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ПРОЄКТ НА ОБГОВОРЕННЯ 

Детальний план заходів ( середньострокова перспектива до 2026 року) 

Ціль  розвитку 1. Створення гідних умов для особистого розвитку та соціального забезпечення мешканців громади 

Пріоритет розвитку 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 

фінансу-

вання 

Строки 
виконанн

я  

1.1.1. 

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

Розроблена 
бюджетна 
Комплексна 
цільова 
Програма   
розвитку освіти    
ОТГ  -   
1 шт.   
Розролена 
Стратегія  
розвитку 
системи освіти 
ОТГ  - 1 шт. 
 Показники 
передбачені 
Стратегією та 
програмою . 
Капітальний 
ремонт в ДНЗ       

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; відділ 
бюджетного 
забезпечення та 
бухгалтерського 
обліку) 

Молодіжна 
рада, заклади 
позашкільної 
освіти, 
громадські 
об’єднання, 
заклади 
освіти ОТГ 

Експерти  
Програми 
(DOBRE) 

Бюджет ОТГ 

Грантові 
кошти 

2021 

розробка,  
2022 -2025 

впровадже
ння 
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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  

с. Шестакове – 1 

шт.  
 

 

 

1.1.2. 

Розробка та 
впровадження 
комплексу нових 
видів надання 
послуг та 
покращення 
якості існуючих 
послуг в 
бібліотеках (з 
врахуванням 
потреб людей 
старшого віку) 

Розроблена 
бюджетна 
програма 
покращення 
якості та 
розширення 
переліку послуг, 
забезпечення 
комфортних 
умов занять і 
проведення 
заходів – 1 шт. 
Показники, 
зазначені в  
програмі  

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 та 
туризму, відділ 
освіти , молоді і 
спорту) 

Бібліотеки  
Будинки 
культури та 
сільські 
клуби 

Молодіжна 
рада 

Громадські 
об’єднання 

Експерти  
Програми 
(DOBRE) 

Бюджет ОТГ 

Грантові 
кошти 

2021 

розробка, 
2022 -2025 

впровадже
ння 

1.1.3. 

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

Впровадження 
заходів 
передбачених 
затвердженою 
Місцевою 
цільовою  
гендерно-

чутливою  

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 та 
туризму, відділ 
освіти , молоді і 
спорту) 

Бібліотеки  
Будинки 
культури та 
сільські 
клуби 

Молодіжна 
рада 

Громадські 

Бюджет ОТГ 

Грантові 
кошти 

2021-2025 

впровадже
ння 
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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  

культури та 
сільських клубах 
(з врахуванням 
потреб людей 
старшого віку) 

Програмою 
розвитку 
закладів 
культури ОТГ на 
2020-2022 роки. 
Показники 
зазначені в 
програмі  

об’єднання 

Експерти  
Програми 
(DOBRE) 

1.1.4. 

Розробка та 
впровадження  
якості послуг в 
сфері відпочинку 
для молоді та 
дорослих (із 
спеціальнім 
врахуванням 
потреб людей 
старшого віку) і 
його реалізація 

Розробка 
цільової 
програми - 1 шт. 

Показники 
зазначені в 
програмі. 

Підвищення 
якості та 
доступності до 
послуг в сфері 
відпочинку 

Кількість 
заходів 

Кількість 
учасників 

Рівень 
задоволення 
мешканців 

Звіти про роботу 
закладів 
культури та 
освіти 

Результати 
дослідження 

Молодіжна рада 

Виконавчий 
комітет (сектор 
культури та 
туризму; відділ 
освіти молоді і 
спорту ) 

Бібліотеки,  
Будинки 
культури  та 
сільські 
клуби, 
Молодіжна 
рада, 
Громадські 
об’єднання 

Експерти  
Програми 
(DOBRE) 

Бюджет ОТГ 

Грантові 
кошти 

2021 

розробка , 
2022 -2025 

впровадже
ння 
програми 

1.1.4. 

Організація 
святкових, 
культурних, 
мистецьких, 
спортивних 
заходів та 
патріотичне 

Розроблена  
бюджетна 
програма – 1 шт. 
Організовано та 
проведено: 
святкових 
заходів не 

Збереження 
національних 
та місцевих 
культурних 
традицій 

Внутрішня 
інтеграція 
громади 

Кількість 
учасників 

Кількість 
заходів 

Рівень 
задоволення 
мешканців 

Звіти про 
проведені заходи 

Результати 
дослідження 

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

Молодіжна 
рада, 
 громадські  
об’єднання, 
заклади 
освіти ОТГ 

Бюджет ОТГ 

Спонсорські 
кошти 

Впровадже
ння         
2021-

2025роки 
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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  

виховання 
населення (із 
спеціальнім 
врахуванням 
потреб людей 
старшого віку) 

менше – 10 на 

рік; культурних, 
мистецьких, 
спортивних - не 
менше 5 заходів 
на рік; 
пізнавальних 
екскурсій для 
молоді – не 
менше 5 заходів 
за 1 рік 

Забезпечення 
належними 
умовами для 
проведення 
вільного часу 
мешканців 

 

Пріоритет розвитку  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 
виконання  

1.2.1.   

Запровадження 
системи 
соціального 
захисту в ОТГ та її 
подальше 
впровадження  

Розроблена 
бюджетна 
програма – 1 шт.  
Утворений  
комунальний 
заклад із  
надання 
соціальної 
допомоги  - 1 

Підвищення 
рівня надання 
соціальних 
послуг для 
категорій 
мешканців, що 

найбільш  
потребують 

Кількість 
отримувачів 
послуг 

Рівень 
задоволення 
мешканців 

Кількість скарг 

Рішення ради 

Звіти про 
роботу 

Результати 
дослідження 

Дані журналу 
звернення 
громадян 

Виконавчий комітет 
(секретар ради, 
секретар 
виконавчого 
комітету),  селищна 
рада 

Молодіжна 
рада, 
громадські  
об’єднання,  
Управління 
соціального 
захисту 
населення   та 
територіальни

Бюджет ОТГ 

Спонсорські 
кошти, 
Грантові 

кошти 

Розобка і 
Впровадж
ення 2021-

2025 
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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 
виконання  

шт. допомоги  й центр 
соціального 
обслуговуванн
я Вовчанської 
РДА,  

1.2.2. 

Прийняття 
повноважень 
управління 
закладами 
охорони здоров’я 

– первинної 
ланки медицини, 

та організація їх 
матеріально -

технічного та 
фінансового 
забезпечення 

Утворення 
Комунального 
некомерційного 
підприємства  

«Старосалтівськ
ий Центр 
первинної 
медико-

санітарної  
допомоги  

Старосалтівсько
ї селищної ради 
Вовчанського 
району 
Харківської 
області» - 1 шт. 

