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Додаток 2  
                                                                                                          

затверджений рішенням № 3508  LХIХ   

                                                                                                          

сесії  Старосалтівської селищної ради  
                                                                                                          

VІІ скликання  від 28 квітня 2020 р. 
                                                                                                     

Старосалтівська ОТГ - Додаток до Стратегії Розвитку: Проекти стратегічного характеру 

  

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) 

001 
Виконавчий комітет Старосалтівської селищної ради 

Вовчанського району Харківської області 1 

Назва проекту 
Стратегічна ціль / 

операційна ціль 

Розширення технічних можливостей Комунального підприємства  
«Салтів водоканал» з утримання комунальних доріг 
Старосалтівської об’єднаної територіальної громади 

Стратегічна ціль 2. 
Операційна ціль 2.1. 

Тип проекту 
(інфраструктурний, 

неінфраструктурний) 
Запланована дата початку проекту 

Запланована 
дата 

завершення 
проекту 

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

тел.) 

Інфраструктурний Протягом 2018 року 
Кінець 2019 

року 

Старосалтівська селищна 
рада Вовчанського району 

Харківської області 

Керівник проекту, контактні дані 
Заступник селищного голови Бурменко Анатолій Володимирович тел.  098-4156850, sv-saltiv@meta.ua 

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

Одним з головних пріоритетів реформи децентралізації, що триває в Україні є суттєве покращення стану 
дорожньої інфраструктури у сільській місцевості. 
Старосалтівська селищна рада це перша об’єднана територіальна громада в Харківській області з центром у 
смт. Старий Салтів територіально та історично входить до складу Вовчанського району Харківської області та 
займає 47267,1 га земель, що становить 25,1 % від загальної території Вовчанського району. 
Громада об’єднала в собі 20 населених пунктів з населенням 8.805 чол., в тому числі сільського населення – 

5.031 чол. (19 сел), або 57,1 % від всієї кількості мешканців Громади.  
Головною галуззю економіки ОТГ є аграрний сектор. Підприємства агропромислового комплексу громади 
спеціалізуються не лише на вирощуванні та збиранні сільськогосподарських культур. Слід зазначити, що все 
поголів’я великої рогатої худоби, свиней та овець, що вирощується у Вовчанському районі, сконцентроване 
саме на сільгосппідприємствах, розташованих на території Старосалтівської ОТГ. 
Вагомий внесок у розвиток економіки громади здійснюють суб’єкти малого підприємництва. В громаді, 
серед представників малого бізнесу достатньо розвинені такі напрямки підприємництва як торгівля 
продовольчими та непродовольчими товарами, ресторанний бізнес та сфера послуг.  
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Враховуючи, що на території ОТГ, на узбережжі Печенізького водосховища (р. Сіверський Дінець) 
функціонують десятки баз відпочинку, громада має всі потенційні можливості для розвитку туризму, в тому 
числі зеленого туризму. Затверджена в громаді Стратегія розвитку Старосалтівської ОТГ до 2020 року, чітко 
вказує на те, що її майбутній соціально-економічний розвиток можливий, в тому числі, на базі розвитку 
туристичного потенціалу регіону. 
Зміцнення та розвиток економіки громади задля вирішення її соціально-економічних завдань і проблем не 
можливе без вирішення нагальних проблем інфраструктури території ОТГ. Бізнес, який працює на території 
громади, не в змозі вирішувати інфраструктурні завдання та і не має до цього повноважень.  
Головними інфраструктурними проблемами, з якими громада і бізнес щоденно стикається є проблеми 
якості доріг.  
Щороку, після завершення зими, громада змагається з викликами, та вишукує значні кошти для укладання 
договорів з районною дорожньою службою на проведення поточних (ямкових) ремонтів комунальних доріг, 
які об’єднують чисельні населенні пункти громади. 
Без вирішення питань якості доріг комунальної власності громади, доступності та безпеки їх використання 
немає підстав та умов для майбутнього соціально-економічного її розвитку Громади та розвитку 
туристичного потенціалу. 
Доречи, мережа існуючих автомобільних доріг, внаслідок її зношеності, вкрай неефективно забезпечує 
вантажні і пасажирські транспортні потоки. 
Дороги загального користування, які проходять через територію громади: 

 Державного значення: Харків – Вовчанськ – КПП «Чугунівка» - 21,0 км. 
 Регіонального  значення: Старий Салтів – Приколотне – 24,6 км. , та інші між населеними пунктами – 

71,4 км. 
Загальна протяжність доріг, які знаходяться в комунальній власності Старосалтівської селищної ради, 

складає 153,38 км, з них – 78,9 км доріг з твердим покриттям, а 74,77 кмґрунтові дороги. Надзвичайно 
наболілим питанням на сьогоднішній день залишається проведення капітальних та поточних ремонтів доріг 
громади, які за відсутністю належного фінансування неможливо здійснювати систематично. 
Асфальтобетонне покриття багатьох доріг має чисельні пошкодження та руйнування, не відповідає технічним 
вимогам і безпеці дорожнього руху, а, отже, потребує термінового відновлення. Негативні тенденції 
відбуваються в громаді і щодо обслуговування та утримання  доріг , так весняні повені та осінні зливи 
повністю  унеможливлюють проїзд легкового транспорту по сільським дорогам з природного ґрунту, а 
чисельні опади взимку та  снігові замети унеможливлюють рух транспорту до віддалених населених пунктів, 
обмежують доступність людей до об’єктів соціального призначення.    

Для вирішення вищезазначеної проблеми , для обслуговування дорожнього полотна та прилеглих до 
нього територій існує гостра необхідність у додатковому придбанні спеціалізованої комунальної техніки, за 
допомогою якої буде вирішено ряд питань:  

– своєчасна очистка дорожнього покриття та узбіч від снігу та льоду;  
– прочистка водовідвідних канав; 
- виправлення руйнувань земляного полотна; 
– підсипка доріг,бульдозерне планування грунтових доріг, укріплення дамб та узбіччя доріг; 
– завантаження рухомої техніки фракційними матеріалами (пісок, шлак, кам'яні висівки);  
– заготівля і складування фракційних матеріалів; 
– завантаженнята розвантаження рухомої техніки матеріалами, дорожнім обладнанням та 

устаткуванням;   
– доставка робочого персоналу до місць виконання робіт з обслуговування та утримання доріг;  
– проведення заходів по боротьбі з зимовою слизькістю та ожеледицею. 
– влаштування снігових валів і траншей для затримування снігу на придорожній смузі; 
- виправлення ерозії грунтів  уздовж доріг; 
– своєчасна очистка тротуарів  та  пішохідних шляхів  від снігу. 
Зазначена техніка може використовуватись також  для удосконалення інших  послуг, які надає 

комунальне підприємство  (Наприклад: ремонт мережі водогонів та мережі каналізації, благоустрій 
населених пунктівОТГ ).  

Основні проблеми, які вирішує проект:  
– створює безпечні  умови для  автоперевезень пасажирів та вантажів, для роботи «Шкільних 

автобусів»  та автомобілів «Швидкої медичної допомоги»; 
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– зменшує високі непродуктивні витрати на ремонт автотраспорту внаслідок низької якості доріг; 
– ліквідовує небажання потенційних автоперевізників приймати участь у конкурсах на 

обслуговування автобусних маршрутів внаслідок високої фізичної зношеності доріг;   
– збільшує можливості Громади в залученні потенційних інвесторів внаслідок відсутності якісної 

дорожньої інфраструктури; 
- забезпечує утримання комунальним підприємством на 100 % всіх комунальних доріг в межах 

двадцяти населених пунктів  ОТГ   

Для вирішення питання всесезонного утримання даних доріг (проведення поточних ремонтів в літньо-осінній 
період та їх прочистка від снігу в зимовий період), Громада має потребу в придбанні для КП «Салтів 
водоканал» п’ять одиниць комунальної техніки, а саме :  

- багатофункціональний екскаватор – навантажувач JCB модель 3СXSITEMASTER;  

- додатковий ковш та комунальний відвал на багатофункціональний екскаватор – навантажувач 
JCB модель 3СXSITEMASTER; 

- комунальний відвал  на МТЗ 82; 
- снігозбиральну машину Husqvarna ST 227P; 

- повнопривідний вантажопасажирський  легковий  автомобіль  
Проектом передбачено виконання поточних ремонт доріг в населених пунктах ОТГ  , а саме : 

-  с. Вишневе по вулицях Зелена  та Квітнева; 
-  с. Хотімля по вулицях Харківська, Єсеніна, Миру; 
-  с. Гонтарівка по вул. Дмитрівська; 
-  с. Широке по вул. Польова .  

