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ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ 

 

 

ОТГ – об’єднана територіальна громада; 

 

ЗОШ – загальноосвітня школа; 

 

ЗДО – заклад дошкільної освіти; 
 

ДНЗ – дитячий навчальний заклад; 

 

ФАП – фельдшерсько-акушерський пункт; 

 

ЗУ – Закон України; 

 

КМУ – Кабінет Міністрів України; 

 

План – План соціально-економічного розвитку Старосалтівської ОТГ; 

 

SWOT – аналіз сильних, слабких сторін, а також сприятливих 
можливостей і загроз; 

  

ДФРР – Державний фонд регіонального розвитку; 

 

КП – комунальне підприємство; 

 

КУ – комунальна установа; 

 

ОСББ – об’єднання співвласників багатоквартирних будинків; 
 

СБК – будинок культури; 

 

СК – сільський клуб. 
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ВСТУП 

 

 

Законодавчою основою для розроблення Плану є Закон України «Про державне 
прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України від 
23.03.2000 № 1602-ІІІ, постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 № 621 «Про 
розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та 
складання проекту державного бюджету» із змінами, внесеними постановами Кабінету 
Міністрів України від 23.09.2015 №741, ЗУ «Про добровільне об’єднання територіальних 
громад» від 05.02.2015р. № 157-VIII та рекомендації Міністерства України щодо типової 
структури плану та показників соціально-економічного розвитку об’єднаної 
територіальної громади. 

План соціально-економічного розвитку Старосалтівської об’єднаної 
територіальної громади розроблений відповідно до: 

 Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року 
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 року № 385; 

 Стратегії сталого розвитку Старосалтівської ОТГ на 2018-2026 роки 
затвердженої рішенням ХХХVІІ сесії Старосалтівської селищної ради VІІ скликання від 
29 травня 2018 року № 1789; 

 Закону України «Про засади державної регіональної політики» від 5 лютого 
2015 року № 156 –VIII; 

 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» від 5 
лютого 2015 року № 157-VIII; 

 Стратегії  розвитку  Харківської області до 2020 року, ухваленої 5 березня 
2015 року на пленарному засіданні ХХХІV сесії Харківської обласної ради; 

 Плану соціально-економічного розвитку Старосалтівської ОТГ на період до 
2020 року, затвердженого рішенням ХХІІ сесії Старосалтівської селищної ради VІІ 
скликання від 26.06.2017 № 1099 (із змінами, винесеними рішенням ХХІV сесії VІІ 
скликання від 04.08.2017 року № 1176); 

 Стратегії сталого розвитку Старосалтівської об’єднаної територіальної 
громади на 2018-2026 роки, розробленої в рамках програми „Децентралізація приносить 
кращі результати та ефективність (DOBRE)”, яка фінансується USAID. 

План підготовлений на основі аналізу розвитку населених пунктів, що входять до 
складу об’єднаної громади за попередній період та визначає цілі, пріоритети соціально-

економічного розвитку та прогнозні показники на 2019 рік, а також заходи, спрямовані на 
забезпечення необхідних умов для планомірного і послідовного наближення рівня життя 
мешканців громади до європейських стандартів за рахунок збалансованого використання 
внутрішнього і зовнішнього потенціалу та збереження унікальних духовних і культурних 
традицій. 
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1. ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 
ГРОМАДИ 

(аналітична частина) 
1.1 Географічне розташування, опис суміжних територій 

Таблиця 1.1 – Характеристика Старосалтівської селищної ради (рис. 1.1) 
 

Дата прийняття рішення 
про об’єднання громади 

7 вересня 2015 року 

Склад ОТГ 

Центр - смт. Старий Салтів. 

Хотімлянський старостинський округ: 
села: Хотімля, Перківка.  

Шестаківський старостинський округ:  
села: Шестакове, Федорівка.  

Зарічненський старостинський округ: 
села: Зарічне (стара назва Петрівське), Березники, Металівка.   

Молодівський старостинський округ: 
село Молодова.  

Кирилівський старостинський округ: 
села: Кирилівка  (стара назва Червоноармійське Друге), 
Москалівка, Погоріле. 

Гонтарівський старостинський округ:  
села: Гонтарівка, Вишневе (стара назва Профінтерн), 
Томахівка, Середівка,  Паськівка, Радькове, Широке, Дідівка.  

Чисельність населення близько 8,9 тис. осіб 

Площа території 47267,1 га 

Адміністративний центр 

громади 

смт Старий Салтів 

Чисельність населення близько 3,8 тис. осіб 

Відстань 
від адміністративного центру громади до Харкова 
автошляхами – 44 км 

Дороги загального 

користування, які 
проходять через 

територію об’єднаної 
громади 

 державного значення: Харків – КПП «Чугунівка» – 21 км, 
 обласного значення: Старий Салтів – Приколотне – 24,6 

км, 
 районного значення – 71,4 км:  
 Старий Салтів – Гонтарівка через Хотімлю – 23,6 км, 
 Хотімля – Першетравневе – 4,7 км, 
 під’їзд до с. Дідівка – 2,1 км, 
 Кирилівка – Москалівка – 7,9 км, 
 Кирилівка – Томахівка 9,9 км, 
 Старий Салтів – Молодова – 6,5 км, 
 під’їзд до с. Перківка – 3,2 км, 
 під’їзд до с. Широке – 2,5 км, 
 під’їзд до с. Погоріле – 2,0 км, 
 Шестакове – Рубіжне ч/з Перемогу – 9 км 

Географічне положення 

смт. Старий Салтів знаходиться на правому березі 
Печенізького водосховища (річка Сіверський Донець), через 
яке створено дамбу і міст 

Основний екологічний Печенізьке водосховище (рис. 1.2) 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%82%D1%96%D0%BC%D0%BB%D1%8F_%28%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0%29
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%28%D0%92%D0%BE%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%29
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%28%D0%92%D0%BE%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%29
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%28%D0%92%D0%BE%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%29
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%28%D0%92%D0%BE%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%29
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BB%D0%B5_%28%D0%92%D0%BE%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%29
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5_%28%D0%92%D0%BE%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%29
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%28%D0%92%D0%BE%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%29
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%28%D0%92%D0%BE%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%29
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B5_%28%D0%92%D0%BE%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%29
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%28%D0%92%D0%BE%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%29
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об’єкт Площа – 86,2 км² 
Обсяг – 0,383 км³ 
Найбільша глибина – 20 м 

Середня глибина – 4,4 м 

Площа водозбору – 8400 км² 
 

Рис. 1.1 – Карта території Старосалтівської селищної ради 
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Рис. 1.1 – Печенізьке водосховище 

 

 

 

 

 

1.2. Стан розвитку інфраструктури 

 
1.2.1 Дорожня мережа і транспорт  

Дорожня мережа.  
Старосалтівська селищна рада Вовчанського району Харківської області , 

відповідно до  проекту планування приміської зони міста Харкова  входить до Печенізької 
зони відпочинку, яка є однією з основних рекреаційних зон Харківської агломерації.  

Старосалтівська селищна рада обслуговується єдиною транспортною артерією, що 
з'єднує її з обласним центром. Це дорога республіканського значення III технічної 
категорії  «Харків – Старий Салтів – Вовчанськ – державний кордон з Російською 
федерацією». Цією ж дорогою здійснюється основний транспортний зв’язок з 
Вовчанськом. Вона проходить через населені пункти Шестакове, Старий Салтів, пролягає 
по дамбі і зв'язує правий і лівий береги водосховища. Тобто територією Старосалтівської 
селищної ради проходить великий транзитний потік. 

На під’їзді до  селища існуюча інтенсивність руху автотранспорту у годину «пік» 
становить близько 780 автомобілів на годину (в одному напрямку), що перевищує майже в 
2,0 рази нормативну пропускну здатність існуючої проїзної частини. 

Ширина проїзної частини становить 6–7 м., радіуси повороту в плані 24–130 м. при 
мінімально допустимих за нормою відповідно 7–400 м.  
Дорога «Харків – Вовчанськ» потребує поточного ремонту. На всіх інших дорогах 
громади  необхідно проводити  капітальний ремонт, ґрунтові дороги потребують 
грейдерування. 

Загальна протяжність дорожньої мережі в межах зони становить 145,2 км, з них 
46,5 км з твердим покриттям, що складає 32 % (табл. 1.4). 
 

Таблиця 1.4 – Протяжність доріг Старосалтівської селищної ради, км 

 

№ 
з/п 

Громади 
Комунальні 

дороги 

В тому числі 
Тротуари з твердим 

покриттям 

ґрунтові 
дороги 

1 

Гонтарівський 

старостинський 
округ 

30,8 20,3 10,5 - 

2 

Молодівський 

старостинський 
округ 

13,3 4,7 8,6 - 

3 

Центральна садиба 

ОТГ разом з 
Зарічненським 

старостинським 
округом   

47,9 17,9 30,0 2,0 

4 

Хотімлянський 

старостинський 
округ 

29,5 1,5 28,0 - 

5 
Кирилівський 

старостинський 15,0 1,5 13,5 - 
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округ 

6 

Шестаківський 

старостинський 
округ 

8,7 0,6 8,1 - 

 Всього 145,2 46,5 98,7 2,0 

 
Щільність магістральної дорожньої мережі складає приблизно 0,3 км/км2 і 

відповідає рекомендованій (0,3–0,4 км/км2). 

Транспорт.  
Територія Старосалтівської селищної ради має задовільне транспортне 

обслуговування, тому що вона розташована в межах 10-ти кілометрової доступності до 
дороги загальнодержавного значення «Харків – Вовчанськ».  

Мережа автобусних ліній проходить магістральними та місцевими дорогами зони. 
Регулярними автобусними маршрутами з Вовчанськом, Харковом і Білим Колодязем 
пов'язаний виключно Ст. Салтів, тоді як інші населені пункти територіальної громади 
сполучені між собою переважно транзитними маршрутами ті відомчим транспортом.  

Загальна протяжність автобусних ліній в межах зони становить понад 40 км, тобто 
має місце недостатність автобусних ліній. 

Для обслуговування пасажирів і автобусних сполучень у смт. Старий Салтів 
розташовано автостанцію IV класу. Вона представляє собою окрему спеціалізовану 
будівлю, що включає касові приміщення, невеликий зал очікування, підсобні приміщення.  
Пропускна спроможність автостанції відповідає розрахунковій. 

Місця зберігання індивідуальних транспортних засобів знаходяться у 
незадовільному стані. Кількість автостоянок загального користування недостатня, у 
зв’язку з чим більшість автомобілів зберігаються стихійно, нерідко створюючи перешкоди 
іншим учасникам дорожнього руху. Розміщення транспорту практично не контролюється і 
не обмежується. 

На території смт Старий Салтів розташовані три газові АЗС, та  три АЗС в яких 
реалізується  бензин та дизельне паливо, в інших населених пунктах громади АЗС 
відсутні. На території всієї Старосалтівської селищної ради відсутні станції технічного 
обслуговування автотранспорту, окрім шиномонтажу. Мешканці  громади користуються 
послугами СТО в районному та обласному центрі. 

Зростання обсягів руху супроводжується зниженням швидкості транспортних 
потоків, збільшенням затримок руху, зростанням кількості дорожньо-транспортних 
пригод (ДТП). Ці проблеми особливо гостро проявляються у Старому Салтові. 
 

Висновки.  
Таким чином, основними недоліками транспортної системи Старосалтівської 

селищної ради  є: 
 незадовільний стану дорожнього покриття особливо комунальних доріг; 
 наявність значних транзитних потоків на ділянці дороги державного значення 

«Харків – КПП «Чугунівка»»; 
 відсутність дороги  з твердим покриттям в напрямку «Старий Салтів – Верхній 

Салтів – Рубіжне», що обумовлює значні перепробіг  транспорту обхідними шляхами; 
 мала пропускна спроможність та низький комфорт обслуговування пасажирів на 

автостанції в Старому Салтові; 
 вичерпаний технічний ресурс автобусів для перевезення дітей шкільного та 

дошкільного віку. 
 

1.2.2 Енергетика 

 

Основним джерелом енергії  Старосалтовської селищної ради  є підстанція ПС 
«Старий Салтів» 110/10кВ з трансформаторами 2х10000кВА, та ПС «НИИЖ» 110/35кВ з 
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трансформаторами 2х16000 кВА від яких живиться 14 ПС 35/10(6)кВ (Заріченська, 
Хотімлянська), та інші, що живлять окремі групи населених пунктів. 

