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

 

Звіт з реалізації Стратегії розвитку Старосалтівської ОТГ 
Станом на: 17.08.2021 

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 
реалізова

но 
повністю 

на етапі 
реалізації/ 
реалізуєть
ся постійно 

не 
реалізуєтьс

я/ не 
реалізовано 

1.  1.1.1.  
Розробка та  впровадження   
плану покращення   
надання послуг в  системі   
позашкільної  освіти та його   
реалізація 

  На етапі 
реалізації  

   
Замість  Плану Розроблена та 
затверджена  Комплексна цільова 
Програма   розвитку освіти    ТГ 
,  яка включає в себе заходи 
позашкільної освіти   на базі шкіл  ( 

гуртки ).   Окремо від програми 
Реалізується  проект в рамках 
програми DOBRE ( 01.08.2021 року 
буде завершений)    “Центр 
сучасних інформаційних 
технологій  як осередок єдиного 
освітнього простору “ 

Захід є актуальним в 
оновленій стратегії 

2. 1.1.2.  
Запровадження  ефективної   
системи якісної  освіти в ОТГ (в т.ч. оптимізація   
мережі освітніх  закладів і   
розширення  мережі   

 На 
етапі  реаліза
ції  

 
Відбулась часткова оптимізація 
закладів освіти громади  завдяки 

пониження ступеню Зарічненської 
ЗОШ утворений  опорний освітній 

Захід є актуальним в 
оновленій стратегії 



 

 

 

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE) 

 

2 

 

дошкільних  освітніх закладів) заклад Старосалтівський ліцей з 
Зарічненською філією . 

Повна оптимізація мережі 
закладів  освіти ТГ не приймається 
більшістю сільського населення ТГ 
на цей час в громаді 
функціонує  п’ять закладів 
середньої освіти.   

Пропонується: проводити 
роз’яснювальну роботу серед 
сільського  населення громади. 
 

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

 На етапі 
реалізації  

 Розроблені місцеві цільові 
програми  “Розвиток 
бібліотек”  та “Розвиток 
культури”  триває реалізація 
заходів передбачених програмами. 
Проблема в тому що в 2021 році 
програма “Розвиток культури не 
отримала фінансування”   

Захід є актуальним в 
оновленій стратегії 

4. 1.1.4.  
Підвищення  якості послуг в   
сфері відпочинку  для молоді та  дорослих 
(із  урахуванням  потреб людей   
старшого віку) і  його реалізація 

  Не 
реалізовано  

Пропонувалося  надавати послуги в 
рамках Програми розвитку 
культури , але в 2021 
році  зазначена програма не 
фінансується. Потрібно через 
внесення зміни до Бюджету ТГ 
оновити фінансування  зазначеної 
Програми . В подальшому 
виконувати заходи передбачені 
відповідною  Програмою . 
 

Захід є актуальним в 
оновленій стратегії 

5. 1.1.5.  
Організація святкових,   
культурних, мистецьких, спортивних  заходів 
та   

 Реалізовуєтьс
я постійно  

 Не має  Захід є актуальним в 
оновленій стратегії 
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патріотичне виховання   
населення (із  спеціальним   
врахуванням  потреб людей   
старшого віку) 
 

 
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 
реалізова

но 
повністю 

на етапі 
реалізації/ 
реалізуєть
ся постійно 

не 
реалізуєтьс

я/ не 
реалізовано 

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

 Реалізується 
постійно  

 Не має . 
В структурі виконавчих органів 

ради створений  відділ соціального 
захисту населення.  Селищною 

радою укладений договір на 
співпрацю з Вовчанською міської ТГ 

щодо надання  їх комунальною 
установою  соціальних послуг 

мешканцям Старосалтівської ТГ  . 