Даний проект відповідає Стратегічній цілі 2  Стратегії  сталого розвитку Старосалтівської ОТГ на 2018-2026 

роки «Розвиток технічної інфраструктури та забезпечення екологічної безпеки громади»,  Операційній цілі 
2.1. діяльності 2.1.1., а також : 

- Програмі соціально-економічного розвитку ОТГ на 2019 рік 

- Плану сталого розвитку ОТГ до 2020 року 

- Місцевій бюджетній Програмі «Утримання та ремонт автомобільних доріг комунальної власності у 
населених пунктах Старосалтівської селищної ради на 2017-2020 роки». 

Закупівля додаткової сучасної техніки для утримання комунальних доріг у поєднанні з наявними та 
очікуваними потужностями, дасть змогу значно покращити якість інфраструктури та комунального 
обслуговування населення та установ соціальної сфери і розпочати якісно новий етап робіт з комплексного 
відновлення та утримання доріг місцевого значення. 
 

2. Цілі проекту 

Створення можливостей для якісного утримання сільських ґрунтових комунальних доріг з метою покращення 

якості життя сільського населення через забезпечення якісної дорожньої інфраструктури на селі. 
3. Сфера охоплення проекту (місце реалізації проекту, територіальне охоплення, зацікавлені сторони, прогнозована 
кількість осіб, які матимуть користь від виконання проекту) 

Сфера охоплення проекту – територія всієї Старосалтівської селищної ради (4.7267,1 га). 
Зацікавлені сторони – сільське населення Громади (5.031 чол.) (робота автобусних маршрутів, шкільних 
автобусів, медичне обслуговування тощо), агробізнес, туристичний бізнес, інший малий та середній бізнес. 

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

Індикатори продуктів: 

 Придбання 5 одиниць  комунальної  техніки для 
утримання комунальних доріг  та тротуарів  

 Створення додатково 2-х робочих місць на базі 
комунального підприємства 

 Виконано поточний ремонт  доріг на  7 вулицях 4  
населених пунктах ОТГ  

Індикатори результатів:  

 Збільшення рівня (обсягів) забезпеченості 
КП «Салтів водоканал» комунальною 
технікою з 50% до 70% 

 Збільшення видів робіт КП на 2 види 
(вирівнювання  грунтових доріг та 
прочистка доріг та тротуарів від снігу) 

 Можливість покращення якості  до 20 км. 
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комунальних грунтових у 2019 році та до 
40 км. доріг щорічно, починаючи з 2020 

року 

 Можливість прочистки від снігових 
заносів до 25 км. комунальних грунтових 
доріг в зимовий період  

Індикатори впливу: 

 Збільшення якості транспортних маршрутів в сільській місцевості (с. Томахівка - с. Гонтарівка – с. 
Вишневе (до 20 км.) у 2019 році 

 Покращення безпеки перевезення дітей на маршрутах Шкільного автобусу 

5. Учасники і партнери проекту, їхні завдання 

Учасники проекту: Завдання для виконання: 

Старосалтівська селищна 
рада 

Придбання  п’ять одиниць комунальної техніки  та виконання поточних ремонтів на  

Партнери проекту: Завдання для виконання: 

КП «Салтів водоканал» Забезпечення роботи  комунальної техніки  з  утримання  доріг та тротуарів  

Пограма DOBRE Надання співфінансування 

6. Пов’язані проекту  

Проект до Державного фонду регіонального розвитку на 2017 рік (реалізований): 
«Реалізація комплексу заходів, спрямованих на забезпечення сталого соціально-економічногорозвитку 
Старосалтівської ОТГ, шляхом зміцнення матеріально-технічної бази» - придбання комунальної техніки для 
КП "Салтів водоканал" 

 
 

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

Не потрібні 

8. Фактори ризику:  

 Підвищення ціни на техніку 

 Уникнення ризику за рахунок збільшення обсягів співфінансування з бюджету 
селищної ради 

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

2018 рік  розробка , 2019 – реалізація  

Гарантовані: 
Кошти грантодавця, бюджет громади (при 
умові співфінансування). 
Не гарантовані: 
- 

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

Всього: 
3 572 182,72 грн. 

2019 рік 

 3 572 182,72 

грн. 

Программа 
«DOBRE» -
1972502,72 

Старосалтівська ОТГ 
1599680,00  

КП «Салтів водоканал» 

Программа «DOBRE» 

Вказати чи це орієнтовний бюджет чи 
кошторис 

Кошторис  14. Інші 
примітки 

 

Підготував: Бурменко Анатолій Володимирович  Затвердив від імені громади: 

Коновалов Едуард Павлович  
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дата:01.03.2020  підпис дата:01.03.2020  підпис 

 

 

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) 

002 
Виконавчий комітет Старосалтівської селищної ради 

Вовчанського району Харківської області 2 

Назва проекту 
Стратегічна ціль / 

операційна ціль 

Поточний ремонт колодязів питної води в населених пунктах 
Старосалтівської ОТГ 

Стратегічна ціль 2. 
Операційна ціль 2.1. 

Тип проекту 
(інфраструктурний, 

неінфраструктурний) 
Запланована дата початку проекту 

Запланована 
дата 

завершення 
проекту 

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

тел.) 

Інфраструктурний 2018 рік 2021 рік 

Старосалтівська селищна 
рада Вовчанського району 

Харківської області 

Керівник проекту, контактні дані 
Заступник селищного голови Бурменко Анатолій Володимирович тел.  098-4156850, sv-saltiv@meta.ua 

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

Проблема – відсутність у 78% населення Громади, що не користується послугами центрального 
водопостачання, доступу до якісної питної води.  
Так, з 20-ти населених пунктів ОТГ, 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 до 25 % їх 
населення. Вся інша частина населення Громади, а це близько 6,5 тис. осіб користуються вуличними 
колодязями та водогонами  агропідприємств. 

Всього, на території ОТГ розташовано і функціонують  35  колодязів питної води, які пребувають на балансі 
КП «Салтів водоканал» та Старосалтівської селищної ради . Дані об'єкти, окрім основної функції 
забезпечення людей питною водою несуть ще й соціально-комунікаційну функцію. Біля колодязів люди 
зустрічаються, спілкуються, обговорюють власні життєви проблеми. 
Станом на цей час, із 35 колодязів  потребують ремонту  10 , 21 колодязів  було відремонтовано в 2019 році, 
також  в 2018 році була проведена їх санітарна очистка. Дані  10  вуличних колодязів  втратили як естетичну 
привабливість так і технічні характеристики, які потрібні для підтримки води в необхідному санітарному 
стані.  
Орієнтована середня вартість одного поточного ремонту колодязя складає близько 10.000 грн. Всього, для 
вирішення даної проблеми необхідно  орієнтовно 100 000,00 гривень. 
Враховуючи велику територію розбросу розташування колодязів, передбачається вирішити питання їх 
ремонту у 3 етапи: І етап (2018 рік) –  санітарна очистка 35 колодязів ; ІІ етап (2019 рік) - поточний ремонт 21 

колодязя; ІIІ етап (2020 рік) - поточний ремонт 10 колодязів. 

Ігнорування проблеми якості питної води може привести до важких санітарноепідемічних проблем на 
території громади та інших негативних соціальних проявів. 
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Для комплексного вирішення описаної проблеми, Старосалтівською селищною радою  прийнята місцева 
бюджетна программа «Питна вода на 2019- 2021 роки».  

Даний проект відповідає Стратегічній цілі 2 Старосалтівської ОТГ «Розвиток технічної інфраструктури та 
забезпечення екологічної безпеки громади» , Операційній цілі 2.1., діяльності 2.1.3., Програмі соціально-

економічного розвитку  ОТГ на 2020 рік та Плану сталого розвитку Громади до 2020 року, статті 50 Конституції 
України, якою закріплено за громадянином право на безпечне для життя і здоров'я довкілля. 