Забезпечення 
доступу 
мешканців до 
послуг 
спеціалізованих 
лікарів 

Кількість 
прийомів лікарів 

Кількість 
пацієнтів 

Рівень 
задоволення 
мешканців 

Наявність 
угоди або 
плану 

Звіти про 
роботу, 
обстеження 

Результати 
дослідження 

Виконавчий комітет 
(секретар ради, 
секретар 
виконавчого 
комітету),  селищна 
рада  

КЗОЗ «Центр 
первинної 
медико-

санітарної 
допомоги 
Вовчанського 
району», 
КЗОЗ 
«Вовчанська 
центральна 
районна 
лікарня» 
,КЗОЗ «Центр 
екстреної 
медичної 
допомоги та 
медичних 
катастроф», 
громадські  
об’єднання 

Бюджет 
ОТГ 

Бюджет 
району 

2021-2025 

впровадж
ення 

1.2.3. Реалізація 
програми 
Здорового 

Розроблена  
бюджетна 
програма – 1 шт. 

Зменшення 
рівня 
захворюваності 

Кількість 
захворювань 

Кількість 

Звіти 
медустанов 

Виконавчий комітет 
(Секретар 
виконкому, відділ 

Молодіжна 
рада, 
заклади 

Бюджет ОТГ 

Грантові 
кошти 

Розробка і  
впровадже
ння  -2021-
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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 
виконання  

способу життя (з 
врахуванням 
інтересів жінок та 
чоловіків, молоді 
та людей 
старшого віку) 

Показники 
передбачені 
програмою . 

Забезпечення 
раннього 
запобігання 
виникнення 
хвороб 

Підвищення 
рівня 
працездатності 

профілактичних 
заходів 

Кількість 
учасників 
профілактичних 
заходів 

освіти молоді і 
спорту% сектор 
культури та 
туризму) 

позашкільної 
освіти, 
громадські 
об’єднання, 
заклади освіти 
ОТГ, КЗОЗ 
«Центр 
первинної 
медико-

санітарної 
допомоги 
Вовчанського 
району» 

Бюджет 
району 

2025 роки 

 

 

Ціль розвитку  2. Розвиток технічної інфраструктури та забезпечення екологічної безпеки громади 

     Пріоритет розвитку  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 
виконан

ня  

2.1.1. 

Утримання  та 
Розроблена 
програма - 1 шт. 

Покращення 
транспортного 

Кількість 
пасажирів 

Звіти 
транспортних 

Виконавчий 
комітет 

КП «Салтів- 

водоканал», 
Бюджет 
ОТГ 

2021-

2025 
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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 
виконан

ня  

ремонт 
комунальних доріг 
та тротуарів ОТГ  

 Показники 
зазначені у 
програмі. 
Проведено 
поточний ремонт 
комунальних 
доріг - не менше 1 
км кожного року в 
кожному 
старостинському 
окрузі.                  
Ремонт тротуарів 
в   смт Старий 
Салтів по вул. 
Світла та вул. 
Червона – 2 шт.  
 

забезпечення 

Підвищення 
привабливості 
громади для туристів 
та інвестиційної 
привабливості 
Забезпечення 

потреб людей з 
обмеженими 
можливостями 
мешканців 

Підвищення якості 
та доступності послуг 

Покращення рівня 
життя мешканців ОТГ 

Протяжність 
відремонтован
их доріг 

Кількість 
туристів 

Кількість 
інвестицій 

Час подорожі 
Витрати на 
утримання 
транспорту (в 
т.ч. шкільний) 
Витрати на   
ремонт 
комунальної 
техніки 

перевізників 

Дані статистики 

Звіти КП «С 
алтів 

водоканал» 

Аналіз та звіти 
по 
транспортному 
сполученню 

Звіти про 
бюджетні 
видатки 

Звіти про 
видатки на 
ремонт техніки 

 

(відділ 
земельних 
ресурсів та 
ЖКГ,  відділ 
бюджетного 
забезпечення 
та бух. обліку, 
старости) 

громадські  
об’єднання, 
постійна 
депутатська 
комісія з 
питань ЖКГ  

Грантові 
кошти 

Бюджет 
району та 
області 
 , 

державни
й бюджет  

роки 
впровад
ження 

2.1.2. 

Забезпечення 
якісного освітлення 
вулиць та закладів 
освіти ОТГ 

Розроблений  
План 
удосконалення 
вуличного 
освітлення ОТГ - 
1 шт.   
Розроблена 
проектна заявка  
щодо покращення 
якості вуличного 

Підвищення безпеки 

Покращення умов 
життя мешканців в 
громаді 

Кількість 
злочинності 
Кількість 
отриманих 
травм 

Рівень 
задоволення 
мешканців від 
проживання в 
громаді 

Звіти поліції 
Звіти медичних 
установ 

Результати 
соціологічних 
досліджень 

Виконавчий 
комітет 
(відділ 
земельних 
ресурсів та 
ЖКГ, відділ 
бюджетного 
забезпечення 
та бух. обліку, 
старости) 

Вовчанський 
РЕМ, постійна 
депутатська 
комісія з 
питань ЖКГ 

Бюджет 
ОТГ 

Грантові 
кошти 

ДФРР 

2021 

розробка , 
2022- 

2025 

впровадж
ення  
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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 
виконан

ня  

освітлення в 
населених 
пунктах ОТГ . 
Показники 
зазначені в Плані  
Введено в 
експлуатацію 
ліній вуличного 
освітлення в с. 
Федорівка - 1 шт. 
Реконструкція 
вуличного 
освітлення в с. 
Зарічному, вул. 
Центральна 

2.1.3.  

Забезпечення 
потреб громади в 
якісному 
водопостачанні 

Проведено 
поточні  ремонти 
ділянок  водогінів 
в смт Старий 
Салтів , с. 
Молодова, с. 
Хотімля 

(Кількість ділянок 
-7 шт., сумарна 
довжина – 12 км.) 
Встановлено КП 
засобів обліку 

Забезпечення 
якісного та 
безперебійного 
постачання води 

Збільшення кількості 
абонентів 

Підвищення якості 
води 

Оптимізація 
споживання води 

Забезпечення умов 
для ефективного 

Рівень 
задоволення 
мешканців від 
проживання в 
громаді 
Кількість 
абонентів  
Кількість 
свердловин 

Кількість 
встановлених 
засобів обліку 

Результати 
соціологічних 
досліджень 

Результати 
дослідження 
держспоживслу
жби 

Звіти 
комунального 
підприємства 

Виконавчий 
комітет 
(відділ 
земельних 
ресурсів та 
ЖКГ,  відділ 
бюджетного 
забезпечення 
та бух. обліку, 
старости), КП 
«Салтів- 

водоканал» 

Постійна 
депутатська 
комісія з 
питань ЖКГ 

 

Бюджет 
ОТГ 

Грантові 
кошти 

ДФРР 

2021-

2025 рік  
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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 
виконан

ня  

використання 
води в 
багатоквартирних 
будинках – 17  шт. 
Побудовано нових 
свердловин в смт 
Старий Салтів – 1 

шт. 
Відремонтовано 
колодязів в 
населених 
пунктах громади – 

10 

контролю 
водопостачання 

 

 

2.1.4. 

