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  Додаток 1  до рішення виконавчого комітету від 20.01.2022 року № ______ 

Старосалтівський селищний голова ……………..………………..Едуард Коновалов  
(печатка громади) 

 

Звіт з реалізації Стратегії розвитку Старосалтівської ОТГ (станом на 20.01.2022 року ) 
За період : 01.01.2021 року  до 20.01.2022 

1. Аналіз заходів, передбачених до реалізації в Стратегії (всі позиції, зазначені в детальному плані заходів Стратегії): 
 

 
Стратегічна ціль 1: Створення гідних умов для особистого розвитку та соціального забезпечення мешканців громади 

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

 

Завдання / захід 

Стан реалізації: 
Якщо завдання не реалізується/ не реалізовано, з якими 
проблемами зіштовхнулися при його реалізації; способи 

їх вирішення 

Чи діяльність / 
захід є актуальним 

в оновленій 
стратегії 

реалізовано 
повністю 

на етапі 
реалізації/ 

реалізується 
постійно 

не 
реалізується/ 

не 
реалізовано 

1.  1.1.1. Запровадження 
ефективної системи 
якісної освіти в ТГ (в 
т.ч. оптимізація 
мережі освітніх 
закладів та 
розширення мережі 
дошкільних освітніх 
закладів) 

  На етапі 
реалізації  
(рішенням XX cесії 
Старосалтівської 
селищної ради VIII 

cкликання від 17 
грудня 2021 року 
№2276 
затверджено 
Дорожню карту 
модернізації 
мережі закладів 
загальної 
середньої освіти 
Старосалтівської 
селищної ради 
Чугуївського 
району 

   

Розроблена та затверджена ї комплексна місцева  цільова програма 
Удосконалення галузі освіти на  2022-2025 роки    - 1 шт.  

 Розроблено і затверджено рішенням XIV сесії Старосалтівської 
селищної ради VIII cкликання від 27 липня 2021 року №1035 Стратегію 
розвитку освіти Старосалтівської територіальної громади на 2021-

2025 роки. 

З 01.02.2021 року дошкільний структурний підрозділ 
Старосалтівського ліцею переведено з короткотривалого на повний 
режим роботи. 

З 17.06.2021 року Шестаківський ЗДО (я/с) «Веселка» почав працювати 
за повним режимом перебування дітей.  

Захід є актуальним в 
оновленій стратегії 
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Харківської 
області) 

2. 1.1.2.Впровадження 
комплексу нових 
видів надання послуг 
та покращення якості 
існуючих послуг в 
бібліотеках (з 
урахуванням потреб 
людей старшого віку) 

 На 
етапі  реалізації  

 Розроблена та затверджена місцева цільова програма «Розвиток 
бібліотек» на  . В 2021 році  реалізовані заходи передбачені програмою 
в Центральній бібліотеці смт Старий Салтів . Закуплено  
комп’ютерне обладнання та облаштовано вбиральню .   Впроваджені 
нові послуги на базі бібліотеки для мешканців громади  - 3 одиниці ( 
копіювання, сканування , та оплата комунальних платежів ).   

Захід є актуальним в 
оновленій стратегії 

3. 1.1.3. Впровадження 
комплексу нових 
видів надання послуг 
та покращення якості 
існуючих послуг в 
будинках культури та 
сільських клубах (з 
урахуванням потреб 
людей старшого віку) 

 На етапі 
реалізації  

 Розроблена та затверджена місцева цільова програма «Розвиток 
культури» на 2022 -2024 роки  . В 2021 році  розпочалась реалізація 
заходів   передбачених програмою в Зарічненському  та 
Старосалтівському СБК ,  придбане обладнання , музичні інструменти  
та надаються нові послуги , додатково послугами  охоплений 
Хотімлянський старостинський округ  .  
Перелік запроваджених нових послуг :  
1 .Кіноперегляди та караоке  – Зарічне , Хотімля ,Старий  Салтів. 
2.Дискотеки та вечори танців ( Зарічне Старий Салтів) 
3. Клуби за інтересами/ в тому числі для літніх людей – 1/1 (Зарічне ). 
4.   Гуртки: 

Вокальний – 2 ( Хотімля, Старий Салтів) 
Мистецький – 1 ( Хотімля) 
Театральний – 1 ( Хотімля) 
Спортивні танці – 1 ( Старий Салтів) 
Циркова студія – 1 ( Шестакове)  

Захід є актуальним в 
оновленій стратегії 

4. 1.1.4. Розробка та 
впровадження  
системи  надання 
якісних послуг в сфері 
відпочинку для 
молоді та дорослих (із 
спеціальним 
урахуванням потреб 

 На етапі 
реалізації  

 Розроблені та затверджені місцеві    цільові програми на період 2022-

2024 роки : «Розвиток культури» « Розвиток туризму » , «Розвиток 

фізичної культури  та  спорту»  - 3  шт. 
Створено клуби за інтересами в т.ч. для літніх людей  в селі Зарічне –  

1 шт. 
Створено центр дозвілля для молоді в селі Хотімля, послуги для молоді 
надаються в рамках роботи центру . 
 

Захід є актуальним в 
оновленій стратегії 
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людей старшого віку) і 
його реалізація 

5. 1.1.5. Організація 
святкових, 
культурних, 
мистецьких, 
спортивних заходів та 
патріотичне 
виховання населення 
(із спеціальним 
урахуванням потреб 
людей старшого віку) 

 На етапі 
реалізації  

 Розроблено та затверджено відповідуа місцеву цільову Програму  на 
2022-2024 роки  
Проведено у 2021 році : святкових, культурних та мистецьких  заходів 
– 224 ;  спортивних заходів  – 3 ; пізнавальних екскурсій для молоді – 3 ; 

заходів для літніх людей -  2 . 