2. Цілі проекту 

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

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

Всього 16 населених пунктів Громади: смт Старий Салтів та села Гонтарівка, Середівка, Паськівка, Дідівка, 
Томахівка, Широке, Шестакове, Федорівка, Хотімля, Перківка, Зарічне, Металівка, Березники, Кирилівка, 
Москалівка, Погоріле, Молодова 
Прямих бенефіціарів –  близько 1,2  тис. осіб (в т.ч. дітей – 185) 

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

Індикатори продуктів: 

 Проведено поточних ремонтів   вуличних колодязів – 10 

шт.    

Індикатори результатів:  

 Приведення стану якості питної води до 
рівня затверджених санітарних норм у 
100 % існуючих колодязів Громади 

Індикатори впливу: 

 Показники здоров’я та соціального комфорту громадян 

5. Учасники і партнери проекту, їхні завдання 

Учасники проекту: 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 про результати моніторингу 

якості води в колодязях на початку та в кінці реалізації проекту 

Партнери проекту: Завдання для виконання: 

КП «Салтів водоканал»  Утримання вуличних колодязів , проведення  аналізу якості води. 

6. Пов’язані проекту  

Не має 

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

 Наявність ліцензії у підрядного підприємства.  
 Дану вимогу буде прописано при проведенні тендеру на вказані роботи. 

8. Фактори ризику:  

 Підвищення ціни на роботи до кінця реалізації проекту.  
 Уникнення ризику за рахунок збільшення обсягів співфінансування з бюджету 

селищної ради. 

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

31.12. 2020 року 

Гарантовані: 
Бюджет громади , фінанси КП «Салтів 
водоканал» 

 Не гарантовані: 
-- 
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11. Бюджет проекту з розподілом на роки реалізації 12. Організації, з якими співпрацюватиме 
проект 

Всього: 
474 879  грн. 

2018 рік 
177 500грн. 

2019 рік 
197 379 

грн. 

2020 рік  
100 000 грн. 

 

КП «Салтів водоканал» 

Вказати чи це орієнтовний бюджет 
чи кошторис 

2018-2019 – кошторис  
2020 – 

орієнтований бюджет 

14. Інші 
примітки 

 

Підготував:  Затвердив від імені громади: 

дата: 

01.03.2020 

 Підпис 

Бурменко А.В.  
дата: 

01.03.2020 

 Підпис 

Коновалов Е.П 
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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) 

003 
Виконавчий комітет Старосалтівської селищної ради 

Вовчанського району Харківської області 3 

Назва проекту 
Стратегічна ціль / 

операційна ціль 

Розширення спектру культурних послуг для населення 
Стросалтівської ОТГ на базі установ бібліотечної системи 

Стратегічна ціль 1. 

Операційна ціль 1.1. 
Стратегічна ціль 2. 

Операційна ціль 2.2. 

Тип проекту 
(інфраструктурний, 

неінфраструктурний) 
Запланована дата початку проекту 

Запланована 
дата 

завершення 
проекту 

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

тел.) 

Комплексний 2018 рік 
Кінець 2021 

року 

Старосалтівська селищна 
рада Вовчанського району 

Харківської області 

Керівник проекту, контактні дані 
Заступник селищного голови Бурменко Анатолій Володимирович тел.  098-4156850, sv-saltiv@meta.ua 

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

Проблема – відсутність доступу сільського населення ОТГ до якісних та сучасних бібліотечних 
(інформаційних) послуг. 
Так, на цей час, на території Старосалтівської об'єднаної територіальної громади функціонує 7 бібліотек з 
бібліотечним фондом 64.043 примірника. За інформацією сектору культури і туризму Громади, послійно 
користуються послугами бібліотек всього 2.888 громадян. Всього, протягом 2017 року зафіксовано 18.236 

відвідувань (в тому числі в сільській місцевості – 12.177). 

Дана статисника показує, що популярність бібліотечних закладів, особливо в сільській місцевості ОТГ 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 
зозвивалась матеріально-технічна база даної системи, що не давало можливості в розширенні видів 
бібліотечних послуг та в покращенні їх якості. 
Зараз, переважна більшість мешканців села практично знаходяться в інформаційно-культурній ізоляції. 
Більшість 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. 

Відсутність Інтернету не дає можливості сільським школярам підготувати реферат або знайти потрібну для 
навчального процесу статтю та іншу інформацію, роздрукувати її на принтері. 
Для реалізації даного проекту, необхідно придбати бібліотекам та встановити наступну оргтехніку: ксерокси, 
комп'ютери, модеми, принтери та сканери. Всього, необхідно обладнати даною технікою 7 бібліотек 
Старосалтівської ОТГ. 
В рамках ралізації даного проекту також необхідно провести навчання серед бібліотечного персоналу щодо 
роботи з даною технікою. 
В разі придбання вказаної техніки, бібліотеки зможуть додатково надавати громадянами наступні послуги:  
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 ксерокопіювання 

 Skype-спілкування 

 Інтернет 

 фото та документо сканування 

 друкування статей 

 електронне замовлення книги чи статті. 
Виходячи з середніх цін, що діють на цей час по перелічениим найменуванням обладнання, загальний 
прогнозний бюджет проекту складатиме 231.000 грн., в тому числі: 

 Ноутбуки – 13.000 х 7 бібліотек = 91.000 грн. 
 МФУ – 9.000 х 7 = 63.000,00 грн. 
 Wi-Fi роутер – 11.000 х 7 = 77.000 грн.  

Даний проект має звязок зі стратегічними цілями Стратегії розвитку Громади:  

Стратегічна ціль 1. Створення гідних умов для особистого розвитку та соціального забезпечення 
мешканців громади , Операційна ціль 1.1. , діяльність 1.1.3. «Розробка та впровадження комплексу нових 
видів надання послуг та покращення існуючих послуг в бібліотеках…» 

Стратегічна ціль 2 «Розвиток технічної інфраструктури та забезпечення екологічної безпеки громади»,  
Операційна ціль 2.2. діяльність  2.2.5. «Придбання комп'ютерної та іншої організаційної техніки для 
закладів освіти та культури громади» Стратегії розвитку Громади», а також : 
 Плану сталого розвитку ОТГ до 2020 року 

 

2. Цілі проекту 

Покращення якості життя сільських мешканців Старосалтівської ОТГ 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 проекту (місце реалізації проекту, територіальне охоплення, зацікавлені сторони, прогнозована 
кількість осіб, які матимуть користь від виконання проекту) 

Сфера охоплення проекту – практично вся Старосалтівська громада з населенням   близько 6 тис. чол. На 
початку, після остаточної реалізації проекту, 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 7 бібліотек (в т.ч. 6 сільських) 
 Придбано 21 одиниць оргтехніки (по 3 од. на кожну 

бібліотеку). 
 Запроваджено нових послуг в бібліотеках – 7 шт. 

Індикатори результатів:  

 Збільшення щорічного відвідування 
бібліотек з 18.236 до 30.000 відвідувань 

 Збільшення кількості послуг бібліотечної 
системи Громади з 1 послуги до 6-ти. 

Індикатори впливу: 

 Покращення якості надання послуг та їх розширення в бібліотеках ОТГ 

 Підвищення рівня задоволення мешканців 

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

5. Учасники і партнери проекту, їхні завдання 

Учасники проекту: Завдання для виконання: 

Сектор культури і туризму 
селищної ради 

Запровадження культурно-просвітних  послуг для населення на базі бібліотечної 
системи Громади. 

Партнери проекту: Завдання для виконання: 

Пограма DOBRE Надання співфінансування 
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6. Пов’язані проекту  

Не має 

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

Рішення виконавчого комітету ради про затвердження переліку та вартості платних послуг бібліотек. 

8. Фактори ризику:  

 Підвищення закупівельних цін до кінця реалізації проекту 

 Уникнення ризику за рахунок збільшення обсягів співфінансування з бюджету 
селищної ради 

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

Кінець 2021 року 

Гарантовані: 
Кошти грантодавця, бюджет громади (при 
умові співфінансування) 
Не гарантовані: 
-- 

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

Всього: 
231.000 грн. 