Забезпечення 
потреб громади в 
якісному 
водовідведенні 

Проведено 
поточні ремонти 
мережі 
водовідведення в 
смт Старий Салтів 
(Кількість ділянок 
- 1 шт., сумарна 
довжина – 4 км.) 
Розробка ПКД на 
реконструкцію 
або будівництво  
очисних споруд – 

1 шт. 

Забезпечення 
якісного та 
безперебійного 
водовідведення 

Збільшення кількості 
абонентів 

Рівень 
задоволення 
мешканців від 
проживання в 
громаді 
Кількість 
абонентів  

Результати 
соціологічних 
досліджень 

Звіти 
комунального 
підприємства 

Виконавчий 
комітет 
(відділ 
земельних 
ресурсів та 
ЖКГ,  відділ 
бюджетного 
забезпечення 
та бух. обліку)          
КП «Салтів- 

водоканал» 

Постійна 
депутатська 
комісія з 
питань ЖКГ 

Бюджет 
ОТГ  
Бюджет 
області  
Грантові 
кошти 

ДФРР 

2021-

2025 рік 

2.1.5. Забезпечення Укладено  щороку Покращення якості Рівень Результати Виконавчий Постійна Бюджет 2021-
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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 
виконан

ня  

потреб громади в 
якісному 
поводженні з 
побутовими 
відходами,  із   
запровадженням 
роздільного збору 
та вивезення ТПВ  

договорів  з 
юридичними  
особами на вивіз 
ТПВ/ рідких 
нечистот -    
Укладено  щороку 
договорів  з 
фізичними  
особами на вивіз 
ТПВ/ рідких 
нечистот -    
Ліквідовано 
стихійних 
смітників – 

 Запроваджено 
послугу з 
роздільного збору 
та вивезення ТПВ 
– 1 шт. 

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 

задоволення 
мешканців від 
проживання в 
громаді 
Кількість 
укладених 
договорів з КП 
«Салтів 
водоканал» 

Кількість 
туристів та 
відпочиваючих 

 

соціологічних 
досліджень 

Звіти 
комунального 
підприємства 

Дані зі 
статистики. 

комітет 
(відділ 
земельних 
ресурсів та 
ЖКГ,  КП 
«Салтів- 

водоканал», 
старости) 

депутатська 
комісія з 
питань ЖКГ 

ОТГ  
Грантові 
кошти 

ДФРР 

2025 рік 

2.1.6. 

Застосування 
технологій щодо 
використання 
відходів деревини 
та інших відходів 
рослинного 
походження для 

Запуск брикетної 
лінії та подальше  
виготовлення 
твердо паливних 
брикетів - 1 шт. 
 

Збільшення кількості 
використання 
альтернативних видів 
палива 

Зменшення видатків 
на опалення 

Енергетична 
незалежність 

Витрати 
бюджету на 
опалення 

Відсоток 
виробленого 
тепла на основі 
використання 
альтернативни

Звіти КП 

Звіти установ, 
що опалюються 

Виконавчий 
комітет 
(відділ 
земельних 
ресурсів та 
ЖКГ, відділ 
бюджетного 
забезпечення 

Постійна 
депутатська 
комісія з 
питань ЖКГ 

Бюджет 
ОТГ  
Грантові 
кошти 

ДФРР 

2021-

2025 

роки 
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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 
виконан

ня  

виготовлення 
твердопаливних 
брикетів на базі КП 
«Салтів водоканал» 

Покращення 
благоустрою 

х видів палива та бух. обліку)    
КП «Салтів- 

водоканал» 

2.1.7. 

Легалізація, та 
технічне 
облаштування 
полігону ТПВ 

Розроблено  
проект 
землеустрою на 
земельну ділянку 
під полігоном 
ТВП   - 1 шт. 
Розроблений  
детальний план 
забудови території  
-1 шт.  
 

Покращення якості 
послуг благоустрою 

Покращення 
екологічної 
складової, що 
підвищить 
привабливість 
громади для туристів 
та відпочиваючих 

Створення умов для 
ефективного 
розвитку громади 

Рівень 
задоволення 
життям в 
громаді 
Кількість 
туристів та 
відпочиваючих 

Кількість 
договорів на 
утилізацію 
ТВП 

Об’єм 
вивезеного 
ТПВ на 
полігон 

Результати 
соціологічного 
дослідження 

Данні із 
статистичних 
установ 

Звіти 
комунального 
підприємства 

Виконавчий 
комітет 
(відділ 
земельних 
ресурсів та 
ЖКГ, 
юридичний 
відділ)  КП 
«Салтів-

водоканал» 

Постійна 
депутатська 
комісія з 
питань ЖКГ 

Бюджет 
ОТГ  
Грантові 
кошти 

ДФРР 

2021- 

2025 

роки 

2.1.8. 

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

Розроблена 
програма - 1 шт.  
Показники 
передбачені 
програмою.  
Проведенно 
заходів - „Зелена 
толока”, «Посади 

Підвищення 
громадської 
активності 
Зменшення 
засміченості  
Покращення 
екологічної складової 
Зменшення витрат на 

Рівень 
задоволення 
життям в 
громаді. 
Об’єми 
вивезеного 
ТПВ 

Результати 
соціологічного 
дослідження  
Звіти 
комунального 
підприємства та 
відділу 
бюджетного 

Виконавчий 
комітет 
(секретар 
виконкому, 
відділ 
земельних 
ресурсів та 
ЖКГ;  відділ 

Громадські  
об’єднання, КП 
«Салтів- 

водоканал», 
заклади освіти 
ОТГ, 
Молодіжна 
рада, органи 

Бюджет 
ОТГ  
Грантові 
кошти 

ДФРР 

2021-

2025 

роки 
впровадж
ення  
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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 
виконан

ня  

довкілля.   своє дерево» - не 
менше 1-го 
кожного року  

поводження з ТВП 

Створення умов для 
ефективного 
розвитку громади. 