Захід є актуальним в 
оновленій стратегії 

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

 

Завдання / 
захід 

Стан реалізації: 
Якщо завдання не реалізується/ не реалізовано, з 

якими проблемами зіштовхнулися при його 
реалізації; способи їх вирішення 

Чи діяльність / 
захід є 

актуальним в 
оновленій 
стратегії 

реалізовано 
повністю 

на етапі 
реалізації/ 

реалізується 
постійно 

не реалізується/ 
не реалізовано 

1.  1.2.1.Запровадження 
системи соціального 
захисту в ТГ та її 
подальше 
впровадження  

 На етапі реалізації  Розроблено та затверджено комплексну місцеву цільову програму 
Соціального захисту населення  на  2022-2024 року.  
Розроблено  та затверджено місцеву цільову програму на 2022 рік про 
пільгове перевезення мешканців громади . 
В 2021 році мешканці громади були забезпечені пільговим перевезенням 
до міста Харкова . 
Укладений  договір про співпрацю  з Вовчанською міською радою, щодо 
надання соціальних послуг  в територіальному центрі – 1 шт. 

 

Захід є актуальним в 
оновленій стратегії 

2. 1.2.2. 

 Розробка та 
впровадження  
системи  надання 
якісних  медичних 
послуг.  
 

 

 

На етапі реалізації   Введено в експлуатацію новозбудовану амбулаторію в смт Старий 
Салтів  
 

Проведення ремонту будівлі медичного закладу  в с. Гонтарівка. 
Залучення спеціаліста 1 лікар в Старосалтівську амбулаторію . 
Забезпечення житлом медичних працівників : смт Старий Салтів -  1. 

Придбано обладнання:   обладнання УЗІ  -  1 шт.  

Захід є актуальним в 
оновленій 

стратегії                        

3.1.2.3. 

 Розробка 
комплексної 

 На етапі  
реалізації  

  Розроблено та затверджено місцеву цільову Програму  розвитку 
фізичної культури та спорту на 2022-2024 роки . 

Захід є актуальним в 
оновленій стратегії 
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програми розвитку 
фізичної культури і 
спорту 
Старосалтівської 
селищної ради 

 
Стратегічна ціль 2: Розвиток технічної інфраструктури та забезпечення екологічної безпеки громади 

 
Операційна ціль 2.1.: Розвиток технічної інфраструктури (водопостачання і водовідведення, транспортна інфраструктура , благоустрій, 
вивіз та і утилізація сміття, освітлення) та охорона навколишнього середовища 

 

Завдання / 
захід 

Стан реалізації: 
Якщо завдання не реалізується/ не реалізовано, з 

якими проблемами зіштовхнулися при його 
реалізації; способи їх вирішення 

Чи діяльність / 
захід є 

актуальним в 
оновленій 
стратегії 

реалізовано 
повністю 

на етапі 
реалізації/ 

реалізується 
постійно 

не реалізується/ 
не реалізовано 

1.  2.1.1.Утримання  та 
ремонт комунальних 
доріг та тротуарів 
ТГ  

 На етапі реалізації   Розроблено та затверджено місцеву цільову програму «Утримання та 
ремонт комунальних доріг». 

 Проведений в смт Старий Салтів  поточний ремонт комунальних доріг  
по  2- х ділянках .   Проведений капітальний ремонт  дороги по вулиці 
Миру в смт Старий Салтів            
Проведений ремонт тротуарів на ділянці  в   смт Старий Салтів  по вулиці 
Перемога. 
Розроблено  ПКД на капітальний ремонт дороги по вул. Лісна в смт 
Старий Салтів . 

Захід є актуальним в 
оновленій стратегії 

2. 2.1.2.Забезпечення 
якісного освітлення 
вулиць   

 Реалізується 
постійно  

 Розроблено відповідну місцева-цільова  програма   - 1 шт.   
Проведене вуличне освітлення по вулиці Харківська в селі Зарічне . 
Проведена заміна  люмінісцентних ламп на світлодіодні  - 550 один . 
Придбана спец. техніка  з  навісним обладнанням для виконання 
висотних робіт – 1 шт. 

Захід є актуальним в 
оновленій стратегії 

3. 2.1.3.Забезпечення 
потреб громади в 
якісному 
водопостачанні 

 Реалізується 
постійно  

 Розроблено  та затверджено  місцеву цільову програму «Питна вода» на  
2022-2024 роки  .  Відремонтовано вуличних колодязів, а саме :    
Придбано  та замінено залізобетонні  кільця  - 11 шт. 
Проведено чистку колодязів   - 24 шт. 
Придбано та встановлено металевий дах на  колодязь - 19 шт. 
Придбано та замінено  коловорот -  1 шт.   
Проведений  ремонт  ділянок водогонів - (Кількість ділянок -  38 шт. ). 

Захід є актуальним в 
оновленій стратегії 

4. 2.1.4.Забезпечення 
потреб громади в 
якісному 
водовідведенні 

 Реалізується 
постійно  

 Розроблено  ПКД стадії ПП  на реконструкцію очисних споруд  в смт 
Старий Салтів – 1 шт. 
 

Захід є актуальним в 
оновленій стратегії 
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5. 2.1.5.Забезпечення 
потреб громади в 
якісному поводженні 
з побутовими 
відходами,  в т.ч.   
роздільного збору та 
вивезення ТПВ  

 Реалізується 
постійно  

 Збільшено укладених  договорів  з юридичними  особами на вивіз ТПВ/ 
рідких нечистот -   на  33,33 %  .  
Збільшено укладених  договорів  з фізичними  особами на вивіз ТПВ/ 
рідких нечистот – на 24,3  % у.     
Ліквідовано стихійних смітників  –  18 штук. 