Затверджена МЦП , яка має 
фінансування 

Захід є актуальним в 
оновленій стратегії 

2. 1.2.2.  
Прийняття  повноважень  управління  закладам
и   
охорони  здоров’я – первинної   
ланки  медицини, та  організація їх  матеріально 
- технічного та  фінансового   
забезпечення 
 

 
Реалізовано 
повністю  

  Не має . 
З серпня 2020 року новоутворене 
КНП «Старосалтівський ЦПМСД» 
співпрацює за договором з НСЗУ та 
надає повний спектр послуг 
передбачений на первинній 
медицинскій ланці  

Захід є актуальним в 
оновленій 

стратегії                              ( з 
оновленими завданнями та 

заходами ) 

3.1.2.3.  
Розробка та  реалізація   
програми  Здорового способу   
життя (з  урахуванням  інтересів жінок 
та  чоловіків,   
молоді та  людей старшого   
віку) 

 На етапі 
реалізації  

 Програма прийнята , але не має 
фінансування , програма не 
враховує інтереси літніх людей. 
Пропонується  в 2021 році 
затвердити програму в новій 
редакції  та забезпечити її 
фінансування .В подальшому 

Захід є актуальним в 

оновленій стратегії 
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виконувати заходи передбачені 
відповідною  Програмою . 
 

 
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 
реалізова

но 
повністю 

на етапі 
реалізації/ 
реалізуєть
ся постійно 

не 
реалізуєтьс

я/ не 
реалізовано 

1.  2.1.1.  
Утримання та ремонт   
комунальних доріг  та тротуарів ОТГ ( 
з  урахуванням   
потреб людей з   
інвалідністю та проїзду дитячих   
візочків) 

 Реалізується 
постійно  

 Дорожня інфраструктура ТГ   в 
своїй більшості у занедбаному 
стані , її ремонт потребує значних 
коштів . Кошти , які виділяються 
ТГ  вистачає тільки на утримання 
дорожньої інфраструктури та на 
проведення  незначних 
поточних  ремонтів.  
 
Пропонується  в 2021 році 
затвердити програму в новій 
редакції  та забезпечити її 
фінансування . В подальшому 
виконувати заходи передбачені 
відповідною  Програмою . 
 

Захід є актуальним в 
оновленій стратегії 

2. 2.1.2.  
Забезпечення   
якісного освітлення  вулиць та закладів  освіти 
ОТГ 

 Реалізується 
постійно  

 Робочою групою  проведена 

відповідна діагностика стану 
вуличного освітлення в ТГ з 
виявленням  ряду проблем , але не 
має документу , який в комплексі 
підходив  би  поступового їх 
вирішення .  
Пропонується  в 2021 році 
розробити та затвердити нову 

Захід є актуальним в 
оновленій стратегії 
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програму “Вуличне 
освітлення”   та забезпечити її 
фінансування . Програмою 
передбачити  забезпечення  вуличн
им освітленням тіх населених 
пунктів ТГ , в яких воно відсутнє.  В 
подальшому виконувати заходи 
передбачені 
відповідною  Програмою . 
 

3. 2.1.3.   
Забезпечення   
потреб громади в  якісному   
водопостачанні 

 Реалізується 
постійно  

 Застаріла , зношена мережа . 
Свердловини  вичерпали свій 
ресурс.  
В громаді не розроблена  цільова 
програма , заходи якої були 
б  комплексно та  цілеспрямовано 
направлені на вирішення проблем 
із  водопостачанням .  
 
Пропонується  в 2021 році 
розробити та затвердити нову 
програму “Питна вода ”   та 
забезпечити її фінансування . В 
подальшому виконувати заходи 
передбачені 
відповідною  Програмою . 

Захід є актуальним в 
оновленій стратегії 

4. 2.1.4.  
Забезпечення   
потреб громади в  якісному   
водовідведенні 

 Реалізується 
постійно  

 Застаріла мережа .  Очисні 
споруду  майже в аварійному стані 
. 
Пропонується провести 
реконструкцію очисних споруд.  

Захід є актуальним в 
оновленій стратегії 

5.  
2.1.5. Забезпечення  потреб громади в  якісному 
поводженні з  побутовими  відходами, із   
запровадженням  роздільного збору  та 
вивезення ТПВ  

 Реалізується 
постійно  

 Полігон ТПВ не має 
містобудівної  документації . 
Полігон ТВП  не облаштований .  
Поганий стан дорожньої 
інфраструктури . Не вистачає 
контейнерів , в т.ч. із роздільного 
збору ТПВ .  Збір та вивіз ТПВ не 
покриває всі населені пункти ТГ.  
 
Пропонується в 2021 році внести 
зміни до місцевої цільової програми 

Захід є актуальним в 
оновленій стратегії 
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в подальшому виконувати заходи 
передбачені МЦП. 
 