Кількість 
витрат  на 
благоустрій  

забезпечення 
селищної ради  

освіти, молоді 
і спорту) 

самоорганізації 
населення, 
комунальні 
заклади ОТГ  

2.1.9  

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

Виділено та 
облаштовано 
місць відпочинку:  
смт Старий -2 шт.;                                     
с. Зарічне – 1 шт., 
с. Молодова – 1 

шт.. 
Облаштовано 
місць відпочинку : 
в с. Хотімля – 2   

Забезпечення місця 
для відпочинку 

Покращення 
туристичної 
привабливості 

Рівень 
задоволення 
життям в 
громаді 
Кількість 
туристів та 
відпочиваючих 

Результати 
соціологічного 
дослідження 

Виконавчий 
комітет 
(відділ 
земельних 
ресурсів та 
ЖКГ, 
юридичний 
відділ)   

КП «Водолазна 
рятувальна 
станція» КП 
«Салтів 
Водоканал» 

Постійна 
депутатська 
комісія з 
питань ЖКГ 

Бюджет 
ОТГ  
Грантові 
кошти 

2021- 

2025 

роки 

2.1.10. 

Оптимізація роботи 
КП «Салтів 
водоканал» (в т.ч. 
забезпечення 
надання якісних 

Корегування  
плану роботи  КП 
«Салтів 
водоканал»  із 
впровадження 
заходів  

Покращення якості 
комунальних послуг 

Покращення рівня 
життя мешканців 
громади 

Збільшення кількості 

Рівень 
задоволення 
життям в 
громаді. 
Зменшення 
кількості 

Результати 
соціологічного 
дослідження 

Дані журналу 
звернення 
громадян. 

Виконавчий 
комітет 
(відділ 
земельних 
ресурсів та 
ЖКГ,  

Постійна 
депутатська 
комісія з 
питань ЖКГ, 
Громадські  
об’єднання , 

Бюджет 
ОТГ  
Грантові 
кошти 

ДФРР 

2021 – 

розробка 

2022-

2025 

роки 
впровадж
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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 
виконан

ня  

комунальних 
послуг на всій 
території ОТГ та 
можливе 
розширення 
об’ємів і видів 
послуг)  

спрямованих на 
поступове 
зменшення 
заборгованості та 
покращення 
якості послуг   - 1 

шт. 
 

комунальних послуг 

Збільшення кількості 
абонентів 

Створення умов для 
ефективного 
розвитку громади 

скарг. 
Кількість 
комунальних 
послуг. 
Кількість 
абонентів. 
 

Звіти 
комунального 
підприємства 

старости) КП 
«Салтів- 

водоканал» 

органи 
самоорганізації 
населення 

 

ення 

 

Пріоритети розвитку  2.2. Розвиток суспільної інфраструктури (об’єкти освіти та культури, спорту і відпочинку, охорони 
здоров’я, соціальної сфери) 

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 

Кількість об’єктів, 
що пристосовані 
до потреб людей 
з інвалідністю - 8 

шт.  

Покращення 
доступності для 
людей з 
обмеженими 
можливостями 

Підвищення рівня 
соціальної 
інтеграції людей з 
інвалідністю 

Кількість 
людей з 
інвалідністю 
що 
використовую
ть об'єкти 

Рівень 
задоволення 
життям в 
громаді серед 

Звіти 
структурних 
підрозділів 
селищної 
ради. 
Результати 

соціологічног
о 
дослідження 

Виконавчий 
комітет (відділ 
земельних 
ресурсів та ЖКГ 
відділ освіти, 
молоді і спорту, 
ЦНАП ) 

Управління 
соціального 
захисту 
населення та 
територіальний 
центр 
соціального 
обслуговування 
Вовчанської РДА,   
громадські 

Бюджет 
ОТГ  
Грантові 
кошти 

ДФРР 

2021-2025 

роки 
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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  

людей з 
інвалідністю 

організації 

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 
без зриву учбового 
процесу 

Збільшення 
кількості 
відвідувань занять 
дітьми 

Покращення якості 
освіти 

Кількість 
кількість 
перевезених 
дітей 

Рівень 
відвідувань 
дітей 
шкільних 
занять 

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

Рівень 
задоволення 
послугами з 
освіти  

Звіти відділу 
освіти 

Результати 
соціологічног
о 
дослідження 

Виконавчий 
комітет 
(тендерний 
комітет, загальний 
відділ; відділ 
освіти, молоді і 
спорту  ) 

Громадські 
організації, 
батьківські 
комітети, органи 
самоорганізації 
населення 

Бюджет ОТГ  
Бюджет 
області 

 

2021 - 

2025 роки 

2.2.3. 

Встановлення 
дитячих та 
спортивних 
майданчиків в 
селах.  

Встановлені 
майданчики - 5 

шт. ( по одному в 
селах : Вишневе, 
Молодова, 
Томахівка, 

Забезпечення 
якісного активного 
відпочинку 

Зменшення 
шкідливих звичок 

Зменшення рівня 

Кількість 
дітей, які 
користуються 
дитячими 
майданчикам
и 

Звіти відділу 
бюджетного 
забезпеченн
я 

Результати 
соціологічног

Виконавчий 
комітет ( відділ 
освіти, молоді та 
спорту) 

Громадські 
організації, 
батьківські 
комітети, органи 
самоорганізації 
населення  

Бюджет 
ОТГ  
Бюджет 
області 
Грантові 
кошти 

2021-2025 

роки 
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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  

Середівка, 
Хотімля) 

захворюваності  Рівень 
задоволеності 
дозвіллям 

Рівень 
захворюванос
ті. 

о 
дослідження 

Звіти 
медичних 
установ 

2.2.3. 

Заміна старого 
обладнання 
харчоблоків в 
закладах освіти 
громади на нове 
енергоефективне   

Закуплено та 
встановлено 
обладнання в 
закладах освіти 
ОТГ-  4 шт. 

Забезпечення 
якісного  
харчування дітей 

Збільшення 
кількості 
відвідувань занять 
дітьми 

Покращення якості 
освіти 

Зменшення 
енерговитрат 

Рівень 
задоволення 
харчуванням в 
закладах 
освіти 

Рівень 
відвідування в 
закладах 
освіти  
Кількість 
витрат з 
бюджету за 
енергоспожив
ання 

Звіти відділу 
бюджетного 
забезпеченн
я 

Результати 
соціологічног
о 
дослідження  
Звіти відділу 
освіти 

Звіти відділу 
бюджетного 
забезпеченн
я та 
бухгалтерськ
ого обліку 

Виконавчий 
комітет 
(тендерний 
комітет, відділ 
освіти, молоді і 
спорту ; відділ 
бюджетного 
забезпечення та 
бухгалтерського 
обліку ) 

  Постійна 
депутатська 
комісія  з питань 
соц. економ. 
розвитку ,  соц. 
захисту та 
гуманітарних 
питань 

Бюджет 
ОТГ  
Грантові 
кошти 

 

2021—
2025 рік 

2.2.4.  