 2021 рік 
231.000 грн.- КП «Салтів водоканал» 

Вказати чи це орієнтовний бюджет чи 
кошторис 

 14. Інші 
примітки 

 

Підготував:  Затвердив від імені громади: 

дата:01.03.2020  Підпис 

Бурменко А.В. 
дата: 

01.03.2020 

 Підпис 

Коновалов Е.П. 
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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) 

002 
Виконавчий комітет Старосалтівської селищної ради 

Вовчанського району Харківської області 2 

Назва проекту 
Стратегічна ціль / 

операційна ціль 

Модернізація та поточний ремонт існуючої системи вуличного 
освітлення в населених пунктах Старосалтівської ОТГ на більш якісне та 

енергоощадне.   

Стратегічна ціль 2. 

Операційна ціль 2.1. 

Тип проекту 
(інфраструктурний, 

неінфраструктурний) 
Запланована дата початку проекту 

Запланована 
дата 

завершення 
проекту 

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

тел.) 

Інфраструктурний 2020 рік 2021 рік 

Старосалтівська селищна 
рада Вовчанського району 

Харківської області 

Керівник проекту, контактні дані 
Заступник селищного голови Бурменко Анатолій Володимирович тел.  098-4156850, sv-saltiv@meta.ua 

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

   За результатами соціального дослідження (FRDL), яке проводилось в січні 2018 року в рамках розробки 
Стратегії розвитку ОТГ, а також дослідження громадської думки для оцінки базисного рівня показників в 
серпні-вересні 2017 року (GFK)1, питання доступності та якості послуги  з зовнішнього освітлення  одне з 
найактуальніших для мешканців громади.  Не належне освітлення вулиць  викликає обурення жителів та 
жительок громади, постійне переживання батьків за безпеку дітей, гальмування розвитку туризму в ОТГ, 
паралізації пішохідного руху в негоду, ускладнений доступ до соціально значущих об’єктів та об’єктів 
суспільної інфраструктури, підвищена небезпека травматизму та інше. Якісне надання послуги  з «вуличного 
освітлення»  вирішує ряд проблем та надасть наступні вигоди: безпека пішоходів, зменшення травматизму, 
доступність різних верств населення ОТГ з різних населених пунктів до соціально значущих об’єктів, 
комфортне перебування громадян під час очікування транспорту, зменшення витрат на утримання  мереж 
вуличного освітлення та споживання електричної енергії  та інше. В результаті, громада матиме задоволених 
мешканців, а також приріст туристів, так як на даний час для людей велику роль при виборі об’єкту для 
відпочинку має доступність до об’єктів суспільної інфраструктури.  
       Для вирішення цієї проблеми, робочою групою з удосконалення комунальної послуги селищної ради був 
розроблений  ПЛАН УДОСКОНАЛЕННЯ НАДАННЯ ПОСЛУГИ ВУЛИЧНОГО ОСВІТЛЕННЯ СТАРОСАЛТІВСЬКОЇ 
ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ  на  2020-2026 роки, одним з найпріоритетніших проектів визначено 
«Модернізація та поточний ремонт існуючої системи вуличного освітлення в населених пунктах громади на 
більш якісне та енергоощадне». 

Проектом передбачено проведення модернізації існуючих мереж зовнішнього освітлення на вулицях 
Старого Салтова та селах : Вишневе, Гонтарівка, Томахівка, Зарічне, Метайлівка , Кирилівка, Москалівка , 

Молодова, Хотімля, та Шестакове , яка включає в себе:  
- заміну старих фізично зношених та технічно застарілих світильників  ( в основному  з 
люмінесцентними лампами, які споживають велику кількість електроенергії та потребують значних витрат на 
обслуговування,  мають незначний термін експлуатації) на  нові  світлодіодні світильники менш 
енерговитратні  та з більшою площею освітлення;  
- обладнання  мереж зовнішнього освітлення додатковими світло точками (світло - діодними 
світильниками); 
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- заміна засобів  обліку  електроенергії застарілого типа на нові лічильники;  
- закупівля і монтаж нових таймерів . 
Даний проект відповідає Стратегічній цілі 2  Стратегії  сталого розвитку Старосалтівської ОТГ на 2018-2026 

роки «Розвиток технічної інфраструктури та забезпечення екологічної безпеки громади»,  Операційній цілі 
2.1. діяльності 2.1.2.   

2. Цілі проекту 

Проект спрямований  на задоволення потреб  як   чоловіків  так  жінок, а також  інших  гендерно-соціальних 
груп.  В темний час доби, при відсутності (або при неякісному) зовнішньому освітленню  вулиць жінки,  літні 
люди та люди з інвалідністю, через побоювання  травматизму  та можливістю стати жертвою насилля,  
обмежують себе в відвідуванні місць громадського відпочинку та інших об’єктів суспільної інфраструктури. 
Ділянками вулиць без  освітлення, або  з  неякісним освітленням майже не користуються пішоходи, а це 
переважно: жінки, літні люди , малозабезпечені  жінки та чоловіки  які не мають власного транспорту, та 
люди з інвалідністю.   Саме цей проект і спрямований  на те, що через  покращення якості зовнішнього 
освітлення  та підвищення рівня безпеки,  зменшити гендерний розрив  між чоловіками і жінками  та іншими   
гендерно-соціальними групами в доступності  до об’єктів соціальної та суспільної інфраструктури в темний 
час доби.  Піші прогулянки в вечірній час, дуже корисні для здоров’я  чоловіків та жінок,  а також літнім 
людям та дітям .  
 

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

Всього 11 населених пунктів Громади: смт Старий Салтів та села : Вишневе, Гонтарівка, Томахівка, Зарічне, 
Метайлівка , Кирилівка, Москалівка , Молодова, Хотімля, та Шестакове . 
Прямих бенефіціарів –  близько 6  тис. осіб  

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

Індикатори продуктів: 

 Придбано   світлодіодних світильників -  989. 

 Замінено світлодіодних світильників  - 513 . 

 Встановлено додатково нових світлодіодних 
світильників - 476 

 Замінено/ встановлено нових засобів обліку 
електроенергії -  4/4 

 Кількість вулиць  Старосалтівської об’єднаної 
територіальної громади, які приведено до належної якості та 
зручності у їх використанні   56 . 
 Збільшено кількість відпочиваючих  та туристів в ОТ до 
10 000 за рік . 
  Замінено/встановлено  нових таймерів – 34/34 

 

Індикатори результатів:  

 Збільшено рівень задоволеності 
мешканців ОТГ послугою. 
 Підвищено рівень безпеки  на 
вулицях і громадських місцях .  
 Підвищена  доступність до об’єктів 
соціальної сфери  та  загально громадської 
інфраструктури.  
 Забезпечено оперативність в роботі 
служб швидкої медичної допомоги, служби 
пожежної безпеки та інших.  
 Підвищено рівень довіри до 
місцевої влади. 
 Забезпечено ефективне 
використання коштів із місцевого бюджету. 

 

Індикатори впливу: 

 Показники безпечності, здоров’я та соціального комфорту громадян 

5. Учасники і партнери проекту, їхні завдання 

Учасники проекту: Завдання для виконання: 

Старосалтівська  ОТГ 

 Проведення публічних закупівель  
 Укладання договорів на постачання обладнання для вуличного освітлення   
 Укладання договорів  на виконання монтажних  робіт 
 Введення в експлуатацію  
 Проведення інформаційної роботи з населенням . 
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Партнери проекту: Завдання для виконання: 

Програма DOBRE: 
 

 

 

 

  Закупівля  обладнання : 
- Світильник вуличний ЛЕД – 989 шт; 
- Кронштейн одноріжковий (одна точка кріплення), виліт 1м, фарбування 
порошкове (Розміри під стандартну чотиригранну опору) -989 шт; 
- Затискач прокол СІП- 989 шт.; 
- Реле часу – 34 шт.; 
- Основа для кріплення кабелю на опорах – 1978 шт.; 

Провід СІП-4 2х25 алюмінієвий самонесучий, м - 12000 

6. Пов’язані проекти  

Не має 

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

 Наявність ліцензії у підрядного підприємства.  
 Дану вимогу буде прописано при проведенні тендеру на вказані роботи. 

8. Фактори ризику:  

 Підвищення ціни на роботи до кінця реалізації проекту.  
 Уникнення ризику за рахунок збільшення обсягів співфінансування з бюджету 

селищної ради. 
  Наслідки пандемії корона вірусу  

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

   2 квартал 2021 року 

Гарантовані: 
 Кошти грантодавця ,  Бюджет громади ,            
Не гарантовані:-- 

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

Всього: 
2 361 346,00  грн. 

2020 рік  
1 652 900 

грн.  