Охоплено додатково  закладів освіти на вивіз ТПВ - 2 шт. 
Додатково охоплено вивозом ТПВ  населених пунктів  -   3 шт.  (село 
Шестакове, село Молодова, село Метайлівка) 
 

 

Захід є актуальним в 
оновленій стратегії 

6. 2.1.6. Технічне 
облаштування 
полігону збору, 
утилізації та 
сортування ТПВ 

 На етапі реалізації   Розроблений  детальний план забудови території  - 1шт. 
Пройдено СЕО детального плану забудови  території  під сортувальну 
станцію ТПВ поблизу смт Старий Салтів , за межами населеного пункту    

– 1 шт.  

Захід є актуальним в 
оновленій 

Стратегії                             

7. 2.1.7. Впровадження 
заходів спрямованих 
на захист 
природного 
середовища, 
екологічної безпеки і 
чистоти довкілля.   

 На етапі 
реалізації  

 Розроблено відповідну  місцеву цільову  програму - 1 шт.  
Проведена стратегічна екологічна оцінка  Плану соціально-економічного 
розвитку громади на 2021-2026 роки .  Проведена стратегічна екологічна 
оцінка Детального плану  забудови території  під сортувальну станцію 
ТПВ поблизу смт Старий Салтів , за межами населеного пункту .  
Проведені заходи - „Зелена толока”  - 1 одиниця ,  «Посади своє 
дерево» - 2 одиниці . 

Захід є актуальним в 
оновленій стратегії      

8. 2.1.8.  Виділення та 
облаштування 
земельних ділянок 
зелених територій 
загального 
користування для 
організації місць 
громадського 
відпочинку (з 
урахуванням потреб 
різних груп 
населення, в т.ч. осіб 
старшого віку, з 
забезпеченням 
доступу для осіб з 
інвалідністю) 

 На етапі реалізації    

Облаштувано місць відпочинку  : 

в с. Хотімля -2 шт. (  встановлені контейнери для збору ТПВ в т.ч. 
і для роздільного збору)    , в  смт Старий Салтів- 1 шт . (частково) .  

Виготовлення землевпорядної документації- 1  од. (сквер по 
вул. Набережна смт Старий Салтів) 
 

Захід є актуальним в 
оновленій стратегії 

9. 2.1.9. Забезпечення 
надання якісних 
комунальних послуг  
КП “Салтів 

 На етапі 
реалізації  

 Розроблено  та затверджено місцеву цільову програму  розвитку 
комунального підприємства «Салтів водоканал» Старосалтівської 
селищної ради Чугуївського району Харківської області  на 2022-

2024 роки 

Захід є актуальним в 
оновленій стратегії 
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водоканал “ на всій 
території ТГ та 
можливе розширення 
об’ємів і видів послуг) 

Проведено  інформаційних  заходів  – 2 шт. .   
 

 
Операційна ціль 2.2: Розвиток суспільної інфраструктури (об’єкти освіти та культури, спорту і відпочинку, охорони здоров’я, соціальної 
сфери) 

 

Завдання / 
захід 

Стан реалізації: 
Якщо завдання не реалізується/ не реалізовано, з 

якими проблемами зіштовхнулися при його 
реалізації; способи їх вирішення 

Чи діяльність / 
захід є 

актуальним в 
оновленій 
стратегії 

реалізовано 
повністю 

на етапі 
реалізації/ 

реалізується 
постійно 

не реалізується/ 
не реалізовано 

1.  2.2.1. Забезпечення 
доступності об’єктів 
інфраструктури для 
людей з інвалідністю 

 На етапі 
реалізації  

 Обладнанно будівель комунальної власності пандусами – 7  шт.                      
( Амбулаторії в смт Старий Салтів – 2 шт. в с. Гонтравка -1 шт.; 
Фельдшерські пункти  - 4 шт. в селах: Шестакове, Зарічне , Хотімля , 
Томахівка.) 

Захід є актуальним в 
оновленій стратегії 

2. 2.2.2. Покращення 
доступності до 
закладів освіти  та  
якості перевезень 
дітей до закладів 
освіти 

 Реалізується 
постійно   

 Проведено  поточних ремонтів та  робіт із технічного обслуговування  
шкіільних давтобусів у кількості – 3 одиниці . 

Захід є актуальним в 
оновленій стратегії 

3. 2.2.3.Встановлення 
дитячих та 
спортивних 
майданчиків в селах  

 Реалізується 
постійно  

 Встановленно  майданчиків при реалізації бюджету участі  – 3 шт. ( по 
одному в селах Вишневе, Середівка,  Зарічне ). 
 

Захід є актуальним в 
оновленій стратегії 

4. 2.2.4. Заміна старого 
обладнання 
харчоблоків в 
закладах освіти 
громади на нове 
енергоефективне   

 Реалізується 
постійно  

 Придбано та встановлено для харчоблоку Шестаківського ЗДО (я/с) 
«Веселка» витяжку - 1 шт.  
Придбано та встановлено для харчоблоку Вишневого ЗДО (я/с) 
«Колосок» витяжку -  1 шт. 

Захід є актуальним в 
оновленій стратегії 

5. 2.2.5.  Придбання 
комп’ютерної та іншої 
організаційної техніки 
для закладів освіти та 
культури громади (в 

 На етапі реалізації   1) У І кварталі 2021 року для Гонтарівського ліцею придбано 8 ПК для 
навчальної діяльності учнів загальною вартістю 122,36200 тис.  грн. та 1 
ПК для навчальної діяльності вчителя вартістю 17,46863 тис. грн. 
Для Кирилівського ліцею придбано 5 ПК для навчальної діяльності учнів 
загальною вартістю 76,47625 тис.  грн. та 1 ПК для навчальної діяльності 
вчителя вартістю 17,46863 тис. грн. 