Електропостачання міст і населених пунктів Старосалтівської селищної ради  
здійснюється АК «Харківобленерго». Підприємство обслуговує 1810 приватних абонентів 
і 30 підприємств, з них обладнано індивідуальними засобами обліку 1260 приватних 
абонентів і 30 підприємств. 

На балансі АК «Харківобленерго» знаходяться 4 ПС 110/35/10/6кВ та 14 ПС 
35/10(6)кВ. 

Постачання абонентів електричною енергією здійснюється через централізовану 
систему електромереж, переважно повітряними лініями 6(10)кВ та 0,38кВ, що живляться 
від ПС 35(10)/0,38кВ. Розподільчі мережі виконані переважно повітряними лініями з 
неізольованими проводами. Протяжність магістральних мереж електропостачання 
становить 36 км, а розподільчих – 116 км. 

Обладнання електромереж за останні 55 років вичерпало свої можливості. Зимовий 
період (грудень, січень, лютий) – це період максимального енергоспоживання. Слід 
відзначити цілодобовий режим і нерівномірний графік електроспоживання, що робить 
малоефективним використання існуючих електричним мереж і обладнання, з одного боку, 
а постійне зростання електроспоживання на добовому та річному інтервалах приводить до 
катастрофічної нестачі електричної енергії. В районі багатоповерхової забудови смт 
Старий Салтів мають місце значні відхилення показників якості електричної енергії 
(відхилення та коливання напруги, рівень спотворень та несиметрії тощо) від нормованих. 
Це стосується і віддалених населених пунктів, де мають місце значні відхилення напруги. 
 

Висновки.  
Проблемним питанням у частині електропостачання міст та населених пунктів 

Старосалтівської селищної ради є зношеність основних фондів на 85–90%, що робить їх 
подальшу експлуатацію малоефективною та ненадійною. Електричні мережі на території 
Старосалтівської селищної ради  прокладено в 60-х роках минулого сторіччя, вони 
знаходяться в незадовільному стані та потребують поетапної заміни. Їх сьогоднішній стан 
призводить до значної аварійності в мережах, значних втрат та витрат електричної енергії, 
відключення абонентів на час усунення аварій. Тому необхідна термінова реконструкція 
та енергомодернізація мереж, а також заміна пуско-регулюючої апаратури, з установкою 
контрольно-вимірювальних приладів і автоматики. Діючі підстанції не обладнанні такими 
установками. Це потребує першочергових дій, у тому числі, способом встановлення 
додаткових розосередженних засобів автоматичного контролю та управління режимами 
мереж. 

 

1.2.3. Теплопостачання 

 

На території Старосалтівської селищної ради серед основних енергетичних 
ресурсів,  які застосовуються для систем теплопостачання є газ природний  і  тверде 
паливо (вугілля, дрова, брикети та пілети для опалення та інш.). 

Централізоване теплопостачання здійснює Вовчанське підприємство теплових 
мереж, де в експлуатації  знаходяться 7 котелень, два з них у смт Старий Салтів. 
Фактичний стан технічного зносу обладнання котелень на сьогодні становить 85–87%. 

Питома вага фактичного теплоспоживання від централізованого теплопостачання в 
загальному обсязі такого споживання по смт Старий Салтів складає 2,92 %. 

Перспективним для розвитку централізованого теплопостачання Вовчанським 
підприємством «Теплові мережі» є отримання ліцензії на виробництво теплової енергії на 
теплоелектроцентралях, ТЕС, АЕС, когенераційних установках та установках з 
використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії, відповідно до постанови 
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг від 12 листопада 2015 року № 2736.  
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На території Старосалтівської селищної ради розвинута система 
децентралізованого теплопостачання, працюють топкові, що здійснюють 
теплозабезпечення закладів культури, освіти та охорони здоров’я населення тощо 
(табл.1.6, 1.7). 
Фактично для закладів культури теплопостачання будівель неорганізоване, воно має 
місцевий характер і не завжди може підтримувати нормативну температуру в 
приміщеннях будівель. 
Питомі втрати на опалення будівель бюджетної сфери досягають більше 230 кВт год/м2 

(клас будівлі М), що не відповідає сучасним вимогам до енергоефективності будівель. 
 

Таблиця 1.6 – Джерела теплопостачання закладів освіти 

 

Найменування закладу Джерело теплопостачання 

Гонтарівська ЗОШ Топкова на твердому паливі 
Старосалтівська ЗОШ Централізоване теплопостачання 

Філія Старосалтівської ЗОШ 

(Зарічненський НВК) 
Топкова на твердому паливі 

Хотімлянська ЗОШ Електрична вбудована  котельня 

Кирилівська ЗОШ Топкова на твердому паливі 
Шестаківська ЗОШ Топкова на твердому паливі 

 

Таблиця 1.7 – Джерела теплопостачання закладів культури 

 

№ 
з/п 

Назва закладу культури Джерело теплопостачання 

1 

Гонтарівський СК Пічне опалення 

Гонтарівська сільська бібліотека Пічне опалення 

Томахівська сільська бібліотека Пічне опалення 

2 
Молодівський СБК Опалення від топкової 
Молодівська сільська бібліотека Опалення від топкової 

3 

Старосалтівський СБК Газове опалення 

Старосалтівська селищна бібліотека Пічне опалення 

Зарічненський  СБК Опалення від топкової 
Зарічненська сільська бібліотека Опалення від топкової 

5 
Кирилівський СБК 

Місцева система опалення електричними 
опалювальними приладами 

Кирилівська сільська бібліотека Пічне опалення 

6 

Шестаківський СБК 
Місцева система опалення електричними 
опалювальними приладами 

Шестаківська сільська бібліотека 
Місцева система опалення електричними 
опалювальними приладами 

 

Видатки Старосалтівської  селищної ради на придбання енергоносіїв  
Старосалтівської  невпинно зростають внаслідок національних і світових тенденцій до 
підвищення цін на паливно-енергетичні ресурси та зростанням споживання 
енергоресурсів кінцевими користувачами. Таким чином проблема енергоспоживання з 
кожним роком стає все більш актуальною для громади. 

З метою визначення науково обґрунтованих заходів селищної ради в напрямку 
підвищення енергоефективності при енергоспоживанні при обслуговуванні будівель 
комунальної власності громади, в 2018 році було проведено енергоаудит на 10-ти об’єктах 
селищної ради, а саме в будівлях: 

Результати даного енергоаудиту будуть використовуватись в подальшому. 
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Висновки. 
З проведеного аналізу можна зробити висновок, що для  селищної ради важливою 

проблемою є розвиток енергоефективної системи теплопостачання для бюджетних 
установ, тому що майже всі приміщення закладів культури потребують вирішення 
питання теплопостачання (83%), а саме модернізації  систем опалення. Заклади освіти, 
охорони здоров’я, дошкільні заклади потребують негайної термомодернізації будівель та 
впровадження заходів, що дозволять знизити енергоспоживання та підтримувати 
санітарно-гігієнічні вимоги в приміщеннях. 

Впровадження енергоефективних заходів необхідно здійснювати на основі 
проведення ефективної цінової політики, цільового кредитування відповідних програм та 
проектів за рахунок коштів державного, обласного та місцевих бюджетів, цільового 
фінансування окремих проектів. 

 

1.2.4. Централізовані системи водопостачання та водовідведення 

 

У смт Старий Салтів, с. Хотімля та с. Молодова наявне централізоване 
водопостачання, водопідготовка відсутня. 

Централізоване водопостачання здійснюється КП «Салтів водоканал». 
Підприємство обслуговує по смт Старому Салтову 1814 приватних абонентів і 32 
підприємств, з них обладнано індивідуальними засобами обліку 1646 приватний абонент і 
32 підприємств. 

Також в с. Молодова користуються централізованим водопостачанням 145 

абонентів, з них обладнано індивідуальними засобами обліку 74 приватних абонентів та 1 
підприємство.  

В с. Хотімля обслуговується всього 311 абонентів, з яких засобами обліку 
оснащено 130 приватних абонентів та 2 підприємства.  

В комунальній власності   Старосалтівської селищної ради  перебуває  4 

артсвердловини в смт Старий Салтів,  3 свердловини  в селі Хотімля та 1 саердловина в с. 
Молодова. 

Забезпечення абонентів холодною питною водою здійснюється через 
централізовану систему мереж водопроводу. Діаметр водоводів варіюється від 100 до 
150мм. Мережі виконані з таких матеріалів, як азбестоцемент, сталь і чавун. Протяжність 
магістральних мереж водопроводу смт Старий Салтів становить 42 км., с. Хотімля – 14 

км., с. Молодова - 2,3 км. 
Водоносний шар за останні 55 років вичерпав свої можливості. Літній період 

(червень, липень, серпень) – це період максимального водорозбору. Насоси на  
свердловинах  смт Старий Салтів в цей час працюють цілодобово.  В районі 
багатоповерхової забудови  смт Старий Салтів вода ледве доходить до п’ятого поверху. 

В 2018 році було виготовлено проектно-кошторисну документацію для будівництва 
1 свердловини.  

На теперішній час у смт. Старий  Салтів 24 % домоволодінь підключено до 
централізованої комунальної системи каналізації. У всіх інших громадах централізована 
комунальна система каналізації відсутня.  

Очисні споруди та централізована мережа водовідведення потребують 
реконструкції та капітального ремонту.   

      

Висновки. 
Основною проблемою мережевого водопровідного господарства та мережи з 

водовідведення є закінчення терміну експлуатації трубопроводів з азбестоцементу та 
сталі, а також закінчення терміну експлуатації запірно-регулюючої арматури.  
Водопровідна мережа та мережа по водовідведенню на території смт. Старий Салтів, а 
також  водопровідна мережа в с. Хотімля та с. Молодова прокладені в 1960-80  роках. 
Вони знаходяться в незадовільному стані та потребує поетапної перекладки із заміною. 
Зношення мереж становить 90%. Це призводить до аварійності, утворення витоків, втрати 
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обсягів води, відключення абонентів на час усунення аварій. Тому необхідна своєчасна 
реконструкція та модернізація мереж, а також заміна запірно-регулюючої арматури з 
установкою контрольно-вимірювальних приладів і автоматики. Водозабірний вузол, що 
зараз діє, не обладнаний установкою для профілактичного знезараження води. 

 

1.2.5 Рекреаційна інфраструктура та туризм 

 

       Завдяки багатому різноманіттю природних умов територія Старосалтівської селищної 
ради  має значний потенціал для розвитку спортивного туризму та активних видів 
відпочинку. 
      Наявність стадіону в поєднанні з об’єктами туристичної інфраструктури створює 
передумови для подальшого розвитку спортивного туризму, проведення спортивних 
заходів (змагань, чемпіонатів, зборів). Але першочергове завдання полягає у проведенні 
його модернізації та реконструкції, забезпеченні спортивним і туристичним 
спорядженням, кваліфікованими інструкторами та відповідним рівнем безпеки. 
     Територія має потенціал, придатний для проведення водних туристичних походів на 
плавзасобах різного типу. Потужним ресурсом є Печенізьке водосховище та яхт-клуби. 
    Туризм на території Старосалтівської селищної ради розвивається хаотично, в 
основному на самодіяльних засадах. На теперішній час  не створено жодного наметового 
містечка, не облаштований належним чином комунальний пляж, відсутні хостели  
орієнтовані на молодь, яка не може сплатити високу вартість проживання в комерційних і 
приватних готелях та базах відпочинку. 
 

Висновки. 
 

На основі проведеного  аналізу Старосалтівської селищної ради, визначено дві групи 
туристичних продуктів, але визначені пріоритетні групи не обмежують розвиток інших 
видів туризму. 
Пріоритетні групи туризму: 
1) Перша група: 

 сільський зелений туризм, у т.ч. екологічний туризм; 
 рекреаційний (лікувально-оздоровчий туризм), у т.ч. дитячий та молодіжний 

туризм; 
 спортивний туризм, у т.ч. водний туризм. 

2) Друга група: 
 культурно-пізнавальний, екскурсійний та подієвий туризм;  

 пригодницький, екстремальний туризм та туризм за інтересами (мисливство, 
рибальство,  кінний, велосипедний, піший); 

 туризм осіб з обмеженими можливостями (туризм для інвалідів). 
            Розвиток рекреаційної та туристичної інфраструктури є одним із пріоритетних 
напрямків функціонування громади, що обумовлює в собі систему сталого розвитку 
території за рахунок стимулювання ефективної діяльності малого і середнього бізнесу та 
збільшення рівня зайнятості місцевого населення. 
 