Придбання 
комп’ютерної та 
іншої організаційної 
техніки для закладів 

Закуплено 
обладнання 
(комплектів) – за 
показниками, 
передбаченими в 

Підвищення якості 
та доступності до 
послуг в сфері 
освіти та культури 

Покращення якості 

Кількість 
заходів 
(учасників) 
Результати 
ЗНО, 

Звіти відділу 
бюджетного 
забезпеченн
я 

Звіти про 

Виконавчий 
комітет 
(тендерний 
комітет, відділ 
освіти, молоді і 

Постійна 
депутатська 
комісія з питань 
соцеконом. 
розвитку, 

Бюджет 
ОТГ  
Грантові 
кошти 

2021- 

2025 рік 
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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  

освіти та культури 
громади (в рамках 
відповідних 
програм) 

програмах 

Забезпечено 
заклади освіти та 
культури ОТГ 
якісним 
доступом до 
мережі Інтернет 
(у кількості) - за 
показниками, 
передбаченими в 
програмах 

 

 

життя в громаді результати 
участі учнів в 
олімпіадах, 
конкурси і т.п. 
Рівень 
задоволення 
мешканців 

роботу 
закладів 
культури та 
освіти 

Результати 
дослідження 

спорту, сектор 
культури та 
туризму, старости) 

соціального 
захисту та 
гуманітарних 
питань 

2.2.5. 

Здійснення 
капітального 
ремонту 
спортивного залу 
Гонтарівської ЗОШ 
із забезпеченням 
після ремонту 
доступу до нього 
всім бажаючим 
мешканцям села 
(забезпечення 
доступу для осіб з 
інвалідністю) 

Відремонтований 
спортивний зал – 

1 шт. 

Підвищення якості 
занять фізичною 
культурою для 
учнів школи 

Забезпечення 
якісного  активного 
відпочинку для 
мешканців села 

Зменшення 
шкідливих звичок 

Зменшення рівня 
захворюваності 

Кількість 
бенефіціарів 

Рівень 
успішності 
школярів із 
фізичної 
культури 

Рівень 
відвідування 
занять з 
фізкультури 

Рівень 
задоволеності 
дозвіллям 

Протокол 
доставки та 
прийняття 

Звіти відділу 
бюджетного 
забезпеченн
я 

Звіти закладу 
освіти 

Результати 
соціологічног
о 
дослідження 

Звіти 

Виконавчий 
комітет (Відділ 
освіти, молоді і 
спорту, староста с. 
Гонтарівка) 

Молодіжна рада Бюджет 
ОТГ  
Грантові 
кошти 

2021- 

2025 роки 
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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  

мешканців 
села 

Рівень 
захворюванос
ті 

медичних 
установ 

2.2.6. 

Здійснення ремонту 
/реставрацій 

нежитлових 
будівель закладів 
культури у с. 
Кирілівка, с. 
Молодова, 
(забезпечення 
доступу для осіб з 
інвалідністю, з 
врахуванням 
потреб людей 
старшого віку) 

 Виготовлено   
проектно-

кошторисну 
документацію  - 
2 шт.  
Виконано 
ремонтів  / 
реставрацій 
будівель 

сільських 
закладів 
культури – 2 шт. 

Підвищення якості 
та доступності до 
послуг в сфері 
культури 

Забезпечення 
якісного дозвілля 
відпочинку для 
мешканців села 

Покращення якості 
життя в громаді 

Кількість 
проведених 
заходів 

Кількість 
учасників цих 
заходів 

Рівень 
задоволеності 
дозвіллям 
мешканців 
села 

Протокол 
доставки та 
прийняття 

Звіти відділу 
бюджетного 
забезпечення 

Звіти сектору 
культури та 
туризму. 
Результати 
соціологічно
го 
дослідження 

Виконавчий 
комітет( відділ 
освіти, молоді і 
спорту,  сектор 
культури та 
туризму, старости 
відповідних 
старостинських 
округів) 

Постійна 
депутатська 
комісія з питань 
17оц. Економ. 
Розвитку, 17оц.. 
Захисту та 
гуманітарних 
питань 

Бюджет 
ОТГ 

Обласний 
бюджет 

Грантові 
кошти 

ДФРР 

2021 

виготовле
ня ПКД, 
2022-2025 

роки 

проведенн
я 
ремонтни
х робіт 

2.2.7. 

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

Завершення 
будівельних 
робіт  нової 
амбулаторії – в 
смт Старий 
Салтів – 1 шт. 
 

Підвищення якості 
та доступності до 
послуг в сфері 
охорони здоров’я 

Зменшення 
кількості 
захворюваності 
Зменшення 

Кількість 
людей, які 
користуються 
медичними 
закладами 

Рівень 
захворюванос
ті 

Звіти відділу 
бюджетного 
забезпечення 

Звіти 
медичних 
установ 

Результати 
соціологічно

Виконавчий 
комітет (відділ 
земельних 
ресурсів та ЖКГ, 
відділ 
бюджетного 
забезпечення  та 
бухгалтерського 

Постійна 
депутатська 
комісія  з питань 
17оц.. Економ. 
Розвитку ,  17оц.. 
Захисту та 
гуманітарних 
питань 

Бюджет 
ОТГ 

Державний 
бюджет 

Обласний  
бюджет 

 ДФРР 

Грантові 

2021 – 

2025 рік 
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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  

кількості 
непрацездатності 
Покращення якості 
життя в громаді 

Рівень 
непрацездатн
ості 
Рівень 
задоволеності 
мешканців 

го 
дослідження 

обліку) кошти 

 

Пріоритети розвитку  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 

Виконання приписів 
ДСНС: 
Придбання 
вогнегасників – 40 

шт.. 
Обробка дерев’яних 
конструкцій дахів 
закладів освіти : с. 
Кирилівська ( ЗОШ та 
ДНЗ) - 2шт., с. 
Гонтарівка (ЗОШ)  -
1шт.,  с Хотімля 
(ЗОШ) - 1шт., 
Шестакове (ЗОШ) - 
1шт., Зарічне (ЗОШ) -

Покращення 
стану пожежної 
безпеки 

Створення 
безпечних умов 
для ефективного 
розвитку 
громади 

Кількість пожеж 

Рівень 
задоволеності 
умовами безпеки 
у мешканців 

Звіти органів 
ДСНС 

Результати 
соціологічног
о 
дослідження 

Виконавчий 
комітет 
(загальний 
відділ) 

Місцеві 
підрозділи 
ДСНС, 
комунальні  
заклади ОТГ, 
районні 
комунальні 
заклади 
охорони 
здоров’я 

Бюджет 
ОТГ 

2021- 

2025роки  
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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 
виконан

ня  

1шт., Старий Салтів 
(ЗОШ та ДНЗ) - 2 шт.. 
Монтаж системи 
блисковкозахисту– 8 

шт. 
2.3.2. 