Захід є актуальним в 
оновленій стратегії 
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рамках відповідних 
програм) 

Для Старосалтівського  ліцею придбано 18 ПК для навчальної діяльності 
учнів загальною вартістю275,31450 тис.  грн. та 2 ПК для навчальної 
діяльності вчителя вартістю 34,93726 тис. грн. 
Для Хотімлянського ліцею придбано 8 ПК для навчальної діяльності учнів 
загальною вартістю 122,36200 тис.  грн. та 1 ПК для навчальної діяльності 
вчителя вартістю 17,46863 тис. грн. 
Для Шестаківського ліцею придбано 5 ПК для навчальної діяльності учнів 
загальною вартістю 76,47625 тис.  грн. та 1 ПК для навчальної діяльності 
вчителя вартістю 17,46863 тис. грн. 
 Усі   ПК закуплені за кошти програми Агентства США з міжнародного 
розвитку (USAID) «Децентралізація приносить кращі результати та 
ефективність» (DOBRE) у рамках проєкту "Центр сучасних освітніх 
технологій як осередок єдиного освітнього простору громади". 
2) У ІІ кварталі 2021 року для Хотімлянського ліцею придбано 1 ноутбук 
для адміністративно-господарської діяльності вартістю 16,550 тис.грн. за 
кошти бюджету Старосалтівської селищної ради. 
3) У ІІІ кварталі 2021 року для Гонтарівського ліцею придбано 1 ноутбук у 
складі інтерактивного комплексу (ноутбук+мультимедійний 
проєктор+інтерактивна дошка)  для навчальної діяльності вчителя 
загальною вартістю 76, 400  тис. грн.   
Для Кирилівського ліцею придбано 1 ноутбук у складі інтерактивного 
комплексу (ноутбук+мультимедійний проєктор+інтерактивна дошка)  
для навчальної діяльності вчителя загальною вартістю 76, 400  тис. грн. 
Для Хотімлянського ліцею придбано 1 ноутбук у складі інтерактивного 
комплексу (ноутбук+мультимедійний проєктор+інтерактивна дошка)  
для навчальної діяльності вчителя загальною вартістю 76, 400  тис. грн.   
Для Шестаківського ліцею придбано 1 ноутбук у складі інтерактивного 
комплексу (ноутбук+мультимедійний проєктор+інтерактивна дошка)  
для навчальної діяльності вчителя загальною вартістю 76, 400  тис. грн.   
Інтерактивні комплекси придбано за кошти бюджету Старосалтівської 
селищної ради у рамках співфінансування проєкту   "Центр сучасних 
освітніх технологій як осередок єдиного освітнього простору громади". 
4) У IV кварталі 2021 року для Гонтарівського ліцею придбано 1 ноутбук 
для навчальної діяльності вчителя початкових класів НУШ вартістю 29,700 
тис.грн. 
Для Кирилівського ліцею придбано 1 ноутбук для навчальної діяльності 
вчителя початкових класів НУШ вартістю 29,700 тис.грн. 
Дя Старосалтівського ліцею придбано 2 ноутбуки для навчальної 
діяльності вчителя початкових класів НУШ загальною вартістю 59,400 
тис.грн. 
Для Хотімлянського ліцею придбано 1 ноутбук для навчальної діяльності 
вчителя початкових класів НУШ вартістю 29,700 тис.грн. 
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Ноутбуки придбано за кошти субвенції з держбюджету місцевим 
бюджетам НУШ.   
Також для всіх 1-х класів ЗЗСО придбано ламінатори та 
багатофункціональні пристрої. 
5) У IV кварталі 2021 року для Старосалтівського ліцею придбано 16 
ноутбуків для лінгафонного кабінету на базі навчального комп'ютерного 
комплексу (НКК 15+1) (у складі якого 1 ноутбук - для навчальної 
діяльності вчителя, 15 ноутбуків - для навчальної діяльності учнів) 
загальною вартістю 494,000 тис.грн за державні кошти зі 
співфінансуванням з місцевого бюджету Старосалтівської селищної ради 
(10%) у рамках програми "Спроможна школа для кращих результатів" . 
Підключено до мережі інтернет закладів освіти  - 3 шт. (2 – ЗЗСО: 
Кирилівський ліцей, Гонтарівський ліцей; та  ЗДО: Вишневий ЗДО 
«Колосок»)  та закладів культури  - 7 шт. (Старосалтівський СБК, 
Центральна бібліотека в смт Старий Салтів, Молодівський СБК, 
Молодівська бібліотека філія, Зарічненський СБК, Зарічненська 
бібліотека філія, Старосалтівська містецька школа. 

6. 2.2.6. Здійснення 
ремонту нежитлових 
будівель закладів 
культури 
(забезпечення 
доступу для осіб з 
інвалідністю, з 
урахуванням потреб 
людей старшого віку) 

 На етапі реалізації    Виготовлено ПКД капітального ремонту даху Молодівського сільського 
будинку культури -1 шт. 
 

Втратив 
актуальність, як 
реалізований.  

7. 2.2.7. Розвиток 
суспільної 
інфраструктури 
громади з охорони 
здоров’я 
(забезпечення 
доступу для осіб з 
інвалідністю 

 

 Реалізований 
повністю  

 Введено в експлуатацію  новозбудовану  амбулаторію  в смт Старий 
Салтів – 1 шт. 
 

Захід є актуальним в 
оновленій стратегії 

8. 2.2.8. Поліпшення 
умов харчування в 
закладах освіти 

 На етапі 
реалізації  

 Оновлено посуд на харчоблоках навчальних закладів згідно вимогам – у  

повному комплекті ЗДО «ВЕСЕЛКА» .  
У ЗДО «БАРВІНОК»  замінено на нову електричну сковороду . 

Захід є актуальним в 
оновленій стратегії 

 
Операційна ціль 2.3.: Підвищення рівня громадської і пожежної безпеки та правопорядку 
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Завдання / захід 

Стан реалізації: 
Якщо завдання не реалізується/ не реалізовано, з 

якими проблемами зіштовхнулися при його 
реалізації; способи їх вирішення 

Чи діяльність / 
захід є 

актуальним в 
оновленій 
стратегії 

реалізовано 
повністю 

на етапі 
реалізації/ 

реалізується 
постійно 

не реалізується/ 
не реалізовано 

1.  2.3.1. Підвищення 
рівня пожежної 
безпеки 

 Реалізується 
постійно   

 Замінено двері в котельні на вогнетривкі в Хотімлянському ліцеї -  1 

шт. 
Для Старосалтівського ЗДО (я/с) «Барвінок-100» придбано 14 
вогнегасників та замінено вогнестійкі двері в котельні; придбано 
покажчики аварійного виходу та укомплектовано пожежний щит. 