1.3. Рівень економічного і соціального розвитку Старосалтівської ОТГ 

 
1.3.1. Освіта 

 

         На сьогоднішній день у Старосалтівській селищній раді  функціонує чотири 

дошкільних заклади  в с. Вишневе, смт Старий Салтів, с. Кирилівка та дошкільний 
підрозділ Зарічненської філії Старосалтівської ЗОШ  (табл. 1.9, рис. 1.4).  Натомість в с. 
Молодова  та с. Хотімля установи є недіючими. В 2019 році, на в будинку Шестаківської 
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ЗОШ також було створено дошкільний заклад, який повністю почне функціонувати 
у 2020 році.   
         На теперішній час в Старосалтівській селищній раді функціонує п’ять закладів 

загальної середньої освіти в смт Старий Салтів, с. Шестакове, с. Кирилівка, с. Гонтарівка, 

с. Хотімля.  Натомість в с. Молодова  та с. Томахівка установи є недіючими. 
Головною проблемою бюджетного забезпечення діючих закладів середньої освіти 

громади та якості навчання дітей, є проблема вкрай низького рівня їх наповненості. Дана 
ситуація створює умови необґрунтованого збільшення бюджетних витрат в розрахунку на 
1 учня, що тягне за собою додаткову непродуктивну перевантаженість селищного 
бюджету. Тому, одним з пріоритетних напрямків роботи громади в галузі освіти у 2020 
році буде робота з оптимізації (впорядкування) мережі даних закладів.  
 

В смт Старий Салтів функціонує Старосалтівський професійний аграрний ліцей 
(табл. 1.11), в якому навчаються 290 учнів, працюють 18 вчителів та 18 майстрів 
виробничого навчання.  
 

Кількість та характеристика діючих у 2019 році дошкільних закладів 

 

№ 
з/п 

Населений пункт 

Кількість 
дошкільни
х закладів 

Розрахункова 
кількість 

місць 

Кількіс
ть 

дітей 

Кількість 
вихователів, 

чол. 
Примітка 

1 с. Вишневе 

 
1 30 23 5 - 

2 

с. Молодова 

 

0 - - - - 

Недіючій 
дошкільни
й заклад 

40 - - 

Потрібен 
капремонт 
приміщен

ня 

3 смт                       
Старий   Салтів 

1 115 116 18 - 

4 

с. Хотімля 

0 - - - - 

Недіючій 
дошкільни
й заклад 

- - - 

Потрібен 
капремонт 
приміщен

ня 

5 с.  Кирилівка 1 56 9 1 - 

6 

с. Шестакове 1 20 - - 

Потрібен 

капремонт 
приміщен

ня 

 Всього: - 201 (діючих) 148 24 - 

 

 

 

 

Таблиця 1.10 – Кількість та характеристика загальноосвітніх шкіл 

 

№ 
з/п 

Населений 
пункт 

Кількі
сть 

шкіл 

Назва 
закладу 
освіти 

Розраху
нкова 

кількіст
ь місць 

Кількі
сть 

дітей 

Кількіс
ть 

вчителі
в, чол. 

Технічний стан  
закладу 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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1 с. 
Гонтарівка 

1 Гонтарів
ська 
ЗОШ  

І-ІІІ 
ступенів 

150 96 17 Приміщення в 
задовільному стані, 
топкова окрема на 
твердому паливі, 
водопостачання 
централізоване, 
внутрішні туалети є- 

робочі, спортивна зала 
потребує капітального 
ремонту. 

Дитмайданчик 
відсутній. Потребує 
частковий ремонт 
покрівлі котельні. 

 с. 
Томахівка 

 

Томахів
ська 
ЗОШ 

93 0 0 Приміщення в 
задовільному стані. 
Топкова вбудована на 
твердому паливі. 
Водогін автономний. 
Спортивна зала 
пристосована. 
Дитмайданчик 
відсутній. (Рішенням 
№94-VII від 

                                             

       

11.02.2016 р. 
реорганізовано шляхом 

приєднання до 
Гонтарівської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів Вовчанської 
районної ради 

Харківської області). 
  с. 

Молодова 

Приміщення ЗОШ передано рішенням III (позачергової) сесії VI скликання 
Вовчанської районної ради Харківської області № 57-VII від 29 грудня 2015 
року. Про затвердження актів прийому – передачі нерухомого майна 
ліквідованих та реорганізованих загальноосвітніх шкіл району, які є 
об’єктами спільної комунальної власності територіальних громад сіл, 
селищ, міста Вовчанського району та перебувають в управлінні районної 
ради. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

смт Старий 
Салтів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Староса
лтівська 
ЗОШ  

І-ІІІ 
ступенів 
(опорна) 

720 351 22 Приміщення в 
задовільному стані. 
Опалення та 
водопостачання 
центральне. Санвузли 
робочі. Спортивна зала 
є. Потребує ремонт 
санвузлів та каналізації. 
Частковий ремонт 
підлоги та стелі. 
Ремонт 
електропроводки та 
заміна світильників. 
Оновлення 
спортивного 
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 майданчику та 
облаштування 
дитмайданчику. 

 

 

 

 с. Зарічне філія Зарічнен
ський 

НВК І 
ступеня, 
початко
ва (філія 
Староса
лтівсько
ї ЗОШ) 

120 6 1 Приміщення в 
задовільному стані. 
Топкова окрема на 
твердому паливі. Є 
внутрішній туалет. 
Спортивна зала – 

пристосована. 
Потребує заміна 
опалювального котла та 
циркуляційного насосу. 
Потребує заміни 
бетонного навісу 
котельні. Частковий 
ремонт водогону від 
топкової до закладу. 

3 с. Хотімля 

1 

Хотімля
нська 
ЗОШ 

І-ІІІ 
ступенів 

320 114 17 Приміщення в 
задовільному стані. 
Котельня електрична 
вбудована. Санвузол – 

є. Спортивна зала – є. 
Водопостачання 
автономне та 
центральне. Потребує 
заміна 
електропроводки по 
всій будівлі закладу.  

4 с. 
Кирилівка 

1 

Кирилів
ська  

ЗОШ 

І-ІІІ 
ступенів 

160 35 14 Приміщення в 
задовільному стані. 
Топкова вбудована на 
твердому паливі. 
Пристосована 
спортивна зала. 
Водопостачання 
централізоване. 
Внутрішній туалет – є. 
Виконати монтаж 
опалювальної системи 
в їдальні. Потребує 
ремонту даху. Оновити 
спортивний майданчик. 

5 с. 
Шестакове 

1 

Шестакі
вська 
ЗОШ 

І-ІІІ 
ступенів 

150 50 9 Приміщення в 
задовільному стані. 
Топкова окрема на 
твердому паливі. 
Санвузол – є. 
спортивна зала – є. 
Потребує заміна 
опалювального котла та 
циркуляційного насосу. 
Заміна вікон та дверей. 
Утеплення стін та 
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заміна вікон на 
енергозберігаючі.  

 Всього 
5 

 1620 
(діючих) 

652 63  

 

 

Рис 1.5– Кількість учнів у шкільних закладах, осіб 

 

Таблиця 1.11 – Кількість та характеристика учбових закладів 

Заклад 
Кількість 

шкіл 

Розрахункова 
кількість 

місць 

Кількість 
учнів, чол. 

Кількість 
вчителів,  

вихователів, 
чол. 

Примітка 

Старосалтівськи
й професійний 
аграрний ліцей 

1 600 290 18 та 18 
майстрів 

виробничого 
навчання 

 

 

У деяких шкільних навчальних закладах є в наявності неповне завантаження, а саме: 
– с. Зарічне – НВК використовується на 13,0 %; 

– с. Кирилівка – ЗОШ використовується на 22,0 %; 
-  ЗДО використовується на 16,0 %; 
– с. Шестакове – ЗОШ використовується на 33,0 %; 
- с. Хотімля – будівля школи використовується на 36,0 % (114/320). 

 

Висновки. 
Спостерігається неповна завантаженість місць дитячих навчальних закладів у 

сільській місцевості через недостатню кількість дітей, які відвідують дошкільні заклади. 
Це пов’язано з низьким рівнем матеріально-технічного стану установ, а також з 
необхідністю капітального ремонту  будівель. Також існує потреба у створенні місць у 
ЗДО (закладах дошкільної освіти) у селі Шестакове та відновлення роботи закладів 
дошкільної освіти у селах Молодова та Хотімля.  

Переважна більшість приміщень шкіл знаходяться у задовільному стані. Потребують 
вирішення проблеми, пов’язані з водопостачанням, електропостачанням та 
теплопостачанням, а також потребує комплексного вирішення питання енергозбереження. 
У декількох школах відсутні або потребують ремонту дитячі та спортивні майданчики. 
Нагального  вирішення  потребує  питання  забезпечення  шкільними автобусами для 
підвищення якості надання освітніх послуг.  Оптимізація закладів освіти шляхом 
розширення мережі філій опорної школи. Опорний заклад потребує першочергового 
ремонту фасаду будівлі, модернізації харчоблоку, їдальні, санвузлів, створення умов для 
дітей з особливими потребами та інвалідністю, осучаснення інтер’єру та забезпечення 
інтерактивними засобами навчання. 

  

1.3.2 Культура 

 

Поруч з територією  об’єднаної громади діє комунальна установа «Історико-

археологічний музей-заповідник «Верхній Салтів». Його основний фонд складає 4 тис. 
501 екземплярів, кількість музейних експонатів понад 6 тис. одиниць. Площа, яку займає 
комплекс становить 150 га. До складу музею-заповідника входить некрополь часів 
раннього середньовіччя 8–10 ст. н.е., залишки городища і селищ, що належали аланам та 
болгарам. 

Перелік і характеристика закладів культури наведено в таблиці 1.11. 
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Висновки. 
 

У Старосалтівській селищній раді всі громади забезпечені закладами культури, 
окрім Хотімлянської.  

Всі приміщення закладів культури потребують вирішення питання 
теплопостачання, шляхом проведення робіт щодо модернізації  систем опалення, а також 
енергозбереження.  

 

Таблиця 1.11 – Перелік і характеристика закладів культури 

 

№ 
з/п 

Найменуван
ня 

населеного 

пункту 

Назва 
закладу 

культури 

Максима
льна  

кількість 
посадков
их місць 

Технічний стан закладу 

1 2 3 4 5 

1 с. Вишневе Гонтарівськ
ий СК 

100 Пристосоване, пічне опалення, окреме, 
потребує капітального ремонту крівлі, стін 

та внутрішніх приміщень 

с. Гонтарівка Гонтарівська 
сільська 

бібліотека 

- В 2017 році переведено до 
адміністративного приміщення в. п. 

старости с. Гонтарівка (колишня сільська 
рада). Стан приміщення задовільний. 
Пічне опалення  

с. Томахівка Томахівська 
сільська 

бібліотека 

- Знаходиться у приміщенні колишньої 
Томахівської школи. Станприміщення 

умовно задовільний, пічне опалення.  

2 с. Молодова Молодівськи
й СБК 

250 Збудоване, окреме, потребує капітального 
ремонту  внутрішніх приміщень.  

Молодівська 
сільська 

бібліотека 

- В приміщенні СБК, потребує капітального 
ремонту внутрішніх приміщень.  

3 смт Старий 
Салтів 

Старосалтівс
ький СБК 

300 
Збудоване, окреме, задовільне, проведено 

капітальний ремонт, замінені вікна на 
енергозберігаючі, зроблено ремонт сцени. 

 

    Потребує капітального ремонту фасаду. 

Газове опалення. 

Старосалтівс
ька музична 

школа 

- У приміщенні Старосалтівського СБК, 
стан задовільний. Газове опалення. 

Старосалтівс
ька селищна 
бібліотека 

- Пристосоване, окреме, потребує 
капітального ремонту внутрішніх 
приміщень, пічне опалення. 

с. Зарічне Зарічненськ
ий СБК 

100 Пристосоване, окреме, задовільне, 
опалюється твердим паливом. 

Зарічненська 

сільська 
бібліотека 

- Приміщення клубу, задовільне, 
опалюється. 

4 с. Кирилівка Кирилівськи
й СБК 

460 Збудоване, окреме, потребує 
капітального ремонту крівлі, фасаду, 
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внутрішніх приміщень, оновлення 
системи опалення. Опалюється 
електрообігрівачами. 