2021 рік  
708 446 грн. Програма DOBRE 

Вказати чи це орієнтовний бюджет 
чи кошторис 

орієнтований бюджет 14. Інші 
примітки 

 

Підготував:  Затвердив від імені громади: 

дата: 

01.03.2020 

 Підпис 

Бурменко А.В.  
дата: 

01.03.2020 

 Підпис 

Коновалов Е.П 
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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) 

002 
Виконавчий комітет Старосалтівської селищної ради 

Вовчанського району Харківської області 1 

Назва проекту 
Стратегічна ціль / 

операційна ціль 

Закупівля брикетної лінії для забезпечення комунальних закладів 
альтернативним паливом 

Стратегічна ціль 2. 
Операційна ціль 2.1. 

Тип проекту 
(інфраструктурний, 

неінфраструктурний) 
Запланована дата початку проекту 

Запланована 
дата 

завершення 
проекту 

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

тел.) 

Інфраструктурний 2019 рік 2020 рік 

Старосалтівська селищна 
рада Вовчанського району 

Харківської області 

Керівник проекту, контактні дані 
Заступник селищного голови Бурменко Анатолій Володимирович тел.  098-4156850, sv-saltiv@meta.ua 

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

Старосалтівська селищна рада утримує значну кількість  закладів, які розташовані в нежитлових 
будинках та спорудах і потребують опалення в  осіннє-зимові періоди. Населені пункти Старосалтівської ОТГ 
в більшій мірі не газифіковані. Нежитлові будинки селищної ради, а саме: шість адміністративних будівель, 
чотири загальноосвітні школи, один дошкільний навчальний заклад, три сільських клубних заклади та одна 
селищна бібліотека до цього часу опалюються дровами та вугіллям, вартість яких має тенденцію до 
зростання. Щороку селищна рада витрачає значні кошти на закупку твердого палива. Альтернативу вугіллю 
та дровам можуть скласти твердопаливні брикети власного виробництва із сировини , яка колись вивозилася 
на полігон твердих побутових відходів (відходи деревини та відходи рослинного походження), яку можна 
отримувати під час виконання робіт із благоустрою та утриманню доріг  та зеленого господарства.  

В усіх вищеперерахованих будівлях селищної ради , існуючи твердопаливні котли пристосовані під 
використання твердопаливних брикетів, якість яких забезпечує стабільні умови спалювання в котельних 
(топкових) без додавання газу або мазуту, а також без примусової подачі повітря.  В підтвердження цього 
можна зазначити те, що  в 2017 році  Шестаківстка, Гонтарівська, Зарічненська  та Кирилівська школи вже 
опалювалися твердопаливними брикетами із лушпиння соняшника.      

З метою перетворення збиткового процесу вивозу та утилізації відходів деревини та інших відходів 
рослинного походження на прибуткове виробництво альтернативного твердого палива, а також збільшення 
енергетичної незалежності громади шляхом розширення джерел енергозабезпечення, створення належних 
та безпечних умов для туристичної привабливості регіону в рамках цього Проекту планується придбати 
обладнання для виготовлення паливних брикетів, та на базі комунального підприємства Старосалтівської 
селищної ради «Салтів водоканал» започаткувати лінію по виробництву альтернативного твердого палива 
(твердопаливних брикетів) із відходів деревини та інших відходів рослинного походження.  

КП «Салтів водоканал», засновником якого є Старосалтівська селищна рада вже має досвід роботи з 
покращення і підтримки стану інфраструктури у громаді. Окрім надання послуг з водопостачання та 
водовідведення, підприємство успішно виконує функції з благоустрою території населених пунктів громади. 

КП «Салтів водоканал» юридично має право виконувати роботи з благоустрою територій та утриманню 
доріг. Так, згідно відомостей з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, серед інших 
видів діяльності КП «Салтів водоканал» має право виконувати роботи, а саме: за КВЕД 42.11 «Будівництво 
доріг і автострад», за КВЕД 81.29 «Інші види діяльності з прибирання», за КВЕД 38.11 « Збирання безпечних 
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відходів», за КВЕД 16.10. – «Лісопильне та стругальне виробництво», за  КВЕД 16.29 «Виробництво інших 
виробів з деревини; виготовлення виробів з корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння». 

Крім того, у відповідності до підпункту б) п. 2.1. Статуту КП «Салтів водоканал», затвердженого 
рішенням VІІІ сесії VІІ скликання Старосалтівської селищної ради від 12.02.2016 р., однією з метою даного 
підприємства є утримання шляхів, доріг і тротуарів та благоустрій територій.  

Протягом багатьох років комунальна сфера в Україні була збитковою та підтримувалась за рахунок 
місцевих бюджетів. Запровадження на підприємствах нових виробничих потужностей збільшує 
рентабельність підприємства, але все ж таки для бюджету КП «Салтів водоканал» є досить вартісною 
утворення виробничої лінії по виготовленню твердопаливних брикетів. 

В рамках проекту планується: 

1. КП «Салтів водоканал»: 

 підготувати до експлуатації комунальну техніку, а саме: підготувати до експлуатації навісту роторну 
косарку, навісний деревоподріблювач та деревообрізний маніпулятор на трактори МТЗ – 82; підготувати до 
експлуатації тракторні причепи; підготувати до експлуатації та здійснити перевірку роботи тракторів із вже 
змонтованим на них обладнанням; 

 підготувати виробниче приміщення та оголосити конкурс щодо прийому на роботу працівників ; 
 виконати роботи щодо благоустрою населених пунктів ОТГ та утриманню комунальних доріг, під час 

цих робіт заготовити сировину для виробництва твердопаливних брикетів; 
 підготувати виробниче приміщення столярного цеху комунального підприємства до експлуатації.  

2. Старосалтівська селищна рада  

 закупити необхідні матеріали, устаткування та прилади до нього відповідно до Бюджету; 
 провести поточний ремонт будівлі відповідно до Бюджету та Додатку до Бюджету ; 
 облаштувати виробниче приміщення столярного цеху комунального підприємства  «Салтів 

водоканал» всіма засобами протипожежної безпеки, згідно з Приписом держаної служби з надзвичайних 
ситуацій Вовчанського району   а саме: 
 обробити дерев'яні конструкції  даху будівлі брикетної лінії вогнезахистною рідиною , яка забезпечує 
I групу вогнезахистної ефективності ; 
 обладнати будівлю брикетної лінії системою протипожежного захисту; 
 обладнати будівлю брикетної лінії захистом від попадання блискавки та вторинних її проявів; 
 придбати вогнегасники порошкові ВП-9 ; 

 придбати  та встановити Пожежний щит  відкритого типу ; 
 закупити конусне пожежне відро; 
 закупити  багор пожежний; 
 закупити лопати штикові пожежні; 
 закупити  пожежний ящик для піску з кришкою; 
 закупити  знаки протипожежної безпеки; 
 провести замір опору ізоляції електрообладнання обладнання; 

3. Донор DOBRE: 

  закупити виробниче обладнання лінії брикетування та всі необхідні додаткові матеріали, 
устаткування та прилади до нього відповідно до Бюджету;  

 закупити  гаражні ролетні ворота  з пінонаповненого профілю до нього відповідно до Бюджету. 

4. Постачальник виробничого обладнання: 

  забезпечити доставку обладнання лінії брикетування, матеріалів та інше до місця монтажу 

https://gcommunities.sharepoint.com/:x:/r/sites/dobrepartners/_layouts/15/doc.aspx?sourcedoc=%7Bf6541616-8b51-4906-b8f2-042edeb919d1%7D&action=default&uid=%7BF6541616-8B51-4906-B8F2-042EDEB919D1%7D&ListItemId=21024&ListId=%7B303901EF-6A22-4E55-9C80-E90043720DAF%7D&odsp=1&env=prod
https://gcommunities.sharepoint.com/:x:/r/sites/dobrepartners/_layouts/15/doc.aspx?sourcedoc=%7Bf6541616-8b51-4906-b8f2-042edeb919d1%7D&action=default&uid=%7BF6541616-8B51-4906-B8F2-042EDEB919D1%7D&ListItemId=21024&ListId=%7B303901EF-6A22-4E55-9C80-E90043720DAF%7D&odsp=1&env=prod
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(Харківська область, Вовчанський район, смт Старий Салтів, вул. Лесі Українки , буд. 1);  
 виконати монтаж (збірку), пуско-налагоджувальні роботи, перевірку та запуск обладнання, отримати 

першу партію виготовленої продукції; 
 обучити робітників брикетної лінії.. 