6. 2.1.6.  
Застосування   
технологій щодо  використання   
відходів деревини  та інших 
відходів  рослинного   
походження для  виготовлення   
твердопаливних  брикетів на базі КП  «Салтів 
водоканал» 

Реалізовано 
повністю  

  Лінія побудована , працює, але  по 
випуску готової продукції , ще не 
вийшли на заплановані  об’єми.  

Захід є актуальним в 
оновленій 

стратегії                              ( з 
оновленими завданнями та 

заходами ) 

7. 2.1.7.  
Легалізація та  технічне   
облаштування  полігону ТПВ 

 На етапі 
реалізації  

 Полігон ТПВ не має 
містобудівної  документації . 
Полігон ТВП  не облаштований 

Захід є актуальним в 
оновленій стратегії      

8. 2.1.8.  
Впровадження  заходів   
спрямованих на  захист 
природного  середовища,   
екологічної  безпеки і чистоти  довкілля.  

  Не 
реалізується  

Пропонується в 2021 році 
розробити та затвердити 
відповідну МЦП, в подальшому 
виконувати заходи передбачені 
Програмою.   

Захід є актуальним в 
оновленій стратегії 

9. 2.1.9.  
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 

 На етапі 
реалізації  

 Більшість виділених ділянок , не 
мають документації із 
землеустрою.  Пропонується  розр
обити на виділенні ділянки 
документи із землеустрою.  
 

Захід є актуальним в 
оновленій стратегії 

10. 2.1.10.   
Оптимізація роботи  КП «Салтів водоканал» (в 
т.ч.  забезпечення  надання 
якісних  комунальних   
послуг на всій  
території ОТГ та   
можливе  розширення   
об’ємів і видів  послуг)  

 На етапі 
реалізації  

  

Пропонується змінити назву 
завдання , а заходи залишити    

Захід є актуальним в 
оновленій стратегії 

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

но 
повністю 

на етапі 
реалізації/ 
реалізуєть
ся постійно 

не 
реалізуєтьс

я/ не 
реалізовано 

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

 На етапі 
реалізації  

 Не має. Захід є актуальним в 
оновленій стратегії 

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

 Реалізується 
постійно   

 Не має . 
Пропонується  придбати  додатко
во  1 шкільний автобус.  

Захід є актуальним в 
оновленій стратегії 

3. 2.2.3.  
Встановлення дитячих та   
спортивних  майданчиків в   
селах Вишневе,  Молодова, 
Томахівка,  Середівка, Хотімля 

 

 Реалізується 
постійно  

 Не має  
Пропонується збільшити кількість 
локацій , відповідно до потреб 
мешканців громади.  

Захід є актуальним в 
оновленій стратегії 

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

 Реалізується 
постійно  

 Не має  
Пропонується  визначити 
потреби  відповідно до 
пропозицій  мешканців громади 
та  технічного стану  основних 
засобів закладів освіти.   
 

Захід є актуальним в 
оновленій стратегії 

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

 Реалізується 
постійно  

 Не має  
Пропонується визначити потреби 
відповідно до пропозицій 
мешканців 
громади  та  технічного 
стану  основних засобів закладів 
освіти та культури .  

Захід є актуальним в 
оновленій стратегії 

6. 2.2.6.  
Здійснення капітального   
ремонту  спортивного залу  Гонтарівської 
ЗОШ  із забезпеченням  після ремонту   

Реалізовано 
повністю  

  Не мае  Втратив актуальність, як 
реалізований.  
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доступу до нього  всім 

бажаючим  мешканцям 
села  (забезпечення   
доступу для осіб з інвалідністю) 

 
7. 2.2.7.   

Здійснення ремонту  /реставрацій 
нежитлових   
будівель закладів  культури у с.  Кирілівка, 
с.  Молодова,   
(забезпечення доступу для осіб з  інвалідністю, 
з  урахуванням   
потреб людей старшого віку) 

 На етапі 
реалізації  

 ПКД розроблені , але реставрація 
будинку культури потребує значну 
кількість коштів. 
 
Пропонується залишити в заходах 
тільки ремонт Молодівського 
клубу .  