Кирилівська 

сільська 
бібліотека 

- В приміщенні колишньої сільської ради, 

потребує капітального ремонту крівлі, 
фасаду, внутрішніх приміщень, 
оновлення системи опалення. 
Опалюється електрообігрівачами 

5 с. Шестакове  Шестаківськ
ий СБК 

250 Окрема будівля потребує капітального 
ремонту та ремонту системи опалення, 
внутрішніх приміщень. Опалюється 
електрообігрівачами. 

Шестаківськ
а сільська 
бібліотека 

- В приміщенні СБК, потребує 
капітального ремонту системи опалення, 
внутрішніх приміщень. Опалюється 
електрообігрівачами 

 

1.3.3 Охорона здоров’я 

 

На території Старосалтівської селищної ради функціонує 6 медичних амбулаторій 
та 3 фельдшерських пункти, які входять до відповідних амбулаторій. 

В листопаді-грудні поточного року розпочалося будівництво нової амбулаторії 
загальної практики сімейної медицини № 2 по вул. Миру, 33-а смт Старий Салтів. Дане 
будівництво буде завершене у 2020 році. 

 

Висновки. 
Громада забезпечена мережею закладів охорони здоров’я. Майже всі приміщення 

потребують поточного та капітального ремонту, заміни системи опалення, забезпечення 
умов енергозбереження, оновлення систем водопостачання та каналізації. Спостерігається 
низька забезпеченість автомобілями (лише 2 на громаду), обладнанням, оргтехнікою та 
програмним забезпеченням.  

 

1.3.4 Економічна складова розвитку  
 

Економічну активність на території Старосалтівської селищної ради виявляють 
суб’єкти господарської діяльності – юридичні особи та фізичні особи-підприємці.  

Малий та середній бізнес, який діє на території громади перетворюється на 
важливий сектор економіки, який суттєво впливає на забезпечення населення необхідними 
товарами та наданням послуг, забезпечує зайнятість населення та суттєво впливає на 
формування дохідної частини бюджету селищної ради. 

Важливим каталізатором економічної складової розвитку громади є кількість 
фізичних осіб-підприємців ( далі – ФОП).  

 Частина підприємств розташованих на території Старосалтівської селищної ради  
спеціалізується на сільськогосподарському виробництві.  

Аграрний сектор економіки є головним бюджетоутворюючим сектором.  
До основних представників аграрного сектору відносяться наступні підприємства, 

це зокрема : ДПДГ «Гонтарівка», ДГ «Чувиріно», ТОВ «Агросвіт», ТОВ «Трайгон 

Фармінг», СФГ «Клан», ПП «Бір», СФГ «Едельвейс», СПАЛ; Лісгосп; СФГ «Юпітер», 
СФГ «Агростіл», СФГ «Шанс», СФГ «Топаз», СФГ «Міхайліченко», СФГ «Юн», СТОВ 

АФ ім. Т. Г. Шевченко та інші. Найбільшими місцевими роботодавцями є ДПДГ 
«Гонтарівка» – 273 працюючих мешканця (5,1 % працездатного населення), ТОВ 
«Агросвіт» – 178 (3,3 %)  та Лісгосп – 137 (2,5 %). В переважній більшості 
сільськогосподарські підприємства та організації спеціалізуються на рослинництві, і лише 
невелика кількість з них окрім рослинництва займаються також вирощуванням тварин (в 
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основному, свиней, овець та великої рогатої худоби). Головними підприємствами 
тваринницької галузі, розташованими на території громади є ДПДГ «Гонтарівка», ТОВ 
«Агросвіт» та СТОВ АФ ім. Т. Г. Шевченко. 

           Споживчий ринок займає одне з провідних місць в соціальній інфраструктурі 
громади. Торгівля забезпечує надходження до бюджету значної частини коштів, сприяє 
зміцненню фінансової системи, є необхідною умовою розвитку виробництва. 

На території селищної ради надають послуги та здійснюють торгівельну діяльність 
89 приватних та публічних підприємств: 8 непродовольчих магазинів, 40 змішаних 
магазинів, 7 змішаних кіосків, 1 продовольчий кіоск, 5 кіосків «Куліничі», 1 змішаний 
лоток, Старосалтівське РТП (здача приміщень в оренду); 17 пунктів з надання побутових 
послуг, 6 кафе, 1 бар та 2 сезонних бари. Загальна кількість працюючих на цих об’єктах – 

161 мешканець, або майже 3% працездатного населення. 
Промислові підприємства на території громади відсутні. 
 

Висновки. 
 

З метою наближення рівня життя населення до європейських стандартів та 
створення умов для посилення економічної активності об'єднаних територіальних громад, 
планується досягнення таких цілей та пріоритетів: 

1) в сільськогосподарському секторі: 
 забезпечення охорони та раціонального використання земель; 
 зростання обсягів виробництва валової продукції сільського господарства; 
 підвищення врожайності сільськогосподарських культур; 
 створення логістичної системи пунктів прийому та/або переробки 

сільськогосподарської продукції, виготовленої особистими селянськими господарствами; 
 створення забійних пунктів живої худоби та птиці; 

 2) в інвестиційній сфері: 
 формування позитивного інвестиційного іміджу громади; 
 розвиток партнерських відносин з громадами Європи; 
 впровадження на території громади механізмів державно-приватного 

партнерства; передача об’єктів комунальної власності в концесію приватним інвесторам; 
3) в економічній сфері: 
 прозорість та спрощення процедур реєстрації бізнесу; 
 просування та реклама місцевого виробника; 
 стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу; 
 створення економічних кластерів. 

 

1.4. Стан навколишнього природного середовища 

 
     Стан довкілля Старосалтівської селищної ради можливо характеризувати як 
задовільний. 
    Існуюча система поводження з побутовими відходами на території Старосалтівської 
селищної ради характеризується наступними чинниками: 

– низький рівень охоплення населення послугами з вивезення побутових відходів; 
– недостатня кількість та моральний та фізичний знос наявного обладнання для 

збирання та транспортування побутових відходів; 
– відсутність роздільного збирання побутових відходів, у тому числі небезпечних 

відходів у складі побутових; 
– захоронення побутових відходів переважно на  несанкціонованих звалищах, що 

формуються стихійно на території громади; 
– відсутність достовірних даних щодо кількості та складу побутових відходів, 

що утворювалися на території громади. Передусім це пов’язано з відсутністю обліку та 
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контролю показників, що характеризують систему поводження з побутовими 
відходами в усіх населених пунктах об’єднаної громади; 

– відсутність землевпорядної документації на полігон побутових відходів 
відповідно до чинного законодавства. 

В зв’язку з високою зношеністю очисних споруд КП «Салтів водоканал», на цей 
час існує загроза виходу з ладу їх обладнання та забруднення р. Сіверський Дінець. 

Утворення побутових відходів здійснюється у всіх населених пунктах 
Старосалтівської селищної ради. 

Джерелами утворення відходів є житлові будинки, а також підприємства, установи, 
організації. 

Норми надання послуг з вивезення побутових відходів на території 
Старосалтівської ОТГ  не визначені й не затверджені.  

Збирання, вивезення та захоронення побутових відходів на території 
Старосалтівської селищної ради  здійснюється комунальним підприємством «Салтів  
водоканал».  

Збирання здійснюється контейнерним та безконтейнерним методами. Роздільне 
збирання не здійснюється. Забезпечується вивезення побутових відходів з 
багатоквартирних будинків за контейнерною схемою в міру накопичення (встановлено 13 
контейнерів ємністю 0,75 м3), а також з облаштованих майданчиків приватного сектору. 
Збирання великогабаритних, ремонтних відходів не здійснюється. 

На балансі підприємства знаходиться три транспортних засоби для вивезення 
твердих побутових відходів – автомобіль МАЗ сміттєвоз, тракторний причіп (ємність 3–4 

м3, 1987 р.в.) та фронтальний навантажувач. 
Транспортування ТПВ у населених пунктах Старосалтівської селищної ради 

здійснюється за прямою системою, перевантажувальні станції відсутні. Станції 
механічного або ручного сортування ресурсоцінних компонентів відсутні.  

Важливою особливістю регіону є те, що на території Старосалтівської и наявні 44 
об’єкти  відпочинку (бази відпочинку) та 14 садових товариств, що є джерелами 
утворення побутових відходів. На сьогодні комунальним підприємством укладено  
договори не з усіма базами відпочинку та садовими товариствами, тому доцільно 
припустити, що побутові відходи з інших баз та товариств потрапляють на контейнерні 
майданчики смт Старий Салтів, або формують несанкціоновані звалища на території 
Старосалтівської селищної ради. 

На території Старосалтівської  селищної ради розташований один полігон 
(звалище) площею 5,8 га (ділянка складування 4 га), що експлуатується з 1964 року, який 
потребує термінової реконструкції з метою подовження терміну його експлуатації 
та забезпечення нормативів санітарної та екологічної безпеки для довкілля та здоров’я 
населення. 

Рішенням Старосалтівської селищної ради від 29.12.2011 р. було виділено земельну 
ділянку із земель держрезерву для розміщення полігону твердих побутових відходів. 
На об’єкті немає інженерного облаштування, документації, він не відповідає вимогам 
чинного законодавства та  здійснює негативний вплив на стан компонентів 
навколишнього природного середовища та здоров’я населення. Органічна складова у 
складі побутових відходів майже в повному обсязі потрапляє на звалище, що сприяє 
утворенню  газу (може створювати небезпеку для працівників об’єктів поводження з 
відходами та населення, та містить у своєму складі парникові гази). Моніторинг за станом 
поверхневих і підземних вод, атмосферного повітря, ґрунту та рослин не здійснюється. 

На території Старосалтівської селищної ради наявні декілька несанкціонованих 
сміттєзвалищ (орієнтовний обсяг деяких може досягати 5000 м3). 

 

Висновки. 
Для стабілізації екологічної ситуації в Старосалтівській селищній раді 

першочерговим заходом є вирішення проблеми поводження з ТПВ, а саме:  
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 впровадження інтегрованого поводження з побутовими відходами на 
території Старосалтівської територіальної громади на основі ефективного використання 
фінансових ресурсів та з використанням моделі міжмуніципального співробітництва; 

 забезпечення 100 %  охоплення населення послугами з вивезення побутових 
відходів та рідких нечистот  шляхом придбання та подальшої експлуатації комунальної 
техніки (спеціально обладнаних для вивезення побутових відходів та рідких нечистот 
транспортних засобів та іншої техніки), придбання  необхідної кількості устаткування 
(контейнерів); 

 повне документальне оформлення існуючого полігону ТПВ та подальша його 
реконструкція, що обслуговуватиме усі населенні пункти громади; 

 розроблення схеми санітарного очищення території Старосалтівської  селищної 
ради. 

 

ІІ. (SWOT) АНАЛІЗ СИЛЬНИХ ТА СЛАБКИХ СТОРІН, ТАКОЖ СПРИЯТЛИВИХ 

МОЖЛИВОСТЕЙ І ЗАГРОЗ РОЗВИТКУ ГРОМАДИ 

 

SWOT-аналіз (strength, weaknesses, opportunities and threats) – дає змогу виявити ті 
сильні й слабкі сторони, які потребують найбільшої уваги і зусиль з боку Старосалтіської 
обєднаної територіальної громади. Перед початком SWOT- аналізу слід зосередитись на 
ймовірних загрозах і можливостях. Після цього необхідно з'ясувати, які загрози є 
найбільш імовірними та які ризики вони здатні спричинити. Саме вони потребують 
найбільшої уваги й концентрації зусиль з метою їх усунення. 

Оцінюючи можливості, слід зважити на їх потенційну привабливість і ймовірність 
їх реалізації, а також те, чи заплановані вигоди можуть перевершити ймовірні втрати 
внаслідок реалізації можливостей. Іноді можливості несуть в собі як велику 
привабливість, так і великий ризик. Залежно від ситуації один і той самий фактор здатний 
бути як загрозою, так і можливістю. 

Метою SWOT-аналізу не є з'ясування всіх сильних і слабких сторін 
Старосалтівської селищної ради, його метою є виявлення ключових факторів розвитку 
громади враховуючи пріоритети розвитку. 

 SWOT-аналіз розвитку Старосалтівської об’єднаної територіальної громади 
наведений у таблиці 2.1. 
 