5. Старосалтівська селищна рада та КП «Салтів водоканал» : 

 провести поточний ремонт будівлі відповідно до Бюджету та Додатку до Бюджету ; 
 після виконання всіх заходів передбачених проектом проінформувати населення про проведену 

роботу. 
Після запуску в експлуатацію лінії по виробництву твердопаливних брикетів, з метою      внутрішнього 

моніторингу та координації заходів цим Проектом передбачено, що на кожну сесію селищної ради буде 
запрошуватись керівник комунального підприємства. Під час пленарного засідання керівник буде доповідати 
про роботу лінії її обладнання, про об’єми заготовленої сировини та об’єми виробленої продукції, виконання 
графіків робіт із благоустрою та утримання доріг, звітувати про укладені договори, а кожний квартал 
звітувати про економічний стан підприємства. Депутати та громадські активісти матимуть змогу на сесії 
впливати та корегувати плани роботи підприємства, звернути увагу керівника на питання, які потребують 
доопрацювання. За результатами річної роботи планується оцінити якісну та кількісну роботу техніки, 
проаналізувати чи досягнуті встановлені плани та яка в них якість виконаних робіт. За цей період можна 
зрозуміти чи досягнуті кількісні та якісні показники, які були встановленні та планувалися під час 
розроблення проекту. Також буде проаналізований та оцінений економічний ефект від роботи обладнання 
та прийняті відповідні рішення. 

  

Даний проект відповідає Стратегічній цілі 2  Стратегії  сталого розвитку Старосалтівської ОТГ на 2018-2026 

роки «Розвиток технічної інфраструктури та забезпечення екологічної безпеки громади»,  Операційній цілі 
2.1. діяльності 2.1.6.   

2. Цілі проекту 

Мета проекту – умова для виробництва брикетів з відходів рослинного походження (деревини) на базі КП 
для забезпечення комунальних закладів альтернативним паливом.  

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

Проектом охоплені всі населені пункти ОТГ – 20 шт.. 
Забезпечено комунальних закладів твердим паливом -   6 шт. 
Прямих бенефіціарів –  близько 6  тис. осіб  

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

Індикатори продуктів: 

 Придбано / змонтовано  Брикетну лінію  - 1 шт.  
 Придбано/змонтовано  молоткову дробарку  - 1 шт. 
 Придбано/змонтовано  ролетні ворота – 2 шт. 
 Проведено поточний ремонт виробничого приміщення 
– 1  одиниця 

 Облаштовано виробничих приміщень системою 
протипожежного захисту – 1 одиниця . 

 

Індикатори результатів:  

 покращення якості комунальних 
послуг ; 
 забезпечення альтернативним 
паливом власного виробництва комунальні 
заклади селищної ради; 
 зменшення витрат бюджету громади 
на придбання твердого палива для 
комунальних закладів та селищної ради;  
 покращення матеріально-технічної 
бази 

Індикатори впливу: 

 покращення благоустрою (мінімізація засміченості, зменшення стихійних звалищ, зменшення 
навантаження на полігон твердих побутових відходів комунального підприємства); 

 зменшення аварійності на дорогах та покращення  стану пожежної безпеки. 

5. Учасники і партнери проекту, їхні завдання 
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Учасники проекту: Завдання для виконання: 

Старосалтівська селищна 
рада 

 Проведення публічних закупівель  
 Укладання договорів на постачання обладнання  та придбання товарів   
 Укладання договорів  на виконання   робіт з поточного ремонту  та закупівлю 

інвентаря 
 Проведення інформаційної роботи з населенням  

Партнери проекту: Завдання для виконання: 

Програма DOBRE: 
 

 

 

КП «Салтів водоканал»: 
 

 

 

  Закупівля  обладнання : 
Брикетної лінії -1 шт. 
Молоткової дробарки – 1 шт. 
- Ролетних воріт – 2 шт. 

Закупівля  матеріалів ,   
Укладання договорів на проведення поточного ремонту  виробничого приміщення, 
Укладання договорів на  виконання  протипожежного  захисту виробничого 
приміщення . 
Виконання робіт з поточного ремонту виробничого приміщення , 
Заготівля сировини , 
Введення в експлуатацію  

6. Пов’язані проекти  

Проект до Державного фонду регіонального розвитку на 2017 рік (реалізований): 
«Реалізація комплексу заходів, спрямованих на забезпечення сталого соціально-економічногорозвитку 
Старосалтівської ОТГ, шляхом зміцнення матеріально-технічної бази» - придбання комунальної техніки для 
КП "Салтів водоканал" 
 

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

 Наявність ліцензії у підрядного підприємства.  
 Дану вимогу буде прописано при проведенні тендеру на вказані роботи. 

8. Фактори ризику:  

 Підвищення ціни на роботи до кінця реалізації проекту.  
 Уникнення ризику за рахунок збільшення обсягів співфінансування з бюджету 

селищної ради. 
  Наслідки пандемії корона вірусу  

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

   2 квартал 2020 року 

Гарантовані: 
 Кошти грантодавця ,  Бюджет громади ,     
Кошти КП «Салтів водоканал»  
 Не гарантовані:-- 

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

Всього: 
800 240,00  грн. 

2019 рік  
474 500 

грн.  

2020 рік  
325 740 грн. 

Програма DOBRE 

КП «Салтів водоканал»  

Вказати чи це орієнтовний бюджет 
чи кошторис 

орієнтований бюджет 14. Інші 
примітки 

 

Підготував:  Затвердив від імені громади: 

дата: 

01.03.2020 

 Підпис 

Бурменко А.В.  
дата: 

01.03.2020 

 Підпис 

Коновалов Е.П 
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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) 

002 
Виконавчий комітет Старосалтівської селищної ради 

Вовчанського району Харківської області 1 

Назва проекту 
Стратегічна ціль / 

операційна ціль 

Центр сучасних інформаційних технологій як осередок 
єдиного освітнього простору громади 

 

Стратегічна ціль 2. 
Операційна ціль 2.1. 

Тип проекту 
(інфраструктурний, 

неінфраструктурний) 
Запланована дата початку проекту 

Запланована 
дата 

завершення 
проекту 

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

тел.) 

Інфраструктурний 2019 рік 2020 рік 

Старосалтівська селищна 
рада Вовчанського району 

Харківської області 

Керівник проекту, контактні дані 
Заступник селищного голови Бурменко Анатолій Володимирович тел.  098-4156850, sv-saltiv@meta.ua 

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

У сучасному суспільстві більшу частину інформації людина отримує за допомогою засобів масової 
комунікації. Стрімкий розвиток інформаційно-комунікаційних технологій потребує негайної підготовки 
особистості до вмілого, а головне безпечного користування ними. Актуальним є формування умов для 
розвитку творчих здібностей  у школярів та підлітків.  

Серед проблем у системі освіти Старосалтівської ОТГ – відсутність у навчальних закладах сучасного 
комп’ютерного та мультимедійного обладнання, складність у формуванні єдиного освітнього простору та 
забезпечення методичної підтримки вчителів (перш за все, через проблеми з транспортним сполученням). 
Такий стан речей не дає змоги запроваджувати сучасні методики навчання у управлінські підходи з 
використанням інформаційних технологій. Особливо гостро ця проблема проявляється у період щорічних 
карантинів, пов’язаних з сезонним загостренням захворювань учнів. За відсутності технічних можливостей та 
навичок використання ІТ ці періоди практично перетворюються на додаткові канікули, що негативно впливає 
на результати навчання та збільшує навантаження на вчителів, які потім змушені викласти навчальну 
програму у стислі терміни.  

Як показують результати соціологічного дослідження, проведені на етапі опрацювання Стратегії 
розвитку громади в рамках програми DOBRE, мешканці громади вцілому задоволені рівнем освітніх послуг у 
громаді. Більше нарікань у них викликає стан позашкільної освіти. Однак, позитивну в цілому громадську 
думку можна пояснити не тільки реальним станом речей, а й відсутністю зразків для порівняння. 

За результатами опитування учнів ЗЗСО у березні 2020 року було встановлено, що більшість учнів 
ЗЗСО виявили бажання отримувати послуги з медіаграмотності. 