Захід є актуальним в 
оновленій стратегії 

2. 2.3.2. Облаштування  
системи 
відеоспостереження 
в населених пунктах 
громади, та   
забезпечення її 
технічного супроводу  

 На етапі 
реалізації  

 Встановлено мережа вуличного  відеоспостереження в громадських 
місцях села. Хотімля .   

Захід є актуальним в 
оновленій стратегії 

3. 2.3.3. Впровадження  
програми 
забезпечення 
публічної безпеки і 
правопорядку, 
протидії злочинності 
на території ТГ 
«Безпечний Салтів» та 
її впровадження.  

 На етапі 
реалізації   

 Розроблено та затверджено місцеву цільову  програму  на  2022-2025 

роки .  
Громада була обрана для участі в Програмі «Поліцейський офіцер 
громади». Проведено спільних заходів щодо профілактики 
правопорушень – 11 одиниць . 

Захід є актуальним в 
оновленій стратегії 

4. 2.3.4. Впровадження 
стратегії для 
виконавчих органів 
селищної ради 

 На етапі 
реалізації  

 Розроблено та затверджено Стратегію розвитку освіти територіальної 
громади   - 1 шт.  

 

 
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 

 Стан реалізації: 
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Завдання / 
захід 

реалізовано 
повністю 

на етапі 
реалізації/ 

реалізується 
постійно 

не реалізується/ 
не реалізовано 

Якщо завдання не реалізується/ не реалізовано, з 
якими проблемами зіштовхнулися при його 

реалізації; способи їх вирішення 

Чи діяльність / 
захід є 

актуальним в 
оновленій 
стратегії 

1.  3.1.1. Виготовлення 
землевпорядної та 
містобудівної 
документації в т.ч. 
електронних систем 
управління 
земельними 
ресурсами громади 

 На етапі 
реалізації  

 Створено сучасну базу даних громади та системи управління ресурсами 
громади Старосалтівської селищної ради Чугуївського району 
Харківської області 
Проведена внутрішня інвентаризація об’єктів водного фонду ТГ . 
Розпочаті роботи щодо збору даних для виготовлення та поновлення 
Генерального плану центральної садиби .  

Захід є актуальним в 
оновленій стратегії 

2. 3.1.2.Проведення 
нормативно  грошової 
оцінки земель ТГ 

 Покищо не 
реалізується   

 Заплановано на 2023-2024 роки  Захід є актуальним в 
оновленій стратегії 

3. 3.1.3. Створення 
відкритого реєстру 
комунальної власності 
громади (вільних 
приміщень, споруд, 
будівель, земельних 
ділянок), які можливо 
надати в оренду та під 
інвестиції 

 Реалізовано 
повністю  

  Створений реєстр - 1 шт. 
 Постійно в ньому оновлюються дані . 

Захід є актуальним в 
оновленій стратегії 

4. 3.1.4. Створення 
єдиного реєстру 
земель комунальної 
власності громади 

 Реалізовано 
повністю  

 Створений геопортал даних - 1 шт. Постійно в ньому оновлюються данні.  
Укладений договір на обслуговування геопорталу – 1 шт.   

Захід є актуальним в 
оновленій стратегії 

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

 

Завдання / 
захід 

Стан реалізації: Якщо завдання не реалізується/ не реалізовано, з 
якими проблемами зіштовхнулися при його 

реалізації; способи їх вирішення 

Чи діяльність / 
захід є 

актуальним в 
реалізовано 

повністю 

на етапі 
реалізації/ 

реалізується 
постійно 

не реалізується/ 
не реалізовано 
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оновленій 
стратегії 

1.  3.2.1. Організація 
співпраці з бізнесом 
на базі Центру 
підтримки 
підприємництва та 
розвитку туризму ТГ  

 Реалізується 
постійно  

 Розроблено та затверджено місцеву цільову програму   на 2022-2024 

роки «Розвиток туризму на території ТГ» - 1 од.  
Захід є актуальним в 
оновленій стратегії 

2. 3.2.2.  Впровадження 
енергозбереження,   
енергоефективності  
та заходів 
комплексної 
термомодернізації 
комунальних об’єктів 

 На етапі реалізації   Проведено заміну  труби  димаря в котельні  Гонтарівського ліцею-1 шт. 
Проведено заміну котла в Молодівській адміністративній будівлі-1 шт. 
Проведено заміну  вхідної  двері в Шестаківському ЗДО (я/с) «Веселка». 
Проведено заміну  вхідної  двері в Шестаківському ліцеї у рамках 
реалізації Громадського бюджету. 
Здійснено заміну підлоги в Кирилівському ліцеї. 
 

 

Захід є актуальним в 
оновленій стратегії 

3. 3.2.3. Розробка нової 
редакції цільової 
Програми «Розвиток 
туризму на території 
Старосалтівської ТГ», 
подальше її 
впровадження  

 На єтапі реалізації   Розроблена  місцева цільова програма  програми на 2022- 2024 роки – 1  

шт. 
 