 

Таблиця 2.1 – SWOT - аналіз розвитку Старосалтівської об’єднаної  
територіальної громади 

Пріоритети 

розвитку 

Сильні сторони Слабкі сторони 

1 2 3 

 

 

 

 

 

 

Розвиток 
рекреаційної  і 
туристичної 

інфраструкту
ри 

 

– приваблива територія для 
рекреаційних потреб (5 малих 
річок, річка Сіверський Донець, 
Печенізьке водосховище, хвойні та 
змішані ліси); 
– вигідне географічне 
розташування, у т. ч. у відношенні 
м. Харкова; 
– багаті природні рекреаційні 
ресурси, у т. ч. пляжі; 
– образ «курорту»; 
– сприятливе місце для ведення 
туристичного бізнесу; 
– наявний потенціал для 

– сезонність надання 
туристичних послуг; 
– недостатньо розвинута 
туристична інфраструктура; 
– нерозвинена 
інфраструктура активного 
дозвілля для цілорічного 
відпочинку; 
– низький рівень сервісу 
туристичних послуг; 
неналежний стан туристичних 
продуктів; 
– неефективна 
інфраструктура території з 
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розвитку і розширення бізнесу; 
– демократичність і відкритість 
влади; 
- стабільний екологічний стан 
території. 

високим рівнем зносу (моральне 
та фізичне зношення); 
– неякісний стан 
автомобільних доріг ; 
– відсутність інформації 
щодо концепції розвитку 
території; 
– слабке просування бренду 
території в інформаційному 
просторі; 
– недостатня кількість і 
ефективність природоохоронних 
заходів; 
- відсутність системи надання 
послуг для інвестора. 

Сприяння 

розвитку 
підприємниць

кої 
діяльності у 

сфері 
сільського 

господарства, 
зеленого 
туризму 

та народних 
промислів 

(агробізнес) 

– розгалужена система 
підприємств різних галузей та 
форм власності; 
– зростання технічних 
можливостей комунального 
підприємства (збільшення парку 
техніки та обладнання); 
– забезпеченість земельними та 
водними ресурсами; 
високий природно-ресурсний 
потенціал. 

– відсутність єдиної 
енергозберігаючої політики; 
– відсутність галузевих 

програм з енергозбереження; 
– значна доля вартості 

енергоносіїв в собівартості 
продукції комунальних 
підприємств; 
– низька надійність роботи 

інженерних мереж; 
– значні (20-30 %) втрати 

енергії при її транспортуванні. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підвищення 
якості 

життя 
мешканців 

– розгалужена система 
інженерних мереж; 
– відносна стабільність 
чисельності населення та обсягів 
його енергоспоживання; 
– зростання інвестицій в ЖКГ; 
– наявність «Комплексної 
програми енергозбереження в м. 
Харків, містах та населених 
пунктів Харківської області, на 
2015-2020 рр.»; 
– законодавча визначеність 
основних пріоритетів та параметрів 
енергозбереження; 
– значні запаси водних 
ресурсів; 
– низьке екологічне 
навантаження; 
- наявність великих 
природоохоронних територій. 

– значний (до 70 %) знос 
інженерних мереж ; 
– потребує покращення 
санітарний стан території, чистота 
вулиць і дворів, збирання і 
вивезення сміття (недостатній 
рівень якості надання 
комунальних послуг); 
– низький рівень 
застосування систем  обліку, 
контролю та управління 
енергоспоживанням; 
– слабкі технічні можливості 
оперативного керування 
режимами інженерних мереж на 
рівні споживачів; 
– віддаленість територій від 
центральної садиби, районного та 
обласного центру, наявність 
великої кількості населених 
пунктів; 
– високий ступінь фізичного 
зносу основних фондів;  
– морально застаріле 
обладнання; 
– віддаленість споживачів від 
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водозаборів;  
– недостатнє використання 
родовищ підземних прісних вод; 
– обмеженість власних 
коштів комунального 
підприємства на капітальний 
ремонт, реконструкцію та 
оновлення основних фондів; 
– висока залежність 
комунального підприємства від 
зростання цін на енергоносії; 
невисокий рівень покриття 
територій мережею Інтернет. 

 Можливості Загрози 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розвиток 
рекреаційної  і 
туристичної 

інфраструкту
ри 

– посилення партнерства 
«бізнес-влада-громада»; 
– системні дії щодо розвитку 
туризму і екскурсійної діяльності; 
– покращення інфраструктури 
для прийому гостей території; 
– зростання попиту на сімейні 
та молодіжні туристично-

рекреаційні послуги в Україні ;  
– зростання попиту на 
цілорічні послуги з оздоровлення та 
розваг; 
– залучення альтернативних 
джерел фінансування 
інфраструктурних та соціальних 
проектів; 
збільшення кількості робочих місць 
на підприємствах малого бізнесу у 
сфері надання послуг; 
– розвиток  курортно-

рекреаційних зон; 
– розширення мережі 
спортивних закладів; 
– створення центрів сприяння 
бізнесу; 
– організація зустрічей, 
семінарів, конференцій з питань 
туристичної діяльності; 
– системний маркетинг 
туристичних можливостей 
території; 
– оптимізація системи 
збереження, відновлення і 
утримання пам’яток архітектури; 
активна виставково-ярмаркова 
діяльність. 

– погіршення загальної 
економічної ситуації в країні; 
– нестабільність, зміна 
загальнонаціональної 
законодавчої та нормативно-

правової бази; 
– погіршення екології; 
– погіршення інвестиційного 
клімату; 
– високий рівень 
корумпованості; 
конкуренція у сфері туристичної 
індустрії. 

 

 

Сприяння 

розвитку 

– тісна співпраця з науковими 
установами та вищими навчальними 
закладами м. Харкова; 
– створення потужного 

– неконтрольоване зростання 
вартості енергії в собівартості 
продукції та, відповідно, тарифів 
на     послуги та цін на товари; 
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підприємниць
кої 

діяльності у 
сфері 

сільського 
господарства, 

зеленого 
туризму 

та народних 
промислів 

(агробізнес) 

консорціуму з енергозбереження; 
– розвиток ринкових засад та 
створення на їх базі основ 
державно-приватного партнерства; 
– розвиток імпортозаміщення 
та реалізація експортного 
потенціалу; 
– формування ефективної 
державної підтримки 
агропромислового комплексу; 
– створення малих одноосібних 
господарств із садівництва, 
ягідництва та огородництва; 
сприяння розвитку 
підприємницької діяльності у сфері 
сільського господарства та 
народних промислів. 

– висока залежність від 
погодно-кліматичних умов у плані 
забезпечення тваринництва 
кормовими ресурсами; 
– нерозвинена система 
організованих закупівель 
сільськогосподарської продукції у 
населення; 
– високий ступінь зносу 
парку сільськогосподарської 
техніки та обладнання; 
– низький рівень розвитку 
інфраструктури. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підвищення 
якості 

життя 
мешканців 

– покращення рівня 
транспортного обслуговування; 
– розвиток комунальної 
інфраструктури (у т.ч. 
енергоефективної системи 
теплопостачання);  
– благоустрій та озеленення 
території; 
науково-технічний потенціал 
навчальних закладів та наукових 
установ міста; 
– державна підтримка на 
реалізацію програм розвитку та 
реконструкції комунальної 
інфраструктури (зокрема системи 
водопостачання);  
– підвищення кваліфікації 
персоналу; 
– підвищення активності у 
залученні грантових коштів (в т.ч. 
участь у конкурсі «Разом в 
майбутнє»); 
– сприяння підвищенню рівня 
доходів сільського населення через 
розвиток особистих підсобних 
господарств та ринкової 
інфраструктури. 
 

– низький рівень життя 
значної частки мешканців, що 
зумовлює загострення соціальної 
ситуації; 
– падіння обсягів тепло-, 

електро-, водопостачання та 
освітлення через високі тарифи та 
низьку платоспроможність 
населення; 
– зниження довіри до влади; 
зниження рівня доходів та якості 
життя громадян; 
– підвищення цін на товари 
та послуг; 
– зменшення 
платоспроможності населення; 
– зменшення обсягу послуг з 
енергопостачання; 
– погіршення умов 
проживання населення; 
– погіршення рівня життя 
мешканців; 
– збільшення зносу основних 
фондів об'єктів водопровідного 
господарства; 
– нестабільність 
водопостачання споживачів; 
 

 
 

ІІІ. ПРІОРИТЕТНІ ЗАХОДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПЛАНУ 

ЕКОНОМІЧНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ГРОМАДИ НА 2020 РІК 

 

 

З метою реалізації основних проектів та заходів Плану передбачається залучення та 
використання коштів з наступних джерел: 
    субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам; 
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– вітчизняні та міжнародні гранти за поданими проектними заявками в разі 
перемоги на конкурсах грантодавців; 

– співфінансування приватного партнерства; 
– внески конкурсантів – учасників мініпроектів; 
    кошти місцевого бюджету.  

Для ефективного розвитку громади необхідно чітко визначити пріоритети, на які 
треба спиратися для досягнення бажаного рівня розвитку.  

До пріоритетів та основних напрямків розвитку Старосалтівскої селищної ради  
можна віднести:  
1) культурний та духовний розвиток, національно-патріотичне виховання мешканців  
громади; 

2) популяризація ідеї децентралізації та просування громади у вітчизняний та 
міжнародний інвестиційний простір; 
3) запровадження енергозберігаючих та ресурсозберігаючих технологій утримання 
закладів освіти, культури та охорони здоров’я громади; 
4) залучення зовнішніх та внутрышных інвестицій та активізація участі у проектах на 
отримання грантів від вітчизняних та іноземних донорів;  
5)        розвиток економічного потенціалу та підприємництва; 
6)   підвищення рівня адміністративних, соціальних послуг та соціальних стандартів 
життя; 

7)       покращення якості інфраструктури громади; 
8)       створення умов розвитку туристичного бізнесу (малого та середнього); 
9)       охорона та збереження навколишнього природного середовища; 
10)       розвиток сільського господарства. 

Забезпечення реалізації зазначених пріоритетів дозволить створити умови для 
економічного та соціального розвитку громади в цілому та всіх її складових. 

Пріоритети  та основні напрямки розвитку населених пунктів Старосалтівської 
селищної  ради та шляхи їх реалізації у 2019 році повною мірою розкриваються та 
деталізуються в завданнях, які наведено в таблиці 3.1. 
 

Таблиця 3.1 – Пріоритети та основні напрямки розвитку населених пунктів                         
 Старосалтівскої селищної ради 

 

3.1. Культурний та духовний розвиток, національно-патріотичне виховання 

мешканців  громади (в першу чергу учнівської молоді). 
 

3.1.1. 

Завдання 1. Розвиток культурного і духовного середовища, патріотичне виховання 

 
(тис. грн.) 

Перелік заходів 
Вико-

навці 

Тер-

мін 
вико

нання 

Обсяги та джерела 

Фінансування Очікуваний 
результат від 

реалізації 
заходу 

Всього 

У тому числі 

Місце-

вий 

бюджет 

Інші  
джерела 

фінансу
вання 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Посилення культурно-

просвітницької та виховної роботи на 
території громади: 

      

- організація екскурсій 
старшокласників загальноосвітніх шкіл 
до Державної академії національної 
гвардії України 

Відділ 
освіти, 
молоді 

та 
спорту 

І 
кварт

ал 

Не потребує фінансування 

Патріотичне 
виховання 
молоді та її 

профорієнтація 

- залучення мешканців громади до Сектор Прот. У  межах коштів поточного Підвищення 
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проведення державних, національних та 

релігійних свят 
культур

и і 
туризм

у 

року року культурного 
рівня населення 

- продовження щорічного 
дитячого конкурсу молодих талантів 
громади під егідою депутата обласної 
ради Супрун О.М. 

Сектор 
культур

и і 
туризм

у 

ІІ 
кварт

ал 

Кошти місцевого бюджету 
та благодійні кошти 
засновника конкурсу 

Виявлення 
талантів серед 
дітей та молоді 

- за підтримкою управління 
культури та туризму Харківської ОДА та 
Програми «ДОБРЕ» проведення на базі 
Старосалтівського СБК конкурсу 
художньої самодіяльності об’єднаних 
територіальних громад області  

Виконк
ом 

с/ради, 
сектор 

культур
и і 

туризм
у 

ІІ 
кварт

ал 

 100,00        50,00        50,00 

 

Кошти місцевого бюджету, 

грант «ДОБРЕ» та 
благодійні кошти  

Популяризація 
Громади, 

підвищення 
рівня її 

інвестиційного 
потенціалу 

- залучення мешканців громади до участі 
у колективах та гуртках художньої 
самодіяльності та інших 

Сектор 
культур

и і 
туризм

у 

 

 

 

Прот.
року 

У  межах коштів поточного 
року 

Підвищення 
культурного 

рівня населення 

- оранізація мешканців громади для 
догляду за могилами воїнів ВВВ та АТО, 

опіки над ветеранами ВВВ та АТО, 

знедоленими і т.п. 