Етапи реалізації проекту: 
Буде впроваджена в роботу шкіл медіа-освіта; облаштовано центр сучасних інформаційних 

технологій  та фото-відеостудію на базі Старосалтівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Старосалтівської селищної ради Вовчанського району Харківської області (опорна школа), встановлено 
обладнання для фото-відеозйомки в Хотімлянській  та Гонтарівській загальноосвітніх школах І-ІІІ ступенів 
Старосалтівської селищної ради Вовчанського району Харківської області та забезпечено школи громади 
комп’ютерним та мультимедійним обладнанням в кількості: 
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Старосалтівська ЗШ (з філією) – 18 комп’ютерів, 2 мультимедійних комплекси;  
Хотімлянська ЗШ  – 9 комп’ютерів, 1 мультимедійний комплекс; 
Гонтарівська ЗШ - 9 комп’ютерів, 1 мультимедійний комплекс; 
Шестаківська ЗШ – 6 комп’ютерів, 1 мультимедійний комплекс; 
Кирилівська ЗШ - 6 комп’ютерів, 1 мультимедійний комплекс. 
Центр сучасних інформаційних технологій - це те необхідне інтерактивне середовище, якого так не 

вистачає сучасному начальному закладу. Отже, обладнавши приміщення всім необхідним, ми зможемо 
зробити навчально-виховний процес учнів в урочний і позаурочний час яскравим, цікавим, наповненим і 
змістовним. 

В рамках проекту учні навчальних закладів оволодіватимуть медіаінформаційною грамотністю 
завдяки наступним формам роботи: видання газет, освоєння веб технологій, створення аудіовізуальних 
медіатекстів, відео, радіопрограм, аерозйомки, телерепортажів, створення різних за жанром журналістських 
матеріалів, роликів новин тощо.  

Завдяки утворенню центра сучасних інформаційних технологій буде розширено єдиний освітній 
простір, забезпечено роботу фотостудії, гуртка журналістики. 

 Щоб об’єднати усі навчальні заклади громади в єдиний інформаційно-освітній простір, для кожної 
школи також буде придбано комплект обладнання. 

Громада отримає можливість проведення он-лайн конференцій, консультацій, тренінгів, майстер-

класів, дискусійних заходів в режимі реального часу з залученням мешканців різних вікових категорій та 
соціального стану з усіх старостинських округів 

 

Проект безпосередньо відповідає двом стратегічним цілям, передбаченим Стратегією сталого 
розвитку Старосалтівської ОТГ на 2018-2026 роки: 

 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  

Для досягнення цієї цілі детальним планом заходів на короткострокову перспективу (до 2021 року) 
передбачено виконання завдання 1.1.2. Запровадження ефективної системи якісної освіти в ОТГ (в т.ч. 
оптимізація мережі освітніх закладів і розширення мережі дошкільних освітніх закладів) 

 Стратегічна ціль 2. Розвиток технічної інфраструктури та забезпечення екологічної безпеки 
громади; Операційна ціль 2.2. Розвиток суспільної інфраструктури (об’єкти освіти та культури, 
спорту і відпочинку, охорони здоров’я, соціальної сфери) 

Серед заходів, спрямованих на досягнення цієї цілі, передбачено, зокрема, придбання комп’ютерної та іншої 
організаційної техніки для закладів освіти та культури громади (п. 2.2.5) 

 

2. Цілі проекту 

Мета проекту –  запровадження  на території ОТГ нових сучасних  та  якісних  освітніх послуг  , які 
відповідають потребам  учнів  . 

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

 Проект надає учням шкіл громади (понад 600 дітей) доступ до медіа-освіти. Проект розрахований на 
навчання дітей 1-11 класів. Бенефіціарами виступатимуть учні, їх батьки, педагоги, громадські організації, 
адміністрація громади та громада в цілому. 
 

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

Індикатори продуктів: 

 облаштовано центр сучасних інформаційних технологій 

– 1 одиниця; 
 облаштовано фото-відео студію  - 1 одиниця; 
 встановлено в школах обладнання для фото-відео 
з’емки  - 2 одиниці; 

Індикатори результатів:  

 освоєння учнями шкіл громади 
цифрових та громадянських 
компетентностей, підвищення   їх 
активності ; 
 Збільшення зацікавленості в 
навчанні ;  



20 

 

 закуплено   комп’ютерної техніки  -  48 шт. 
 закуплено мультимедійних комплексів  - 6 шт. 

 

 Закладе основи для розвитку у 
майбутньому STEM освіти у навчальних 
закладах громади; 

 підвищення кваліфікації учителів усіх 
навчальних закладів громади, а також 
працівників закладів культури; 

 Розширення пропозицій 
позаурочних та позашкільних занять для 
молоді. 

Індикатори впливу: 

 Задоволення потреб учнів в сучасних освітніх послугах ; 
 Розширення спектру позашкільної освіти ; 
 Покращення загальних результатів із незалежного зовнішнього оцінювання 

5. Учасники і партнери проекту, їхні завдання 

Учасники проекту: Завдання для виконання: 

Старосалтівська селищна 
рада 

 

1. Проведення тендерних процедур Старосалтівською селищною радою на 
закупівлю обладнання та меблів 

2.  Отримання внеску в натуральній формі від програми DOBRE 

3.Підготовка приміщень закладів освіти 
4. Облаштування, класів, фото-відеостудії та центру сучасних комп’ютерних 

технологій 
5. Урочисте відкриття  

        6. Проведення інформаційної роботи з населенням  

Партнери проекту: Завдання для виконання: 

Програма DOBRE:  
  Закупівля обладнання  для Центру, фото-відеостудій , комп’ютерного , аудіо- відео 
та мультимедійного  обладнання  

6. Пов’язані проекти  

 Не має  

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

 Наявність відповідних документів у постачальників обладнання та шкільних меблів   
 Дану вимогу буде прописано при проведенні тендеру на вказані закупівлі. 

8. Фактори ризику:  

 Підвищення ціни на роботи до кінця реалізації проекту.  
 Уникнення ризику за рахунок збільшення обсягів співфінансування з бюджету 

селищної ради. 
  Наслідки пандемії корона вірусу  

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

   2 квартал 2021 року 

Гарантовані: 
 Кошти грантодавця ,  Бюджет громади ,      
 Не гарантовані:-- 

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

Всього: 
2 033 390,00грн. 

2020-2021  роки   
DOBRE 1 410 640,0 грн. 
ОТГ – 622 750,0 грн. 

 

Програма DOBRE 
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Вказати чи це орієнтовний бюджет 
чи кошторис 

орієнтований бюджет 14. Інші 
примітки 

 

Підготував:  Затвердив від імені громади: 

дата: 

01.03.2020 

 Підпис 

Бурменко А.В.  
дата: 

01.03.2020 

 Підпис 

Коновалов Е.П 
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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) 

002 
Виконавчий комітет Старосалтівської селищної ради 

Вовчанського району Харківської області 1 

Назва проекту 
Стратегічна ціль / 

операційна ціль 

Розробка  містобудівної та землевпорядної документації   
Старосалтівської ОТГ 

Стратегічна ціль 3. 

Операційна ціль 3.1. 

Тип проекту 
(інфраструктурний, 

неінфраструктурний) 
Запланована дата початку проекту 

Запланована 
дата 

завершення 
проекту 

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

тел.) 

Інфраструктурний 2020 рік 2021 рік 

Старосалтівська селищна 
рада Вовчанського району 

Харківської області 

Керівник проекту, контактні дані 
Заступник селищного голови Бурменко Анатолій Володимирович тел.  098-4156850, sv-saltiv@meta.ua 

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

Наразі  населені пункти  не мають актуальних генеральних планів (  по 5-ти  населеним 
пунктам громади  – генеральні плани потребують оновленню , по іншим  15-ти  - генеральні плани 
відсутні зовсім ) . Відсутність генеральних планів населених пунктів  не дає можливості для 
вирішення питань використання територій, призначених для містобудівних потреб, визначення 
режиму використання земель, охорони земель, охорони довкілля, розвитку інженерно-

транспортної інфраструктури, збереження історико-культурної спадщини, розвитку туризму. А отже 
регулювання забудови населених пунктів без цих документів стає проблематичним та навіть 
неможливим. 