Створення системи 
відеоспостереженн
я  

Встановлення мереж 
відеоспостереження в 
громадських місцях в 
селі Хотомля,   та селі 
Молодова  - 2 шт.  

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 

Виконавчий 
комітет 
(заступник 
голови з 
виконавчої 
роботи) 

Місцеві 
підрозділи 
поліції  

Бюджет 
ОТГ 

Грантові 
кошти 

2021 – 

2025 рік 

2.3.3. 

Впровадження  
Програми 
забезпечення 
публічної безпеки і 
правопорядку, 
протидії 
злочинності на 

Внесення змін до 
програми  - 1 од.  
Показники зазначені в 
програмі . 
Забезпечення  
пальним  спеціальні 
автомобілі 
поліцейських 

Покращення 
стану безпеки 
на території 
громади 

Створення 
безпечних умов 
для ефективного 
розвитку 

Кількість 
скоєних 
злочинів та 
адміністративни
х 
правопорушень 
на території ОТГ 

Рівень довіри до 

Звіти органів 

поліції 
Результати 
соціологічног
о 
дослідження 

Виконавчий 
комітет 
(заступник 
голови з 
виконавчої 
роботи, 
загальний відділ) 

Місцеві 
підрозділи 
поліції 
Постійна 
комісія з 
питань 
законності . 
громадського 

Бюджет 
ОТГ 

Грантові 
кошти. 

2021-

2025 

впровадж
ення 
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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 
виконан

ня  

території ОТГ 
«Безпечний Салтів» 
та її впровадження 
(у тому числі 
інструкції для 
людей похилого 
віку, як не бути 
обдуреним) 

офіцерів громади у 
кількості  - 2 шт. 

громади правоохоронних 
органів 

Рівень 
задоволеності 
умовами безпеки 
у мешканців 

порядку , 
депутатської 
діяльності та 
етики 

 

 

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

     Пріоритет розвитку   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 
фінансу-

вання 

Строки 
виконання  

3.1.1. 

Виготовлення 
Генпланів 
населенних пунктів 
ОТГ та встановлення 
їх меж.  

Розроблено 
Генпланів  
населенних 
пунктів ОТГ та 
встановлення їх 
меж – 20 шт. 

Покращення послуг 
в сфері 
містобудування 

Покращення умов 
для ведення бізнесу 

Наявність 
рішення ради 
про 
затвердження 
ген. плану 

Кількість 
дозволів на 
будівництво  

Звіти 
структурних 
підрозділів 
селищної ради 

Дані з 
державних 
реєстрів 

Звіти 

Виконавчий 
комітет 
(відділ 
земельних 
ресурсів та 
ЖКГ) 

Громадські 
об’єднання  

Бюджет 
ОТГ 

Грантові 
кошти, 

Державний 
бюджет,  
Місцевий 
бюджет 

2021 -2025 

роки 
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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 
виконання  

Кількість 
підприємців 

фіскальних 
органів 

3.1.2. 

Проведення 
нормативно  
грошової оцінки 
земель ОТГ 

Проведено 
нормативно  
грошову оцінку 
земель по 
старостинським 
округам  - 6 шт.  

Покращення послуг 
в сфері земельних 
відносин.  
Покращення 
надходжень до 
бюджету ОТГ . 
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 
ЖКГ, відділ 
бюджетного 
забезпечення 
та бух. обліку 
, загальний 
відділ, відділ 
державної 
реєстрації) 

Громадські 
об’єднання 

Бюджет 
ОТГ 

Грантові 
кошти. 
Державний 
бюджет, 
Місцевий 
бюджет 

2021-2025 

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 ОТГ 

Кількість 
укладених 
договорів 

Виконавчий 
комітет 
(відділ 
земельних 
ресурсів та 
ЖКГ, відділ 
бюджетного 
забезпечення 
та бух. обліку 
, загальний 
відділ, відділ 
державної 
реєстрації) 

Комунальні 
заклади ОТГ 

Бюджет 
ОТГ 

Грантові 
кошти. 

2021  рік 
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Пріоритет розвитку  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  роботи 
Центру підтримки 
підприємництва та 
розвитку туризму . 

Проведення  
інформаційних 
заходів для 
громадян  в 
рамках роботи 
Центру (з 
дотриманням 
принципів 
гендерної 
рівності) не 
менше 2- х на 
місяць  

Покращення умов 
для ведення бізнесу 

Кількість 
проведених 
заходів 

Кількість 
інформаційних 
публікацій 

Звіти 
відповідальни
х осіб. 
Сайт ОТГ 

Друковані 
засоби 
інформації 

Виконавчий 
комітет 
(заступник 
голови з 
питань 
регіонального 
розвитку та 
інвестицій, 
загальний 
відділ)  

Громадські 
організації, 
Вовчанськи
й районний 
центр 
зайнятості 

Бюджет 
ОТГ 

Кошти 
обласного 
та 
районного 
бюджету 

Грантові 
кошти   
 

2021-2025 

роки 

3.2.2. Впровадження 
енергозбереження,   
енергоефективності  
та заходів 
комплексної термо-

модернізації 
комунальних об’єктів  

Проведено 
енергоаудит 

будівель закладів 
освіти  ОТГ -  6 

Виготовлення 
ПКД із 
елементами 
термомодернізаці
ї  об’єктів 
закладів освіти - 2   

Можливість подачі 
заявки на грантове 
фінансування 
заходів з 
термомодернізації 
Розвиток 
міжмуніципального 
співробітництва 

Залучення коштів 
на розвиток громади 

 

Отримані кошти 
та реалізовані 
інвестиції 
Кількість витрат 
бюджету ОТГ 
на енергоносії 
Рівень 
задоволення 
мешканців ОТГ 

Акт членства 
громади в 
Угоді Мерів 

Звіти з 
грантової 
діяльності 
громади 

Протокол 
приймання 
інвестицій 

Бюджетні 
звіти громади 

Рузультати 

Виконавчий 
комітет 
(заступник 
голови з 
питань 
регіонального 
розвитку та 
інвестицій, 
керівники 
комунальних 
закладів, 
відділ 
бюджетного 

Відділ 
освіти, 
молоді і 
спорту; 
сектор 
культури та 
туризму, 
постійна 
депутатська 
комісія з 
питань 
бюджету, 
комунальні 

Бюджет 
ОТГ  
Грантові 
кошти 

 2021-2025 

роки 
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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  

соціологічног
о дослідження 

забезпечення) заклади ОТГ 

3.2.3. 