Відділ 
освіти, 
молоді 

та 
спорту 

Прот.
року 

Не потребує фінансування 
Виховання 

молоді  

- покращення рівня матеріально-

технічної бази бібліотек та клубних 
закладів 

Сектор 
культур

и і 
туризм

у 

Прот.
року 

У  межах коштів поточного 
року 

Покращення 
обслуговування 

читачів, 

підвищення 
культурного 

розвитку 
населення 

- сприяння залученню недержавних 
коштів у розвиток культури і туризму 

Сектор 
культур

и і 
туризму 

Прот
.року 

Не потребує фінансування 
Підвищення 

рівня культури 

- активізація роботи щодо 
покращення туристичної 
інфраструктури громади, створення 
умов для розвитку місцевого туризму (в 
т.ч. екологічного та зеленого туризму) 

Виконк
ом 

с/ради, 
сектор 

культур
и і 

туризму 

Прот
.року 

У  межах коштів поточного 
року та з залученням 

грантових сум 

Підвищення 
активності у 

сфері 
туристичного 

бізнесу 

 

ВСЬОГО: 
 

  100,00 50,00 50,00  

 

 

 

3.1.2. 

Завдання 2. Розвиток закладів освіти, культури та спорту 

 

(тис. грн.) 
 

Перелік заходів Вико-

навці 
Термін 
вико 

нання 

Обсяги та джерела 

фінансування 

Очікуваний 
результат 

від 
реалізації 

Всього у тому числі 
Місце- Інші  
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вий 

бюджет 

джерела 
фінансу 

вання 

заходу 

1 2 3 4 5 6 7 

 

І. ОСВІТА 

 

 

Капітальний ремонт системи 
освітлення із заміною світильників 
на енергозберігаючі в Хотімлянській 
ЗОШ  
 

 

 

с/рада 

 

 

Протяг
ом 

року 

 

 

495,211 

 

 

0 

 

 

495,211 
(обласний 
бюджет) 

Покращенн
я 

матеріально
-технічної 

бази 
закладів 
освіти. 

Економія 
бюджетних 

коштів. 
 

Капітальний ремонт покрівлі 
Кирилівської ЗОШ  
 

 

с/рада 

Протяг
ом 

року 

 

1182,890 

 

0 

 

1182,890 
(обласний 
бюджет) 

Покращенн
я 

матеріально
-технічної 

бази 
закладів 
освіти. 

 

 

Виготовлення проектно-

кошторисної документації під 

відновлення Дошкільного 
навчального закладу ясел/садка в с. 
Хотімля  
 

 

 

с/рада 

 

 

Протяг
ом 

року 

 

 

45,000 

 

 

45,000 

 

 

0 

Створення 
умов для 

відновлення 
дитячого 

дошкільног
о закладу 

 

Капітальний ремонт (утеплення 
будівлі) Хотімлянської ЗОШ 

  

 

с/рада 

 

Протяг
ом 

року 

 

3866,258 

 

0 

 

3866,258 
(обласний 
бюджет) 

Покращенн
я 

матеріально
-технічної 

бази 
закладів 
освіти. 

Економія 
бюджетних 

коштів. 
 

Капітальний ремонт спортивного 
залу Гонтарівської ЗОШ  
 

 

с/рада 

 

Протяг
ом 

року 

 

1549,301 

 

0 

 

1549,301
(обласний 
бюджет) 

Покращенн
я 

матеріально
-технічної 

бази 
закладів 
освіти. 

Придбання прального обладнання 
для:  

- ДНЗ «Барвінок-100» - 100,00 

тис. грн.;  
- Шестаківської ЗОШ – 77,00 

тис. грн.; 
- ДНЗ «Колосок» с. Вишневе -
20,00 тис. грн.  

 

 

с/рада 

 

Протяг
ом 

року 

 

 

197,000 

 

 

197,000 

 

 

0 

Покращенн
я 

матеріально
-технічної 

бази 
закладів 
освіти. 

Встановлення санвузла в 
Шестаківській ЗОШ (для дитячого 
дошкільного закладу) 

с/рада І 
кварта

л 

200,00 0 200,00 Створення 
комфортних 

умов 
перебуванн

я дітей 
дошкільног

о віку у 
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ДНЗ 

 

Забезпечення доступності для осіб з 
фізичними обмеженнями 
(будівництво пандусів в закладах 
освіти) 
 

 

 

с/рада 

 

 

Протяг
ом 

року 

 

 

300,000 

 

 

300,000 

 

 

0 

Створення 
умов 

доступності 
отримання 
освіти для 

дітей з 
особливими 
фізичними 
потребами 

 

Заміна вікон на енергозберігаючі 
Шестаківської ЗОШ під створення 
дитячого дошкільного закладу  

 

 

с/рада 

Протяг
ом 

року 

 

150,000 

 

150,000 

 

0 

Покращенн
я 

матеріально
-технічної 

бази 
закладів 
освіти. 

Економія 
бюджетних 

коштів. 
 

Придбання комп’ютерної техніки 
для загальноосвітніх шкіл громади 

та дитячих дошкільних закладів 

 

 

с/рада 

Протяг
ом 

року 

 

500,000 

 

500,000 

 

0 

Покращенн
я 

матеріально
-технічної 

бази 
закладів 
освіти. 

Надання 
можливості 
в отриманні 

якісної 
освіти 

 

Закупівля та заміна обладнання 

шкільного харчоблоку Кирилівської 
ЗОШ  
 

 

с/рада 

Протяг
ом 

року 

 

300,000 

 

300,000 

 

0 

Покращенн
я 

матеріально
-технічної 

бази 
закладів 
освіти. 

 

Всього по освітянській галузі: 
 

   

8785,66 

 

1492,00 

 

7293,66 

 

 

ІІ. КУЛЬТУРА І ТУРИЗМ 

 

 

Виготовлення рекламної, сувенірної 
та друкованої продукції (в т.ч. з 
місцевою символікою) 
 

 

 

с/рада 

 

Протяг
ом 

року 

 

 

30,000 

 

 

30,000 

 

 

0 

Популяриза
ція громади 

на 
внутрішньо

му та 
зовнішньом

у 
інвестиційн

ому полі 
 

Створення сільського закладу 
культури в адмін. будівлі старости  

Хотімлянського старостинського 
ркругу 

 

 

 

 

с/рада 

 

 

Протяг
ом 

року 

 

 

 

50,000 

 

 

 

50,000 

 

 

 

0 

Створення 
умов для 

відновлення 
сільського 

закладу 

культури 

Виготовлення проектно-

кошторисної документації для 

проведення капітальних ремонтів 
закладів культури: 

 

 

 

с/рада 

 

 

Протяг
ом 

 

 

 

200,00 

 

 

 

200,00 

 

 

 

0 

Створення 
умов 

доступності 
отримання 
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- Молодівський СБК – 100,0 

тис. грн.; 
- Гонтарівський СК (с. 
Вишневе) – 100,0 тис.грн. 

року культурних 
послуг в 
сільській 

місцевості 
Запровадження нових культурних 
послуг для сільського населення 

громади (Старосалтівський СБК, 
Зарічненський СБК, Кирилівський 
СБК, Молодівський СК, 
Гонтарівський СК, с. Хотімля) 

 

 

с/рада 

 

 

Протяг
ом 

року 

 

 

 

600,00 

 

 

 

600,00 

 

 

 

0 

Створення 
умов 

доступності 
отримання 
культурних 

послуг в 
сільській 

місцевості 
Придбання комп’ютерної техніки 
для створення інтернет-клубів на 
базі клубних закладів громади 

 

с/рада 

 

Протяг
ом 

року 

 

150,00 

 

150,00 

 

0 

 

Створення 
умов 

доступності 
отримання 
культурних 

послуг в 
сільській 

місцевості 
 

 

Забезпечення доступності для осіб з 
фізичними обмеженнями 
(будівництво пандусу 
Молодівського будинку культури)  

 

 

 

с/рада 

 

 

Протяг
ом 

року 

 

 

30,000 

 

 

30,000 

 

 

0 

Створення 
умов 

доступності 
отримання 
культурних 
послуг для 

людей з 
особливими 

фізичними 

потребами 

 

Всього по галузі культури: 
 

   

1060,000 

 

1060,000 

 

0 

 

 

ВСЬОГО: 
 

   

9845,66 

 

2552,00 

 

7293,66 

 

 
3.1.3. 

Завдання 3. Організація дозвілля, розвиток молодіжного руху 

 

Перелік заходів 
Вико-

навці 

Тер-

мін 
викон
ання 

Обсяги та джерела 

Фінансування 

Очікуваний 
результат від 

реалізації 
заходу 

Всього 

У тому числі 

Місце-

вий 

бюдже
т 

Інші  
джере

ла 

фінан
суван

ня 

1. Підтримка молодіжного руху 
громади 

Відділ 
освіти, 
молоді 

та 
спорту 

Прот
ягом 
року 

100,00 100,00 - 

Активізація 
молодіжних 

ініціатив 

2. Провести заходи із організації дозвілля 
мешканців села. 

Прац. 
культ 

ІІ-ІУ 
кв. - - - 

Підвищення 
культурного 

рівня населення 
3. Сприяти створенню та становленню 
нових гуртків художньої самодіяльності 
та художніх творчих колективів. 

Прац. 
культ 

І-ІУ 
кв. Не потребує фінансування 

Підвищення 
культурного 

рівня населення 

4. Стимулювати проведення культурних, Прац. І-ІУ - - - Підвищення 
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мистецьких та спортивних заходів. культ кв. культурного 

рівня населення 

5. Утримання у належному стані існуючі 
дитячі та спортивні майданчикі. 

Грома-

да 

Прот
ягом 
року 

- - - 

Створення 
належних умов 
відпочинку  для 

дітей  

ВСЬОГО: - - 100,00 100,00 - - 
 

 

3.1.4. 

Завдання 4. Збереження національних традицій та історичної спадщини 
 

(тис. грн.) 
 

Перелік заходів 
Вико-

навці 

Тер-

мін 
викон
ання 

Обсяги та джерела 

Фінансування Очікуваний 
результат від 

реалізації 
заходу 

Всього 

У тому числі 
Місце-

вий 

Бюджет 

тис.грн. 

Інші  
джерела 

фінансу
вання 

1. Відродження національних традицій 

та обрядів. 

Прац. 
культ 

Прот.
року 

У  межах коштів поточного 
року 

Підвищення 
культурного 

рівня населення 

та патріотичне 
виховання 

молоді  
2. Сприяння організації заходів, 
спрямованих на збереження 

національних традицій та обрядів, 
мистецтва та самобутніх ремесел. 

Прац. 
культ 

Прот.
року 

Не потребує фінансування 
Підвищення 
культурного 

рівня населення 

3. Організація та проведення місцевих і 
державних свят 

 

Праців
ники 
куль-

тури 

Прот
ягом 
року 

200,00 200,00 0 

Організація 
дозвілля та 
патріотичне 
виховання 

населення 

ВСЬОГО:   200,00 200,00 0  

 

3.2. Розвиток економічного потенціалу та підприємництва 

 

3.2.1. 

Завдання 1. Розвиток підприємницької діяльності, малого та середнього бізнесу 

 

Перелік заходів 
Вико-

навці 

Тер-

мін 
викон
ання 

Обсяги та джерела 

Фінансування Очікуваний 
результат від 

реалізації 
заходу 

Всьог
о 

У тому числі 

Місце-

вий 

бюджет 

Інші  
джерела 

фінансу
вання 

1. Створення сприятливого середовища 

для впровадження інвестиційних 

програм та проектів на території 
громади. 

Виконк
ом с/р 

- Не потребує фінансування 

Створення 
нових робочих 
місць, 
благоустрій 
території 

2.Підтримка Центру підтримки розвитку 

підприємницької діяльності та туризму в 

ОТГ 

  30,00           30,00               0 

Створення 
додаткових 

робочих місць 
та збільшення 
надходжень до 

місцевого 
бюджету 
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3. Провести громадські сходи в 

населених пунктах з питань існуючої 
ситуації та перспектив розвитку 
громади. 