Захід є актуальним в 
оновленій стратегії 

 
Операційна ціль 3.3.: Забезпечення привабливих умов обслуговування потенційних інвесторів 

 

Завдання / 
захід 

Стан реалізації: 
Якщо завдання не реалізується/ не реалізовано, з 

якими проблемами зіштовхнулися при його 
реалізації; способи їх вирішення 

Чи діяльність / 
захід є 

актуальним в 
оновленій 
стратегії 

реалізовано 
повністю 

на етапі 
реалізації/ 

реалізується 
постійно 

не реалізується/ 
не реалізовано 

1.  3.3.1.Створення  
сприятливих умов 
щодо розвитку 
місцевого бізнесу та 
покращення 
інвестиційного 
клімату в ТГ    

 

 

На етапі реалізації   Утворено  консультативно дорадчі органи щодо підтримки розвитку 
підприємництва в громаді   - 1 шт. 
Розроблено  економічний  профіль територіальної громади  – 1 шт. 
Проведено робочих зустрічей  із представниками туристичного бізнесу – 

14  одиниць. 

 Захід є актуальним в  
оновленій стратегії 



 

 

 

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE) 

 

12 

 

2. 3.3.2. Оптимізація 
розмірів місцевих 
податків і зборів, а 
також їх 
диференціація за 
видами діяльності, 
розробка механізмів 
стимулювання бізнесу 
(з особливою 
підтримкою жінок в 
бізнесі) 

 Реалізується 
постійно  

 Проведено коригування плану наповнення дохідної частини бюджету 
територіальної громади   - 1 шт. 
Переглянуті та затверджені  нові ставки місцевих податків та зборів 
територіальної громади  -1 один. . 
Проведено круглих столів із представниками  бізнесу - 1 один. 
  

Захід є актуальним в 
оновленій стратегії 

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

 

Завдання / 
захід 

Стан реалізації: 
Якщо завдання не реалізується/ не реалізовано, з 

якими проблемами зіштовхнулися при його 
реалізації; способи їх вирішення 

Чи діяльність / 
захід є 

актуальним в 
оновленій 
стратегії 

реалізовано 
повністю 

на етапі 
реалізації/ 

реалізується 
постійно 

не реалізується/ 
не реалізовано 

1.  3.4.1. Активна 
ярмаркова діяльність 
з продукцією власних 
підприємців та 
залучення інших 
виробників 

 Реалізується 
постійно  

 Кількість заходів, в яких брала участь громада -  3  шт. ( у Харкові – 1 шт., 
смт Старий Салтів – 2 шт.)  
 

Захід є актуальним в 
оновленій стратегії 

2. 3.4.2. Розробка та 
випуск друкованої 
рекламно - 

інформаційної, 
сувенірної продукції 

 Реалізується 
постійно  

 Кількість підготовлених видів та екземплярів друкованої та сувенірної 
продукції - 5 видів,  а саме: 
-  Буклет «Бюджет для громадян» -  200 екз. 

-  Листівки з переліком адмін.послуг – 500 екз. 
-  Листівки з переліком комунальних послуг – 300 екз. 
-  Листівки з переліком послуг в сфері культури –  200 екз. 
-  Афіши/ листівки   анонсів святкових та культурних заходів  - 800 екз.  
 

Захід є актуальним в 
оновленій стратегії 

 
Стратегічна ціль 4.: Формування позитивного образу громади з високим рівнем активності мешканців і управління 
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Операційна ціль 4.1.: Активізація та внутрішня інтеграція громади, забезпечення розвитку партисипативної демократії на місцевому 
рівні 

 

Завдання / 
захід 

Стан реалізації: 
Якщо завдання не реалізується/ не реалізовано, з 

якими проблемами зіштовхнулися при його 
реалізації; способи їх вирішення 

Чи діяльність / 
захід є 

актуальним в 
оновленій 
стратегії 

реалізовано 
повністю 

на етапі 
реалізації/ 

реалізується 
постійно 

не реалізується/ 
не реалізовано 

1.  4.1.1. Підтримка та 
розвиток Молодіжної 
громадської ради та 

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

 На етапі реалізації   Розроблено та затверджено місцеву цільову програму « Молодь 
Старосалтівської територіальної громади » на 2022- 2024 роки .  

Проведений Конкурс «Молода людина року» - визначено переможця ,  
переможець отримав винагороду .     

Захід є актуальним в 
оновленій стратегії 

2. 4.1.2. Забезпечення 
сприятливого 
середовища для 
створення і розвитку 
ГО і ОСН  

 На етапі реалізації   Проведено заходів у співпраці з Громадськими організаціями громади  
– ( 1 - екскурсія для молоді,  4 -   партнерство в написанні проектних 
заявок на гранти ) 
Зареєстровано нових  Громадських організацій на  території громади   - 
2 шт. 

Захід є актуальним в 
оновленій стратегії 

3. 4.1.3. 

Проведення бюджету 
участі з дотриманням 
принципів ґендерної 
рівності 

 Реалізується 
постійно  

 Розроблено та затверджено ґендерно -чутливе Положення про бюджет 
участі – 1 шт. 
Розроблена та затверджена ґендерно-чутлива місцева-цільова 
програма «Бюджету участі»  - 1 шт. 
Реалізований повний цикл  бюджету участі 2021 року  - 1 шт. 

Реалізовано проектів бюджету участі 2021 року – 13 із 15 . Перенесено 
реалізацію на 2022 рік – 2 проектів  
Проведений конкурс Бюджету участі на 2022 рік -1 шт. 
Визнано проектів переможців Бюджету участі 2022 року -  17 шт.  