На цей час,  в громаді є в наявності документація про встановлення меж населених пунктів    

ОТГ 1992 року , яка не відповідає сучасному стану, використання землі.  Встановлення меж 
населених пунктів громади  - є актуальним для вирішення питань  щодо використання територій, 
раціонального  і ефективного управління активами,  визначення режиму використання земель, 
охорони земель, охорони довкілля, розвитку інженерно-транспортної інфраструктури, збереження 
історико-культурної спадщини, розвитку туризму.  

Без генеральних планів населених пунктів   передача земельних ділянок із земель  
комунальної власності у власність чи  користування фізичним та юридичним особам під будівництво 
забороняється, тому селищна  рада не може надавати земельні ділянки в користування  або 
власність  . Без встановлення меж населених пунктів  - відсутнє чітке розуміння належності території 
до населеного пункту , або навпаки .  

Проект спрямовано на вирішення головної проблеми Стапросалтівської ОТГ - забезпечення 
містобудівною  та землевпорядною документацією сучасного  рівня,  яка  є  основним  документом,  
що  регулює  розвиток  населених пунктів громади. Даний Проект дає змогу реалізувати основні 
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положення ст. 17, 19 та п.3 ст. 24 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" (зі 
змінами внесеними згідно із Законом від 01.09.2015 р. № 320-19), ст. 12,122 Земельного Кодексу 
України  та Закону України « Про землеустрій» . 

Проект «Розробка  містобудівної та землевпорядної документації   Старосалтівської ОТГ» має 
на меті створення умов прогнозованого розвитку території населених пунктів громади.   Проект 
дозволить раціонально використовувати земельні ресурси та створить сприятливі умови для 
соціального та економічного розвитку ОТГ. 

Зазначеним Проектом передбачається  оновлення генеральних планів  населених пунктів: 
смт  Старий Салтів , село Молодова, село Хотімля, село Шестакове, село Зарічне; виготовлення 
нових генеральних планів населених пунктів : с. Кирилівка , с. Москалівка, с. Погоріле, с. Гонтарівка, 
с. Томахівка, с. Вишневе, с. Середівка, с. Радькове, с. Широке, с. Паськівка,  с. Дідівка, с. Перківка, с. 
Метайлівка, с. Березники, с. Федорівка ;  встановлення меж населених пунктів  по всім 
вищеперерахованими  населеним пунктам громади  - всього 20 . 

Проект безпосередньо відповідає стратегічній цілі, передбаченої Стратегією сталого розвитку 
Старосалтівської ОТГ на 2018-2026 роки, а саме : 

Стратегічна ціль 3. Створення сприятливих умов для досягнення економічного успіxу громади за рахунок 
виробництва і переробки сільгосппродукції і активного та зеленого туризму; 

 Операційна ціль 3.1. Створення сприятливих умов розвитку малого та середнього бізнесу .  Серед 
заходів, спрямованих на досягнення цієї цілі, передбачено, зокрема (п. 3.1.1. ) Виготовлення Генпланів 
населених пунктів ОТГ та встановлення їх меж .   

 

2. Цілі проекту 

Мета проекту –  є розроблення комплексу містобудівної  та землевпорядної документації для обґрунтування 
основних довгострокових та поточних пріоритетів розвитку ОТГ , динамічного збалансованого соціально-

економічного розвитку громади , гармонійного узгодження  інтересів та ефективної взаємодії  влади, бізнесу 
та громадськості, залучення інвестицій в громаду. 
3. Сфера охоплення проекту (місце реалізації проекту, територіальне охоплення, зацікавлені сторони, прогнозована 
кількість осіб, які матимуть користь від виконання проекту) 

 Проект охоплює всі територію громади , всі – 20 населених пунктів ОТГ.  Бенефіціарами 
виступатимуть всі мешканці громади в цілому – 8805  осіб .  Інвестори. 
 

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

Індикатори продуктів: 

 Оновлено генеральних планів населених пунктів- 5 од.; 
 Виготовлено нових генеральних планів   - 15 одиниць; 

 Встановлено меж населених пунктів  ОТГ - 20 одиниць; 

 Виконано ґеодезичних вишукувань  -  20 одиниць . 
  

Індикатори результатів:  

  визначення і раціональне 
розташування територій житлової та 
громадської забудови, 
промислових, природоохоронних, 
оздоровчих, історико-культурних та 
інших територій і обєктів; 

 - встановлення режиму 
раціонального використання земель 
та забудови територій, на яких 
передбачено перспективна 
містобудівна діяльність; 

 - визначення, вилучення (викуп) і 
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надання земельних ділянок для 
містобудівних потреб на основі 
містобудівної документації в межах, 
визначених законом; 

  охорона довкілля та раціональне 
використання природних ресурсів, 
регулювання забудови населених 
пунктів ; 

  раціональне та ефективне 
управління активами ОТГ; 

 Збільшення надходження до 
місцевого бюджету ; 

 залучення інвесторів ; 
 створення сприятливого 

середовища для ведення бізнесу ; 
  визначення та обґрунтування 

шляхів вирішення проблем 
використання території . 

 

Індикатори впливу: 

 дотримання  вимог чинного законодавства ; 
 урахування перспективних напрямів цільового використання території громади; 

 урахування інтересів мешканців громади , громадських  організацій  і  інтересів бізнесу під 
час планування, забудови та іншого використання території. 

5. Учасники і партнери проекту, їхні завдання 

Учасники проекту: Завдання для виконання: 

Старосалтівська селищна 
рада 

 

1. Розробка, погодження  та затвердження Проектної заявки щодо 

отримання субвенції на розвиток інфраструктури. 
2.  Розробка тендерної документації та проведення тендерних 

процедур Старосалтівською селищною радою. 

3.  Отримання внеску спів фінансування від Партнера . 
            4. Виготовлення Проектів : 
- складання разом із розробником та затвердження проекту завдання на 
розроблення містобудівної документації або внесення змін до них;  
- надання розробнику вихідних даних, а також вимог щодо розміщення 
об'єктів державного й регіонального значення або доручення щодо їх 
збирання;  
- розроблення оновленої картографічної основи, складеної відповідно до 
вимог законодавства;  
- здійснення контролю за розробленням або внесенням змін до 
містобудівної  та землевпорядної документації;  
- узгодження проекту містобудівної та землевпорядної документації з 
органами місцевого самоврядування, що представляють інтереси суміжних 
територіальних громад, в частині врегулювання питань щодо територій 
спільних інтересів;  
- розгляду проекту містобудівної та землевпорядної документації 
архітектурно-містобудівною радою згідно зі статтею 20 Закону України "Про 
регулювання містобудівної діяльності";  
- оприлюднення рішення про розроблення містобудівної та землевпорядної 
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документації або внесення змін до неї;  
-  погодження та затвердження проектів містобудівної та землевпорядної 
документації .  
5. Внесення даних до Державного містобудівного та земельного Кадастру. 

 
  

Партнери проекту: Завдання для виконання: 

Міністерство 
розвитку громад та 
територій України; 

USAD 

  Співфінансування реалізації проекту  

6. Пов’язані проекти  

 Не має  

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

 Наявність  у розробників відповідних документів (ліцензії, сертифікати та інше передбачене 
законодавством ) на виконання  даних видів робіт  та досвіду роботи  

 Дану вимогу буде прописано при проведені тендеру на вказані закупівлі в тендерній документації. 

8. Фактори ризику:  

 Підвищення ціни на роботи до кінця реалізації проекту.  
 уникнення ризику за рахунок збільшення обсягів співфінансування з бюджету 

селищної ради. 
  Наслідки пандемії корона вірусу  
 Форсмажорні обставини  

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

Грудень 2021 року 

Гарантовані: 
 Кошти  Державного бюджету ,  Бюджет 
громади ,      
 Не гарантовані:-- інші не заборонені 
чинним законодавством  

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

Всього: 
6 000 500,00грн. 

2020-2021  роки   
6 000 500,00грн. 

Міністерство розвитку громад та територій 
України;  

USAD  

 

Вказати чи це орієнтовний бюджет 
чи кошторис 

орієнтовний бюджет 14. Інші 
примітки 

 

Підготував:  Затвердив від імені громади: 

дата: 

01.03.2020 

 Підпис 

Бурменко А.В.  
дата: 

01.03.2020 

 Підпис 

Коновалов Е.П 
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