Селиш.
голова 

04 Не потребує фінансування 

Залучення 
мешканців 

громади  участі 
в благоустрою 

сіл 

4. Забезпечити публічне обговорення 
планів, які розробляються органами 
місцевого самоуправління. 

Селиш. 
голова 

04 Не потребує фінансування 
Ознайомлення 

мешканців  

5. Позбавлення додаткових (штучних) 
перешкод для розвитку малого та 

середнього бізнесу. 

- - Не потребує фінансування 
Підтримка  

розвиту бізнесу 

6. Підтримка розвитку малого 

підприємництва у селах громади: 
    

- надати, у разі необхідності, на 
конкурентних засадах земельні ділянки 

під об’єкти комерційного призначення 

Депута-

ти 
с/ради  

Прот.
року 

Не потребує фінансування 
Підтримка  

розвиту бізнесу  

- у разі необхідності змінити цільове 
призначення землі під комерційні 
об’єкти 

Депута-

ти 
с/ради 

Прот.
року 

Не потребує фінансування 
Підтримка  

розвиту бізнесу 

- на звернення суб’єктів 
підприємницької діяльності, надати їм 
дозволи на реконструкцію приміщень 
для використання під бізнес 

Депута-

ти 
с/ради 

Прот.
року Не потребує фінансування 

Підтримка  
розвиту бізнесу 

- залучити до вирішення проблем 

населених пунктів, в першу чергу, 
підприємців-мешканців громади 

Депута-

ти 
с/ради 

Прот.
року Не потребує фінансування 

Підтримка  
розвиту бізнесу 

7. Проінформувати мешканців громади 

та підприємців про можливості та 
потреби в організації того чи іншого 
бізнесу. 

Депута-

ти 
с/ради 

Прот.
року Не потребує фінансування 

Підтримка  
розвиту бізнесу 

8. Стимулювати діяльність 
підприємництва направлену на 
збільшення кількості робочих місць. 

Депута-

ти 
с/ради 

Прот.
року Не потребує фінансування 

Підтримка  
розвиту бізнесу 

9.  Організувати діяльність відділу 
реєстрації на території громади  

Викона
вчий 
комітет  

Прот.
року Не потребує фінансування 

Підтримка  
розвиту бізнесу 

ВСЬОГО:   30,00 30,00 0  

 

3.2.2. 

Завдання 2. Залучення коштів підприємств, підприємців та громадян у розвиток 

соціальної сфери села та збільшення надходження до бюджетів 

 

Перелік заходів 
Вико-

навці 

Тер-

мін 
викон
ання 

Обсяги та джерела 

Фінансування Очікуваний 
результат від 

реалізації 
заходу 

Всього 

У тому числі 

Місце-

вий 

бюджет 

Інші  
джерела 

фінансу
вання 

1. Проведення роботи щодо аналізу 
дохідної частини бюджету громади, 
на підставі аналізу  вирішити питання  
раціонального введення (збільшення) 
місцевих податків та зборів . 

Депута
ти 

с/ради 

Протя
гом 
року 

Не потребує фінансування 

Збільшення 
надходжень 
до місцевого 

бюджету 

2. Забезпечення належного контролю 

за повнотою надходження податків до 
бюджету, легалізацією ринку праці (в 
межах існуючих повноважень). 
Проведення перевірок інспектора 
праці та щоквартального моніторингу 

податкових надходжень до бюджету. 

Виконк
ом 

с/ради 

Протя
гом 
року 

Не потребує фінансування 

Збільшення 
надходжень 
до місцевого 

бюджету 

3.Проведення суцільної інвентаризації 
активів громади з метою визначення 

Виконк
ом 

Протя
гом     50,00           50,00               0 

Збільшення 
надходжень 
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можливостей їх використання для 
наповнення місцевого бюджету. 

с/ради року до місцевого 
бюджету 

4. Створення єдиного реєстру 
нерухомості та земель комунальної 
власності громади  

Виконк
ом 

с/ради 

Протя
гом 
року 

Не потребує фінансування 

Збільшення 
надходжень 
до місцевого 

бюджету 

5. Збільшення площ  земель запасу та 
резерву, що здаються в оренду, 
підвищення ставок орендної  плати 

Депута
ти 

с/ради 

Протя
гом 
року 

Не потребує фінансування 

Збільшення 
надходжень 
до місцевого 

бюджету 

6. Проведення перевірок ефективності 
використання сільськогосподарських 
угідь, земель запасу, резервного 
фонду та виконання  плану 
надходжень плати за землю від 
юридичних та фізичних осіб 

Депута
ти 

с/ради 

Протя
гом 
року 

Не потребує фінансування 

Встановленн
я контролю 

ефективності 
використанн

я 
сільськогосп

одарських 
угідь 

ВСЬОГО:                                                     50,00 50,00 0  
 

 

 

3.3. Підвищення рівня адміністративних, комунальних послуг та соціальних 
стандартів життя 

 

3.3.1. 

Завдання 1. Підвищення рівня надання адміністративних, комунальних та 

побутових послуг 

(тис. грн.) 
 

Перелік заходів 
Вико-

навці 

Тер-

мін 
викона

ння 

Обсяги та джерела 

Фінансування Очікуваний 
результат 

від 
реалізації 

заходу 

Всього 

У тому числі 

Місце-

вий 

бюджет 

Інші  
джерела 

фінансув
ання 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Будівництво свердловини № 1 

питної води  

с/ рада 

КП 
«Салті

в 
водока
нал» 

Прот. 
року 

1200,00 0 
1200,00 
(обласний 
бюджет) 

Створення 
належних 

умов 
обслуговува

ння 
населення 

2. Виготовлення проектно-

кошторисної документації з 
реконструкції очисних споруд смт 
Старий Салтів 

с/ рада 

КП 
«Салті

в 
водока
нал» 

І-ІІ 
кварта

л 

300,00 300,00 0 

Створення 
можливосте

й 
покращення 

якості 
комунально

ї 
інфраструкт

ури 

3.  Реконструкція вуличного 
освітлення с. Федорівка, Середівка, 
Радькове, Широке 

с/ рада, 

КП 
«Салті

в 
водока
нал» 

Прот. 
року 

300,00  300,00  0 

Створення 
належних 

умов 
обслуговува

ння 
населення 

4. Проведення поточних 

ремонтів комунальних доріг  

с/ рада, 
КП 

«Салті

Прот. 
року 

1000,00 1000,00 0 

Створення 
можливосте

й 
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в 

водока
нал» 

покращення 
якості 

комунально
ї 

інфраструкт
ури 

5. Проведення поточних ремонтів 

водогонів  с. Хотімля, Молодова, Ст. 

Салтів  

с/ рада, 

КП 
«Салті

в 
водока
нал» 

Прот. 
року 

300,00 300,00 0 

Створення 
належних 

умов 
обслуговува

ння 
населення 

6. Виготовлення містобудівної 
документації та схем просторового 
планування (Іетап) с. Хотімля  

с/ рада,  Прот. 
Року 

700,00 210,00 490,00 

Покращенн
я якості 
місцевої 

інфраструкт
ури 

7. Проведення ремонтів колодязів 
питної води  с/ рада 

Прот. 
року 

200,00 200,00 0 

Створення 
належних 

умов 
обслуговува

ння 
населення 

8. Виготовлення проекту 
землеустрою, детального плану 
території полігону ТПВ  

с/ рада 
Прот. 
року 

100,00 100,00 0 

Створення 
можливосте

й 
покращення 

якості 
комунально

ї 
інфраструкт

ури 

9. Встановлення автобусних зупинок 
на маршрутах територіальної громади 

с/ рада 
Прот. 
року 

120,00 120,00 0 

Створення 
належних 

умов 
обслуговува

ння 
населення 

10. Придбання та встановлення 
обладнання видачі паспортних 
документів 

с/ рада 
Прот. 
року 

1300,00 300,00 1000,00 

Створення 
можливосте

й 
покращення 

якості 
адміністрат

ивних 
послуг 

11. Виготовлення проектів та 
встановлення меж населених пунктів 
громади 

с/рада 
Прот. 
року 

600,00 600,00 0 

Впорядкува
ння 

земельних 
ресурсів 
громади, 

покращення 
інвестиційн
ого клімату 
та умов для 
збільшення 
доходів до 
місцевого 
бюджету 

 

ВСЬОГО: 
 

  6120,00 3430,00 2690,00  

 

3.3.2. 
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Завдання 2. Соціальний захист населення 

 

Перелік заходів 
Вико-

навці 

Тер-

мін 
викон
ання 

Обсяги та джерела 

фінансування Очікуваний 
результат від 

реалізації 
заходу 

Всього 

У тому числі 

Місце-

вий 

бюджет 

Інші  
джерела 

фінансу
вання 

1. Активізія роботи комісії у справах 
неповнолітніх та органу опіки та 
піклування 

Виконк
ом 

с/ради 

Прот.
року 

- - - 

Зменшення 
кількості сімей, 
які опинились у 

тяжких 
життєвих 

обставинах 

2.  Здійснення постійного моніторингу 

за чисельністю мешканців громади, які 
потребують соціальної підтримки: 
дітей-сиріт, багатодітних сімей, 
одиноких престарілих, людей, що 
опинилися к кризових ситуаціях. 

Виконк
ом 

с/ради 

Прот.
року 

- - - 

Поставити на 
облік усіх 

мешканців , що 
потребують 
підтримки 

3. Розробка ефективної системи 

соціальної підтримки особам, які 
потребують допомоги: 
- надання матеріальної допомоги 
громадянам на вирішення проблем з 
лікуванням та післяопераційною 
реабілітацією  

Депута-

ти 
с/ради 

Прот.
року 

200,0 200,0 0 
Надання 
допомоги 

4. Створити рівні соціальні 
можливості особам з особливими 
потребами та соціальним статусом - 

інвалідам, людям похилого віку, дітям-

сиротам: 

- організація пільгового 
перевезення на автобусних маршрутах 
громадян пенсійного віку та з 
обмеженими фізичними можливостями 

Депута-

ти 
с/ради 

Прот.
року 

 

 

 

   200,0          200,0 

Створення 
рівних умов 
усім члена 

громади 

ВСЬОГО:   400,00 400,00 0  

 
 

3.3.3. 

Завдання 3. Медичне обслуговування та охорона здоров’я 

 

                                                                                                                                    (тис. грн.) 
 

Перелік заходів 
Вико-

навці 

Тер-

мін 
викон
ання 

Обсяги та джерела 

Фінансування 

Очікуваний 
результат від 

реалізації заходу 
Всьог

о 

У тому числі 

Місце-

вий 

бюджет 

Інші  
джерела 

фінансу
вання 

1. Домогтися покращення роботи 
лікарської амбулаторії з профілактики 
захворюваності серед мешканців 
громади. Більш активно пропагувати 

здоровий спосіб життя. 

Виконк
ом 

с/ради 

Прот.
року 

Не потребує фінансування 

Створення 
належних умов 
обслуговування 

населення 

2. Провести фізкультурно-оздоровчі 
заходи, направлені на боротьбу із 

алкогольною, тютюновою та 
наркотичною залежністю. 

Виконк
ом 

с/ради 

 

 

Прот.
року 

У  межах коштів поточного 
року 

Підвищення 
культурного та 
фізичного рівня 

населення 
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3. Завершення будівництва нової 
амбулаторії загальної практики сімейної 
медицини № 2 по вул. Миру, 33-а смт 
Старий Салтів  

с/рада 
Прот.
року 

 

  2500,00      700,00      1800,00 
                   (бюдж. ОТГ)  
                                     
 

Створення 
належних умов 

медичного 

обслуговування 
населення 

ВСЬОГО:    2500,00       700,00      1800,00  

 

 

 

 

3.3.4.  

Завдання 4. Розвиток фізичної культури та спорту 

 

Перелік заходів 
Вико-

навці 

Тер-

мін 
викон
ання 

Обсяги та джерела 

Фінансування Очікуваний 
результат від 

реалізації 
заходу 

Всього 

У тому числі 

Місце-

вий 

бюджет 

Інші  
джерела 

фінансу
вання 

1. Створити умови подальшого 
розвитку існуючих спортивних секцій 
на базі закладів освіти та створення 
нових секцій 

Виконк
ом 

с/ради 

Протя
гом 
року 

- - - 

Популяризаці
я здорового 

образу життя, 
фізичної 

культури і 
спорту 

2. Провести спортивні свята з нагоди 
Дня молоді та Дня Незалежності. 