Захід є актуальним в 
оновленій стратегії 

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

 Стан реалізації: 
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Завдання / 

захід 

реалізовано 
повністю 

на етапі 
реалізації/ 

реалізується 
постійно 

не реалізується/ 
не реалізовано 

Якщо завдання не реалізується/ не реалізовано, з 
якими проблемами зіштовхнулися при його 

реалізації; способи їх вирішення 

Чи діяльність / 
захід є 

актуальним в 
оновленій 
стратегії 

1. 4.2.1. Впровадження 
системи, механізмів 
електронного 
урядування  

 На 
етапі  реалізації  

 Впроваджений механізм  електронних консультацій на сайті ТГ  – 1 шт. 
Впроваджений інструмент щодо  електронної реєстрації  дітей в 
дошкільні заходи – 1 шт 

Захід є актуальним в 
оновленій стратегії 

2. 4.2.2. Забезпечення 
відкритості та 
прозорості в роботі 
селищної ради та її 
виконавчих органів із 
застосуванням IT 
технологій  

 На етапі 
реалізації  

 Сайт  територіальної громади  та сторінка в мережі Фейсбук 
оновлюється  інформацією  - не менше  двох разів на тиждень 

Захід є актуальним в 
оновленій стратегії 

3. 4.2.3. Організація 
навчання та 
підвищення 
кваліфікації 
посадових осіб 
селищної ради її 
виконавчих органів та 
мешканців громади 

 

 

На етепі реалізації   Затверджений план підвищення кваліфікації - 1 шт. 
Розроблено та затверджено місцеву-цільову програму  навчання та 
підвищення кваліфікації працівників, посадових осіб місцевого 
самоврядування, та депутатів Старосалтівської селищної ради на 2022-

2024 р. – 1 шт.  
Кількість посадовців та інших фахівців які підвищили кваліфікацію , 

пройшли навчання -  3  осіб. 

Закінчили заочне  навчання в профільних ВУЗАХ -1 посадовець. 
Навчаються  в профільних ВУЗАХ на заочній формі навчання -  3 

посадовця. 
Проходять підвищення кваліфікації в профільних ВУЗАХ  , в тому числі в 
закордонних – 7 посадовців  

Втратив 
актуальність, як 
реалізований.  

4. 4.2.4. Забезпечення 
надання якісних 
адміністративних 
послуг через ЦНАП 

 Реалізується 
постійно  

 Запроваджено нових послуг в ЦНАП -  2 шт. (сфера діяльності :  
містобудування та пенсійне забезпечення) 
Придбано обладнання для виготовлення паспортів  - 1 комплект. 

Захід є актуальним в 
оновленій стратегії 

 Попередні пропозиції завдань / заходів до оновленої стратегії 
 

1.   

Бачення , а також Стратегічні та операційні цілі залишаються актуальними.ї . 
2.  
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Більшість завдань / заходів  Стратегії  залишаються актуальними  та  не потребують корегування .   Незначна кількість  завдань та  заходів 
реалізована  повністю , але в побальшому виникає потреба в постіному їх  корегуванні та  оновленні поточними  данними     . В більшості заходи 
та завдання знаходяться на єтапах реалізації , або потребують постійної реалізації . 

3.  Об’єкт моніторингу -  Детальний план завдань та заходів Стратегії розроблений на 2021-2026 роки  , не  виникає потреиа в 
корегуванні    Детального Плану на період 2021-2026 роки  

 

2. Висновки щодо записів Стратегії розвитку громади та обґрунтування потреби їх актуалізації в документі Стратегії. 

1. Для вирішення  нагальних питань соціально - економічного та культурного розвитку , у зв’язку з об’єктивними  змінами які відбулися в громаді 
з часу прийняття Стратегії , з урахуванням нових потреб і нових можливостей завдання/  заходи спрямовані на реалізацію Стратегічних та 
Операційних цілей Стратегії  не потребують оновлення , залишаються актуальними .  

2. Об’єкт моніторингу -  Детальний план завдань та заходів Стратегії розроблений на 2021-2026 роки -  не  виникає потреби в   його коригуванні, 
більшість завдань та заходів знаходяться на етапах виконання  або реалізовуються постійно. 
 
A) Чи було офіційно створено Групу з впровадження Стратегії? 

Відповідь (так/ні): так  
Якщо «так», то просимо додати відповідні рішення/розпорядження. 
Склад робочої групи Додаток 2 до розпорядження  : https://stsaltiv.gov.ua/storage/documents/documents/cf7e09feafa8e63c8c1b0d59b23a9411.pdf  
Зміни складу робочої групи у 2021 році  :https://stsaltiv.gov.ua/storage/documents/documents/21094679093078545e07e07d4543c781.pdf  

 
B) Якщо Групу з впровадження Стратегії було створено, то чи було підготовлено і затверджено регламент її роботи? 
Відповідь (так/ні): так  
Якщо «так», то просимо додати регламент і відповідні рішення/розпорядження. 
Порядок  роботи групи у Додатку 1  План роботи групи  Додаток 3    до розпорядження : 
https://stsaltiv.gov.ua/storage/documents/documents/cf7e09feafa8e63c8c1b0d59b23a9411.pdf  

 
C) Чи Група з впровадження Стратегії вже проводила якісь засідання? 
Відповідь (так/ні): так  
Якщо «так», то просимо зазначити дати засідань та коротко описати учасників: 
Дата засідання 03.12.2020 ; Учасники:  16  члени робочої групи  
Дата засідання 01.04.2021 ; Учасники: 14 члени робочої групи  
Дата засідання 01.06.2021 ; Учасники: 13 члени робочої групи  
Дата засідання 28.05.2021 ;  Учасники:  Всього 39 учасників , із них  15  члени робочої групи , 27- посадовці ОМС, депутати , громадськість , члени ГО 
Дата засідання 10.06.2021  ; Учасники: Всього 22  учасників , із них 19 члени робочої групи , 2 - громадськість . 
Дата засідання 10.01.2022 ; Учасники : Всього 18 учасників , із них 18 члени робочої групи , із них 3 – громадкість. 

https://stsaltiv.gov.ua/storage/documents/documents/cf7e09feafa8e63c8c1b0d59b23a9411.pdf
https://stsaltiv.gov.ua/storage/documents/documents/21094679093078545e07e07d4543c781.pdf
https://stsaltiv.gov.ua/storage/documents/documents/cf7e09feafa8e63c8c1b0d59b23a9411.pdf


 

 

 

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE) 

 

16 

 