Захід є актуальним в 
оновленій стратегії 

8. 2.2.8.  
Розвиток суспільної  інфраструктури   
громади з охорони  здоров’я   
(забезпечення  доступу для осіб 
з  інвалідністю) 

 На етапі 
реалізації  

 Не має. Захід є актуальним в 
оновленій стратегії 

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

 

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 
реалізова

но 
повністю 

на етапі 
реалізації/ 
реалізуєть
ся постійно 

не 
реалізуєтьс

я/ не 
реалізовано 

1.  2.3.1.  
Підвищення рівня  пожежної безпеки 

 Реалізується 
постійно   

 Застаріла інфраструктура  Захід є актуальним в 
оновленій стратегії 

2. 2.3.2. 
Створення системи відеоспостереження 
 

 На етапі 
реалізації  

 Не має  Захід є актуальним в 
оновленій стратегії 

3. 2.3.3.   
Впровадження  Програми   
забезпечення  публічної безпеки 
і  правопорядку,   
протидії  злочинності на   

 Реалізується 
постійно  

 Не має  Захід є актуальним в 
оновленій стратегії 
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території ОТГ  «Безпечний Салтів»  та її 
впровадження  (у тому числі  інструкції для 
людей похилого  віку, як не бути обдуреним) 
  
 

 
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 

 

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 
реалізова

но 
повністю 

на етапі 
реалізації/ 
реалізуєть
ся постійно 

не 
реалізуєтьс

я/ не 
реалізовано 

1.  3.1.1.   
Виготовлення  Генпланів  населених пунктів  ОТГ 
та встановлення їх  меж 

 На етапі 
реалізації  

 Потрібно внести зміни 
до  завдання /заходів з новими 
формулюваннями  

Захід є актуальним в 
оновленій стратегії 

2. 3.1.2.  
Створення  відкритого 
реєстру  комунальної  власності 
громади  (вільних  приміщень,   
споруд, будівель,  земельних   
ділянок), які  можливо надати в  оренду та 
під  інвестиції 

 реалізується 
постійно  

 Не має  Захід є актуальним в 
оновленій стратегії 

3. 3.1.3.  
Проведення   
нормативно грошової оцінки  земель ОТГ 

 На етапі 
реалізації  

  Розроблена та затверджена 
відповідна програма  ,  заходи щодо 
розробки нормативно-грошової 
оцінки  в рамках програми 
заплановані на наступні роки  

Захід є актуальним в 
оновленій стратегії 

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

 Завдання / захід Стан реалізації: 
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реалізова
но 

повністю 

на етапі 
реалізації/ 
реалізуєть
ся постійно 

не 
реалізуєтьс

я/ 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.  3.2.1.   
Організація  роботи Центру   
підтримки  підприємництва та  розвитку 
туризму 
 

 Реалізується 
постійно  

 Не має  Захід є актуальним в 
оновленій стратегії 

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

  Не 
реалізується  

 
Відсутність  відповідного 
структурного підрозділу  в 
ОМС    та фахівців з відповідною 
компетенцією.   
Пропонується розробити  в 
2021  році місцеву цільову програму 
, в подальшому виконувати 
заходи  передбачені програмою .  

Захід є актуальним в 
оновленій стратегії 

3. 3.2.3.  
Розробка і  затвердження   
цільової Програми  «Розвиток туризму  на 
території  Старосалтівської ОТГ», подальше 
її  впровадження 
 

  Не 
реалізується  

Програма розроблена , але не має 
фінансування . 
 Пропонується в 2021 році 
затвердити  Програму в новій 
редакції, в подальшому виконувати 
заходи передбачені програмою . 

Захід є актуальним в 
оновленій стратегії 

4. 3.2.4.  
Створення в смт  Старий Салтів  простору 
для  розвитку туризму,  відпочинку,   
водних видів  спорту, зеленого  туризму 

  Не 
реалізується  

Пропонується цей захід об’єднати 
із заходом 3.2.3.  

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 
реалізова

но 
повністю 

на етапі 
реалізації/ 
реалізуєть
ся постійно 

не 
реалізуєтьс

я/ не 
реалізовано 
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1.  3.3.1  
Визначення  відповідальної   
посадової особи в  ОТГ з питань  інвестицій 
та   
покладання на нього обов’язків  щодо роботи з   
інвесторами (з дотриманням   
принципів  гендерної рівності) 

 
Реалізовано 
повністю  

  Не має  Втратив актуальність, як 
реалізований.  

