Зменшен
ня кількість 
скарг 

Дані кадрового 
підрозділу про 
кількість 
отриманих 
сертифікатів. 
Дані журналу 
вхідної 
кореспонденції  
про кількість 

Виконавчий 
комітет; секретар 
ради, секретар 
виконкому, 
начальник 
загального 
відділу 

Центр 
розвитку 
місцевого 
самоврядува
ння в 
Харківській 
області 

Обсяг 
фінансуванн
я-500 

тис.грн. 
Бюджет ТГ, 
грантові 
кошти, 
обласні 
кошти 

2021-2026 

роки 
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кваліфікацію або 
пройдуть 
навчання - не 
менше 10 осіб 
щорічно 

проведених 
тренінгів. 
Результати 
досліджень. 
Дані журналу 
звернень 
громадян 

4.2.4. 

Забезпечення 
надання якісних 
адміністративних 
послуг через ЦНАП  

Впровадження 
нових послуг  
ЦНАП не менше 
1 шт кожного 
року. 
Придбання 
обладнання для 
виготовлення 
паспортів  - 1 

комплект. 

Покращення 
якості надання та 
кількості адмін. 
послуг. 
Скорочення часу 
на обслуговування 
одного 
відвідувача. 
Підвищення рівня 
доступності до 
адмінпослуг для 
мешканців 
віддалених сіл. 
Збільшення 
кількості 
відвідувачів 
ЦНАП 

Рівень 
задоволення 
мешканців. 

Зменшен
ня кількість 
скарг 

Звіт роботи 
адміністраторів 
ЦНАП. 
Звіти з роботи 
ЦНАП щодо 
кількості адмін. 
послуг для 
мешканців 
віддалених сіл 
за місцем їх 
отримання. 
Результати 
соціологічних 
досліджень. 
Дані журналу 
звернень 
громадян 

Виконавчий 
комітет; ЦНАП, 
відділ державної 
реєстрації 
речових прав на 
нерухоме майно 
та їх обтяжень 
юридичних осіб 
та фізичних осіб 
підприємців та 
громадських 
формувань; 
Старосалтівська 
селищна рада 

Усі постійно 
діючі 
депутатські 
комісії  

Обсяг 
фінансуванн
я-800 

тис.грн. 
Бюджет ТГ, 
грантові 
кошти, 
обласні 
кошти; 
державні 
кошти 

Впровадже
ння 2021-

2026 роки 

 

 