Виконк
ом 

с/ради 
06-08 

У  межах 
коштів 

поточного 
року 

У  
межах 
коштів 
поточн

ого 
року 

- 

Популяризаці
я здорового 

образу життя, 
фізичної 

культури і 
спорту 

3. Придбання спортивного інвентарю 

Виконк
ом 

с/ради 
08 20,00 20,00 - 

Популяризаці
я здорового 

образу життя, 
фізичної 

культури і 
спорту 

ВСЬОГО:   20,00 20,00 -  

 

 

3.3.5. 

Завдання 5. Впровадження житлової політики 

(тис. грн.) 
 

Перелік заходів 
Вико-

навці 

Тер-

мін 
викон
ання 

Обсяги та джерела 

Фінансування Очікуваний 
результат від 

реалізації 
заходу 

Всього 

У тому числі 

Місце-

вий 

бюджет 

Інші  
джерела 

фінансу
вання 

1. Активізувати роз’яснювальну 
роботу серед мешканців 
багатоквартирних будинків щодо 
доцільності створення ОСББ та 
переваг ОСББ в ході реалізації 
державної програми 
енергоефективності 

Виконк
ом, 

депутат
и с/ 
ради 

Прот.
року 

Не потребує фінансування 

Поліпшення 
умов 

проживання у 
багатоквартир
на будинках 

2. Сприяти мешканцям громади у 
вирішенні питань добудови 

Виконк
ом, 

Прот.
року 

Не потребує фінансування 
Розширення 

меж 
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індивідуальних житлових будинків, 
будівництві нових будинків на 
власних земельних ділянках. 

депутат
и с/ 
ради 

населених 
пунктів та 
збільшення 
населення 

3. Сприяти мешканцям громади у 
зміні цільового призначення землі під 

індивідуальне житлове будівництво. 

Депута-

ти 
с/ради 

Прот.

року 
Не потребує фінансування 

Розширення 
меж 

населених 
пунктів 

ВСЬОГО: - - - - -  

 

3.3.6. 

Завдання 6. Забезпечення дотримання законності і правопорядку, прав і свобод 

громадян, безпечних умов проживання 

(тис. грн.) 
 

Перелік заходів 
Вико-

навці 

Тер-

мін 
викон
ання 

Обсяги та джерела 

Фінансування 

Очікуваний 
результат від 

реалізації 
заходу 

Всього 

У тому числі 

Місце-

вий 

бюджет 

Інші  
джерел

а 

фінанс
ування 

1. Влаштування камер 
зовнішнього виличного 

відеоспостереження в селах  Хотімля  і 
Молодова 

Виконк
ом 

с/ради 

ІІ 
півріч

чя 

    100,00           100,00          0 

Підвищення 
розкриваємості 

та 
профілактика 

злочинів на 
вулицях 

2. Забезпечення інформування 
мешканців громади щодо соціально-

економічного розвітку громади, 

проблемних питань, виявлених 

негативних тенденцій, порушень 
дотримання законності і правопорядку 
на території громади. 

Виконк
ом 

с/ради 

Прот.
року 

Не потребує фінансування 

Залучення 
населення до 

активної участі 
у 

громадському 
житті 

3. Проведення  сходів мешканців 
громади з питань вуличної безпеки по 

населенним пунктам селищної ради. 

Сільськ 
голова 

04 Не потребує фінансування 

Залучення 
населення до 

активної участі 
у 

громадському 
житті 

4. Запровадження звітніх зустрічів 

депутатів селищної ради з 
мешканцями відповідних округів з 
проблемних питань. 

Депута-

ти 
с/ради 

Прот.
року 

Не потребує фінансування 

Залучення 
населення до 

активної участі 
у 

громадському 
житті 

5. Забезпечення взаємодії з 
правоохоронними органами.  

Виконк
ом 

с/ради 

Прот.
року 

Не потребує фінансування 
Зниження 

рівня 
правопорушень 

6. Домогтися виконання мешканцями 
громади Закону України «Про 
благоустрій населених пунктів», 

«Правил благоустрою і утримання 
території  ради». 

Депута-

ти 
с/ради 

Прот.
року - - - 

Покращення 
санітарного та 
естетичного 

стану 

ВСЬОГО:   100,00 100,00 0  
 

 

3.4. Охорона та збереження навколишнього природного середовища 

 

3.4.1. 
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Завдання 1. Охорона  довкілля 

 

Перелік заходів 
Вико-

навці 

Тер-

мін 
викон
ання 

Обсяги та джерела 

Фінансування Очікуваний 
результат від 

реалізації 
заходу 

Всього 

У тому числі 

Місце-

вий 

бюджет 

Інші  
джерела 

фінансу
вання 

1. Організація загальносільських 

екологічних заходів - „Зелена толока”, 

«Посади своє дерево» і т.п. 

Виконк
ом 

с/ради, 

в.о. 
старост 

03-05 У  межах коштів поточного року 

Покращення 
санітарного та 
естетичного 

стану 

2. Відновлення та здійснення 
поточного ремонту джерела питної 
водив с. Федорівка «Джерело» 

Виконк
ом 

с/ради, 
в.о. 

старост 

Протя
гом 
року 

       60,00          30,00            30,00 

Збереження 
природнього 

джерела 

3. Проведення конкурсів „Краща 
вулиця села” та „Двір зразкового 
порядку”. 

Депута-

ти 
с/ради, 

в.о. 
старост 

08 

У  межах 
коштів 

поточного 
року 

У  
межах 
коштів 
поточн

ого 
року 

- 

Покращення 
санітарного та 
естетичного 

стану 

ВСЬОГО:   60,00 30,00 30,00  

 

 

3.4.2.    

Завдання 2. Створення рекреаційних зон та озеленення населених пунктів громади 

 

 

Перелік заходів 
Вико-

навці 

Тер-

мін 
викон
ання 

Обсяги та джерела 

фінансування 

(тис. грн.) Очікуваний 
результат від 

реалізації 
заходу Всього 

У тому числі 

Місце-

вий 

бюджет 

Інші  
джерела 

фінансу
вання 

1. Реалізація ІІІ етапу робіт 
очищення прилеглого до ДНЗ я/с 
«Барвінок-100» озера з метою 

створення рекреаційної зони дозвілля 
дітей 

виконк
ом 

с/ради 

ІІ-ІІІ 
кварта

л 

300,000 135,000 

165,000  
в т.ч. 
обл. 
бюджет – 

150,00 

кошти 
учасників 

– 15,00 

Удосконаленя 
дозвілля дітей 
та населення 

2. Активізація роботи з озеленення 
території  громади. 

т.в.о. 
старост, 
виконко
м с/ради 

04-06 

В межах 
існуючого 
фінансуван

ня 

- - 

Покращення 
санітарного та 
естетичного 

стану 

ВСЬОГО:   300,000 135,000 165,000  

 

 

3.5. Розвиток сільського господарства 

 
 

Перелік заходів 
Вико-

навці 

Тер-

мін 
викон
ання 

Обсяги та джерела 

фінансування 

Очікуваний 
результат від 

реалізації 
заходу 

Всього 
У тому числі 

Місце- Інші  
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вий 

бюджет 

джерела 

фінансу
вання 

1. Сприяти створенню та розвитку  
сільськогосподарських підприємств 

Депута-

ти та 
виконк

ом 

с/ради 

Протя
гом 
року 

- - - 

Створення 
фермерських 

господарств та 
нових 

робочих 
місць, 

збільшення 
доходної 
частини 
бюджету 

2. Залучення інвестиційних ресурсів в 
аграрне виробництво 

Депута-

ти та 
виконк

ом 

с/ради 

Протя
гом 
року 

- - - 

Розвиток 
аграрного 

виробництва, 

створення 

робочих 
місць, 

збільшення 
доходної 
частини 
бюджету 

3. Виконання землевпорядних робіт із 
передачі земель громадянам у 
власність для ведення індивідуального 
сільського господарства 

Депута-

ти 
с/ради 

Протя
гом 
року 

- - - 

Упорядкуванн
я меж 

території 

ВСЬОГО:   - - -  
 

 

 

IV. ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ГРОМАДИ 
НА 2020 РІК 

 

 

Для реалізації у 2020 році грантово-інвестиційних та місцевих проектів, в разі їх 
повного ухвалення з боку грантодавців різного рівня та повного освоєння зовнішніх 
ресурсів на умовах співфінансування, на 2020 рік необхідно передбачити в бюджеті та в 
Програмі її соціально-економічного розвитку кошти в загальній сумі 4346,472 тис. 
гривень, в тому числі:  

- за міні-проектами «Разом в майбутнє» – 600,000 тис. грн. (конкурс буде об’явлено 
до кінця 2019 року);  

- за проектами USAID (DOBRE) –  3050,240 тис. грн.; 
- в рамках реалізації проектів Громадського бюджету селищної ради – 696,232 тис. 

грн.  
 

4.1. Перелік проектів, що будуть реалізовані у 2020 році в рамках міжнародного 
співробітництва за рахунок міжнародних грантів на умовах спільного 
фінансування в рамках програми „Децентралізація приносить кращі 

результати та ефективність (DOBRE)”, яка фінансується USAID 

 

                                                                                                                             (тис. грн.) 
 

№ 
п/п 

Назва проекту Суть проекту Вартість 
проекту 

 

в тому числі за 
рахунок: 

Кошти 
програми 
«DOBRE» 

Кошти 
селищної 

ради 
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1 Проект реалізації 
Стратегії ОТГ 

Закупівля брикетної лінії 
для забезпечення 

комунальних закладів 
альтернативним паливом 

800,240 

(100,0 %) 

474,500 

(59,3 %) 

325,740 

(40,7 %) 

2 Проект 
удосконалення 

комунальних послуг 

Заміна світильників 
вуличного освітлення 
населених пунктів на 

енергозберігаючі та більш 
ефективні 

2250,000 

(100,0 %) 

1500,000 

(66,7 %) 

750,000 

(33,3 %) 

  Всього: 3050,240 1974,500 1075,740 

 

 

4.2. Перелік проектів, видатки на які у 2020 році планується проводитися в якості 
реалізації проектів Громадського бюджету ОТГ 

 

                                                                                                         (тис. грн.) 
 

№ 
п/п 

Назва проекту Суть проекту Вартість проекту 

 
1 Майданчик "мрій" в селі Середівка Встановлення дитячого ігрового 

вуличного майданчика 

48,873 

2 Відкритий громадський простір біля 
будинку культури с. Зарічне 

Облаштування майданчика дозвілля 
біля БК 

50,000 

3 Кіно для всіх в с. Зарічне Створення мобільного кінотеатру 38,821 

4 Встановлення спортивного 
майданчика в селі Томахівка 

Встановлення вуличних тренажорів 46,303 

5 Встановлення альтанки в селі 
Вишневе 

Встановлення тіньового навісу над 
дитячим ігровим майданчиком 

37,351 

6 Спортивний майданчик для всіх: від 
великих до малих в селі Вишневе 

Встановлення вуличних тренажорів 47,915 

7 Сім'я і спорт: від здоров'я до 
благополучча 

Встановлення спортивного 
майданчика в селі Молодова 

49,500 

8 Здорова дитина - щаслива родина Встановлення дитячого ігрового 
вуличного майданчика в с. Молодова 

48,547 

9 Рестарія (rest area) - привал на пагорбі Створення зони відпочинку біля СБК 
(альтанки, лавки, урни, велопаркінг) в 

с. Молодова 

49,500 

10 Облаштування зони відпочинку в 
парку села Вишневе 

Встановлення лавок та урн в парку 36,760 

11 Освітлення парку села Вишневе Встановлення світодіодних 
світильників на соняшних батареях в 

парку 

50,000 

12 Безпечний дитячий майданчик в селі 
Хотімля 

Встановлення паркану, що розмежує 
територію дитячого майданчика та 

проїзжої частини 

48,510 

13 Оновлення дитячого майданчика в 
селі Хотімля 

Встановлення додаткових елементів 
дитячого ігрового майданчика 

50,000 

14 Центр дозвілля в селі Хотімля Створення центру дозвілля в 
приміщенні колишньої сільради 

49,762 

15 Тепла зима в будинку культури села 
Шестакове 

Придбання електрообігрівучів для 
сільського будинку культури 

44,390 

  Всього: 696,232 

 

 

      

     

  

 Заступник  селищного голови  оригінал підписано    А.В.Бурменко                           
 