Розробка і 
затвердження 
цільової Програми 
«Розвиток туризму на 
території 
Старосалтівської 
ОТГ», подальше її 
впровадження 

Розроблена 
програма - 1шт. 
Показники, 
зазначені в плані 
Наявність 
туристичної 
марки (бренду) 
громади -1 шт. 

Покращення умов 
для ведення та 
сприяння розвитку 
туристичного 
бізнесу ОТГ 

Збільшення рівня 
зайнятості 
населення 

Покращення якості 
життя 

Кількість 
суб’єктів 
туристичного 
бізнесу 

Кількість 
туристів 

Рівень 
зайнятості 
(безробіття) 
Рівень 

задоволення 
населення 

Звіти райдерж 
–адміністрації 
Звіти 
фіскальних 
служб 

Звіти 
статистики та 
центру 
зайнятості 
Результати 
соціальних 
досліджень 

Виконавчий 
комітет  
(Сектор 
культури та  
туризму; 
відділ 
бюджетного 
забезпечення 
та бух. обліку) 

Постійна 
депутатська 
комісія з 
питань 
бюджету 

Бюджет 
ОТГ  
Грантові 
кошти 

2021 рік – 

розробка, 
2022-2025 

роки 

впровадже
ння 

3.2.4. 

Створення  в смт 
Старий Салтів 

простору для 
розвитку туризму, 
відпочинку, водних 
видів спорту, 
зеленого туризму 

Облаштовані 
земельні ділянки 
на узбережжі  
Печеніжського 
водосховища  в 
смт Старий 
Салтів по вулиці 
Лужанський шлях 
та вулиці 
Донецька  - 2 шт. 

Покращення умов 
для ведення та 

сприяння розвитку 
туристичного 
бізнесу ОТГ 

Збільшення рівня 
зайнятості 
населення 

Покращення якості 
життя 

Кількість 
суб’єктів 
туристичного 
бізнесу 

Кількість 
туристів 

Рівень 
зайнятості 
(безробіття) 
Рівень 

задоволення 
населення 

Звіти райдерж 
–адміністрації 
Звіти 
фіскальних 
служб 

Звіти 
статистики та 
центру 
зайнятості 
Результати 
соціальних 
досліджень 

Виконавчий 
комітет  
(Сектор 
культури та  
туризму; 
відділ 
бюджетного 
забезпечення 
та бух. обліку) 

Постійна 
депутатська 
комісія з 
питань 
бюджету 

 

Залучення 
інвесторів 

Грантові 
кошти 

2021 рік – 

розробка, 
2022-2025 

роки 
впровадже
ння 

 

Пріоритет розвитку   3.3. Забезпечення привабливих умов обслуговування потенційних інвесторів 
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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 
виконання  

3.3.1 

Визначення 
відповідальної 
посадової особи в 
ОТГ з питань 
інвестицій та 
покладання на нього 
обов’язків щодо 
роботи з 
інвесторами (з 
дотриманням 
принципів гендерної 
рівності) 

Кількість 
працівників - 1 

Покращення 
умов для 
ведення та 
сприяння 
розвитку 
малого та 
середнього 
бізнесу в ОТГ 

Збільшення 
робочих 
місць 

Збільшення 
рівня 
зайнятості 
населення 

 

 

Кількість 
інвесторів 

Кількість 

нових 
робочих 
місць 

Рівень 
зайнятості 
(безробіття) 

Звіти 
райдерж –
адміністрації 
Звіти 
фіскальних 
служб 

Звіти 
статистики 
та центру 
зайнятості 

Виконавчий комітет 
(заступник голови з 
питань 
регіонального 
розвитку та 
інвестицій) 

Постійна 
депутатська 
комісія з питань 
бюджету 

Бюджет 
ОТГ  
 

2021 рік 

3.3.2. 

Оптимізація 
розмірів місцевих 
податків і зборів, а 
також їх 
диференціація за 
видами діяльності, 
розробка механізмів 
стимулювання 
бізнесу (з 
особливою 

Корегування 
плану - 1 шт. 
Показники 
зазначені в 
плані  

Покращення 
умов для 
ведення та 
сприяння 
розвитку 
малого та 
середнього 
бізнесу в ОТГ 

Збільшення 
робочих 
місць 

Кількість 
інвесторів 

Кількість 

нових 
робочих 
місць 

Рівень 
зайнятості 
(безробіття) 

Звіти 
райдерж –
адміністрації 
Звіти 
фіскальних 
служб 

Звіти 
статистики 
та центру 
зайнятості 

Виконавчий комітет 
(заступник голови з 
питань 
регіонального 
розвитку та 
інвестицій) відділ 
бюджетного 
забезпечення та бух. 
обліку, загальний 
відділ, відділ 
земельних ресурсів 

Постійна 
депутатська 
комісія з питань 
бюджету 

Бюджет 
ОТГ  
 

2021 -2025  роки 
впровадження 
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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 
виконання  

підтримкою жінок в 
бізнесі) 

Збільшення 
рівня 
зайнятості 
населення 

та ЖКГ, юридичний 
відділ) 

 

Пріоритет розвитку  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 

фінансу-вання 

Строки 
виконання  

3.4.1. 

Активна ярмаркова 
діяльність 
продукцією 
власних 
підприємців та 
залучення інших 
виробників 

Кількість 
заходів, в яких 
брала участь 
громада - не 
менше 5 шт. 
щорічно 

Покращення 
умов для 
ведення та 
сприяння 
розвитку малого 
та середнього 
бізнесу в ОТГ 

Задоволення 
потреб 
мешканців 
громади 

Кількість 
проведених 
заходів 

Рівень 
задоволення 
підприємців 
та населення 

Звіти 
структурних 
підрозділів ради 

Результати 
соціологічних 
досліджень 

Виконавчий 
комітет 
(секретар 
ради, секретар 
виконкому, 
старости) 

Громадські 
об’єднання , 
підприємці 
ОТГ 

Бюджет ОТГ. 
Спонсорські 
кошти 

2021-2025 

роки  

3.4.2. 

Pозробка та випуск 
друкованої 
рекламно -
інформаційної, 
сувенірної 

Кількість 
підготовлених 
видів та 
екземплярів 
друкованої та 
сувенірної 
продукції - 5 

Покращення 
умов для 
ведення та 
сприяння 
розвитку 
туристичного 
бізнесу в ОТГ 

Кількість 
випущеної 
продукції 
Кількість 
суб’єктів 

туристичного 
бізнесу 

Звіти 
структурних 
підрозділів 
ради. 
Звіти райдерж –
адміністрації 
Звіти 

Виконавчий 
комітет 
(секретар 
виконкому , 
відділ 
культури та 
туризму, 

Громадські 
об’єднання, 
підприємці 
ОТГ 

Бюджет ОТГ. 
Спонсорські 
кошти 

2021- 2025 

роки 
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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 
виконання  

продукції видів, 5.000 
екземплярів 

Кількість 
туристів 

фіскальних 
служб 

Звіти статистики 

старости) 

 

 

 

Ціль розвитку  4. Формування позитивного образу громади з високим рівнем активності мешканців і управління 

Пріоритет розвитку  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 
новоствореної 
Молодіжної 
громадської ради 
та органів 
молодіжного 
місцевого 
самоврядування 
навчальних 

Розробка  
програми 
підтримки 
молоді – 1 шт. 
Показники 
зазначені в 
програмі.  