 
D) Чи засідання Групи з впровадження Стратегії були запротокольовані?  
Відповідь (так/ні): так  
Якщо «так», то просимо додати протоколи засідання або інші документи, які є результатами роботи – наприклад, звіти, висновки і т.і. 
Протокол засідання від 03.12.2020 : https://stsaltiv.gov.ua/storage/documents/documents/e42e1491f7156d6ce198ba45bee0f807.pdf  
Протокол засідання  від 01.04.2021 : https://stsaltiv.gov.ua/storage/documents/documents/3926e48920e6b5c51ffc0967a3bcd4a9.pdf  
Протокол засідання від 01.06.2021  :  https://stsaltiv.gov.ua/storage/documents/documents/aca7f6d965978a962b8a7efaca3d07fa.pdf  

Протокол громадського слухання від   28.05.2021  :https://stsaltiv.gov.ua/storage/documents/documents/ff2314b6cfbbc0e076394a05e10423bb.pdf  
Протокол засідання від 10.06.2021 : https://stsaltiv.gov.ua/storage/documents/documents/ca2ae215a421d19448a385fe45786e9d.pdf  
Протокол засідання від 10.01.2022 року № 1/2022 : https://stsaltiv.gov.ua/storage/documents/documents/28570faa10f081ca0e6817bca6bcd345.pdf 

 
Звіт на виконкомі 25.09.2020  https://stsaltiv.gov.ua/storage/documents/documents/48fbbc224dc00aa0cb973c1ec6855f60.pdf  
Звіт  на виконкомі 28.01.2021  https://stsaltiv.gov.ua/storage/documents/documents/16c7b7af09f198ece84fe95117832d5e.pdf  
Звіт  на виконкомі 17.06.2021 https://stsaltiv.gov.ua/storage/documents/documents/eb1d3f2db4ab37bb649ef2b4935e2fed.pdf  
  
E) Чи було проведено актуалізацію документу Стратегії? 

Відповідь (так/ні): так 
Якщо «так», то просимо додати відповідні рішення про внесення змін та актуальну версію документу Стратегії 
https://stsaltiv.gov.ua/documents/ck9vlo02nz1hg0763a31z57rx  

https://stsaltiv.gov.ua/storage/documents/documents/79addecf87ffd6b12acc2b515da8f002.pdf 

https://stsaltiv.gov.ua/documents/ckunxsxx6gixg07638bufv79n 

 

 
F) Чи були поінформовані мешканці громади про діяльність щодо моніторингу і реалізації Стратегії? 
Відповідь (так/ні): так  
Якщо «так», то просимо вказати, як саме було здійснено інформування мешканців громади. 

Мешканці громади були проінформовані через сайт ОТГ та сторінку в мережі Фейсбук  а також  через дошки оголошень в  Старостинських 
округах . Приклади : 

Публікація інформації про моніторинг Стратегії на сайті ТГ : 
https://stsaltiv.gov.ua/storage/documents/documents/28570faa10f081ca0e6817bca6bcd345.pdf 

Публікація моніторингових  звітів на сайті ТГ : 
Звіт  на виконкомі 28.01.2021  https://stsaltiv.gov.ua/storage/documents/documents/16c7b7af09f198ece84fe95117832d5e.pdf  

https://stsaltiv.gov.ua/storage/documents/documents/e42e1491f7156d6ce198ba45bee0f807.pdf
https://stsaltiv.gov.ua/storage/documents/documents/3926e48920e6b5c51ffc0967a3bcd4a9.pdf
https://stsaltiv.gov.ua/storage/documents/documents/aca7f6d965978a962b8a7efaca3d07fa.pdf
https://stsaltiv.gov.ua/storage/documents/documents/ff2314b6cfbbc0e076394a05e10423bb.pdf
https://stsaltiv.gov.ua/storage/documents/documents/ca2ae215a421d19448a385fe45786e9d.pdf
https://stsaltiv.gov.ua/storage/documents/documents/28570faa10f081ca0e6817bca6bcd345.pdf
https://stsaltiv.gov.ua/storage/documents/documents/48fbbc224dc00aa0cb973c1ec6855f60.pdf
https://stsaltiv.gov.ua/storage/documents/documents/16c7b7af09f198ece84fe95117832d5e.pdf
https://stsaltiv.gov.ua/storage/documents/documents/eb1d3f2db4ab37bb649ef2b4935e2fed.pdf
https://stsaltiv.gov.ua/documents/ck9vlo02nz1hg0763a31z57rx
https://stsaltiv.gov.ua/storage/documents/documents/79addecf87ffd6b12acc2b515da8f002.pdf
https://stsaltiv.gov.ua/documents/ckunxsxx6gixg07638bufv79n
https://stsaltiv.gov.ua/storage/documents/documents/28570faa10f081ca0e6817bca6bcd345.pdf
https://stsaltiv.gov.ua/storage/documents/documents/16c7b7af09f198ece84fe95117832d5e.pdf
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Звіт  на виконкомі 17.06.2021 https://stsaltiv.gov.ua/storage/documents/documents/eb1d3f2db4ab37bb649ef2b4935e2fed.pdf 

 

Звіт на виконком 20.01.2022 року :  
Громадські обговорення :- https://stsaltiv.gov.ua/news/gromadski-obgovorennya-2021-05-28 
Анонс громадського слухання : https://stsaltiv.gov.ua/news/28-05-2021-roku-o-10-godini-v-primischenni-starosaltivskogo-selischnogo-budinku-kulturi-

vidbudetsya-gromadske-obgovorennya-2021-05-21  
Анонс громадського обговорення : https://stsaltiv.gov.ua/news/anons-gromadskogo-obgovorennya-proktu-planu-sotsialno-ekonomichnogo-rozvitku-

starosaltivskoi-obdnanoi-teritorialnoi-gromadi-do-2025-roku-2021-04-14  
 

 Старосалтівський селищний голова                                                                                                                                                  Едуард КОНОВАЛОВ   
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