Підвищення 
громадської 
активності 
молоді 
Внутрішня 
інтеграція 
громади 

Кількість 
організацій 

Кількість членів 
організацій 

Кількість 
проведених 
ними заходів та 
кількість 

запроваджених 
/ реалізованих 

Звіти 
молодіжних 
організацій 

Виконавчий 
комітет (Відділ 
освіти, молоді і 
спорту, відділ 
культури і 
туризму) 

Молодіжна рада 

Навчальні 
заклади ОТГ 

Бюджет ОТГ. 
Грантові 
кошти. 

2021 рік 
розробка 
2022-2025 

роки 

реалізація 
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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 
виконання  

закладів (з 
дотриманням 
принципів 
гендерної 
рівності) 

ініціатив 

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 
ОТГ 

Внутрішня 
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, 
старости, 
молодіжна рада 

Бюджет ОТГ. 
Грантові 
кошти. 

2021-2025 

роки 

4.1.3. 

Проведення 
бюджету участі з 
дотриманням 
принципів 
ґендерної 
рівності  

Проведення  иа 

реалізація 
щорічно 
бюджету участі 
- 1 шт. 

Підвищення 
громадської 
активності 
мешканців 
ОТГ 

Внутрішня 
інтеграція 
громади 

Наявність 
положення про 
бюджет участі 
Кількість 
поданих 
проектних 
заявок 

Кількість 

Рішення про 
затвердження 
положення 
бюджету 
участі 
Протоколи 
засідань 
конкурсної 

Виконавчий 
комітет 
(утворена 
робоча група з 
питань 
впровадження 
бюджету участі 
та утворена 

Громадські 
організації, 
органи 
самоорганізації 
населення . 

Бюджет ОТГ. 
Грантові 
кошти. 

2021-2025  

роки – 

проведення та 
реалізація 
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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 
виконання  

реалізованих 
проектів 

Рівень 
задоволення 
мешканців 

комісії 
Звіти 
конкурсної 
комісії 
Інформація з 
сайту ОТГ 

Дослідження 
умов життя та 
якості надання 
публічних 
послуг 

конкурсна 
комісія 
розгляду 
проектів) 

 

Пріоритет розвитку  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. 
Врровадження 

електронну 
реєстрацію  
дітей в 
дошкільні 

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 
ОТГ) 

Громадські 
об’єднання , 
комунальні 
заклади 
ОТГ 

Бюджет 
ОТГ 

ДФРР 

Грантові 
кошти 

2021 

розробка , 
2022-2025 

роки 

реалізація  
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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  

заходи – 1 шт. 
Розроблений 
загальний сайт 
по відділу освіти 
, молоді та 
спорту з 
підрозділами 
всіх заколів 
освіти – 1 шт. 

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 од. 
кожн. року 

Видання 
інформаційного 
бюлетеню – не 
менше 4 
випусків на рік 

Сайт  ОТГ 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 
інформ. 
бюлетеню, його 
наклад 

Рівень 
задоволення 
мешканців від 
отримання 
послуг 

Кількість 
придбаного 
обладнання 

Зменшення 

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 
та туризму) 

Молодіжна 
рада, 
заклади 
освіти, 
культури, 
охорони 
здоров’я, 
соціального 
захисту, 
громадські 
об’єднання, 
Фахівці  
Програми 
«Децентралі
зація 
приносить 
кращі 
результати 
та 

Бюджет 
ОТГ, 
Грантові 
кошти 

2021-2025 

роки 



 

  

Децентралізація приносить кращі результати та ефективність (DOBRE) 

 

 

 30 

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  

кількість скарг ефективніст
ь» (DOBRE) 

4.2.3. 

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

Кількість 
посадовців та 
інших фахівців 
які підвищать 
кваліфікацію або 
пройдуть 
навчання - не 
менше 10 осіб 
щорічно 

Покращення 
якості надання 
послуг  
Створення умов 
для ефективного 
розвитку громад 

Рівень 
задоволення 
мешканців від 
отримання 
послуг 

Зменшення 
кількість скарг 

Дані кадрового 
підрозділу про 
кількість 
отриманих 
сертифікатів 

Дані журналу 
вхідної 
кореспонденції  
про кількість 
проведених 
тренінгів 

Результати 
досліджень 

Дані журналу 
звернень 
громадян 

Виконавчий 
комітет 
(секретар ради, 
секретар 
виконкому,начал
ьник загального 
відділу) 

Центр 
розвитку 
місцевого 
самоврядува
ння в 
Харківській 
області, 
Експерти 
Програми 
(DOBRE)  

Бюджет 
ОТГ, 
Грантові 
кошти 

2021-2025 

роки 

4.2.4. 

Забезпечення 
надання якісних 
адміністративних 
послуг через 
ЦНАП  

Розроблена та 
впроваджена  
нова концепція 
розвитку ЦНАП  
- 1шт.                
Кількість 
адміністративни
х  послуг – не 
менше 40 .  
Розроблені 

Покращення 
якості надання та 
кількості 
адмінпослуг 

Скорочення часу 
надання 
адмінпослуг 

Підвищення рівня 
доступності до 
адмінпосуг для 

Рівень 
задоволення 
мешканців 

Зменшення 
кількість скарг 

Звіт з роботи 
адміністраторів 
ЦНАП 

Звіти з роботи 
ЦНАП щодо 
кількості 
адмінпослуг 
для мешканців 
віддалених сіл 
за місцем їх 

Виконавчий 
комітет (ЦНАП, 
відділ державної 
реєстрації) 

Постійна 
депутатська 
комісія з 
питань 
бюджету 

Експерти 
Програми 
(GIZ) 

Бюджет 
ОТГ, кошти 
ДФРР,  
Грантові 
кошти 

Розробка 
2021 , 

впровадже
ння 2022-

2025 роки 
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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  

листівки з  
переліком 
адміністративни
х послух і 
контактами  
надавачів послуг 
– 1 одиниця. 
Утворено 
віддалених 
робочих місць –  

не менше 3 (з 
забезпеченням 
дотримання 
принципів 
гендерної 
рівності) 
 

мешканців 
віддалених сіл 

отримання 

Результи 
соціологічних 
досліджень 

Дані журналу 
звернень 
громадян 

 

 