2. 3.3.2.  
Оптимізація розмірів місцевих  податків і зборів, 
а  також їх   
диференціація за  видами 

діяльності,  розробка  механізмів  стимулюванн
я   
бізнесу (з особливою   
підтримкою жінок  в бізнесі) 

 Реалізується 
постійно  

 Не має  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 
реалізова

но 
повністю 

на етапі 
реалізації/ 
реалізуєть
ся постійно 

не 
реалізуєтьс

я/ не 
реалізовано 

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

 Реалізується 
постійно  

 Не має  Захід є актуальним в 
оновленій стратегії 

2. 3.4.2.  
Розробка та випуск  друкованої рекламно 
інформаційної,   
сувенірної  продукції 

 Реалізується 
постійно  

 Не має  Захід є актуальним в 
оновленій стратегії 

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

 
Операційна ціль 4.1.: Активізація та внутрішня інтеграція громади, забезпечення розвитку партисипативної демократії на місцевому рівні 
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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 
реалізова

но 
повністю 

на етапі 
реалізації/ 
реалізуєть
ся постійно 

не 
реалізуєтьс

я/ не 
реалізовано 

1.  4.1.1.  
Підтримка та   
розвиток новоствореної   
Молодіжної  громадської ради  та органів 
молодіжного  
місцевого самоврядування  навчальних  закладів 
(з   
дотриманням  принципів   
гендерної  рівності) 

 Реалізується 
постійно   

 Серед посадовців ТГ не має особи , 
яка б займалася  виключно 
питаннями Молоді . 
 

Захід є актуальним в 
оновленій стратегії 

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

 Реалізується 
постійно  

 Не має  Захід є актуальним в 
оновленій стратегії 

3. 4.1.3. 
Запровадити бюджет участі з дотриманням 
принципів ґендерної рівності 

 Реалізується 
постійно  

 Не має  Захід є актуальним в 
оновленій стратегії 

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

 

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 
реалізова

но 
повністю 

на етапі 
реалізації/ 
реалізуєть
ся постійно 

не 
реалізуєтьс

я/ не 
реалізовано 

1. 4.2.1.  
Впровадження системи електронного 
урядування 
 

 На 
етапі  реаліза
ції  

 Не має Захід є актуальним в 
оновленій стратегії 
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2. 4.2.2. 
Розробка та впровадження системи мотивації 
для молодих (нових) спеціалістів (освіта, 
культура, лікарі та інш.) (з забезпеченням 
дотримання принципів гендерної рівності) 
 

 На етапі 
реалізації  

 Не має  

Розроблені та затверджені МІП в 
сфері освіти та  медицини. 
Зазначені МЦП мають 
фінансування , але не розроблена 
МЦП в сфері культури. 
Розробити та затвердити в 2021 
році  МЦП в сфері культури , 
передбачити фінансування. 
впровадження Програми в 
наступні роки .  

Захід є актуальним в 
оновленій стратегії 

3. 4.2.3.  
Забезпечення ефективної роботи структурних 
підрозділів селищної ради - визначення 
посадовців відповідальних за комунікацію, 
проектний менеджмент, господарське 
забезпечення, за внутрішній фінансовий аудит 
(з забезпеченням дотримання принципів 
гендерної рівності) 

 
Реалізовано 
повністю 

  Не має  Втратив актуальність, як 
реалізований.  

4. 4.2.4. 
Забезпечення відкритості та прозорості в 
роботі селищної ради та її виконавчих органів із 
застосуванням IT технологій 

 Реалізується 
постійно  

 Не має  Захід є актуальним в 
оновленій стратегії 

5.. 4.2.5. 
Організація навчання та підвищення кваліфікації 
посадових осіб селищної ради її виконавчих 
органів та мешканців громади 

 Реалізується 
постійно  

 Не має  Захід є актуальним в 
оновленій стратегії 

6.. 4.2.6. 
Удосконалення роботи щодо управління 
фінансами селищної ради 
 

 Реалізується 
постійно  

 Не має Захід є актуальним в 
оновленій стратегії 

7. 4.2.7. 
Забезпечення надання якісних адміністративних 
послуг через ЦНАП 

 
Реалізовано 
повністю  

  Не має  Захід є актуальним в 
оновленій 

стратегії                       (  пот
рібно змінити  кількісні та 

якісні  індикатори 
моніторингу ) 

 Попередні пропозиції завдань / заходів до оновленої стратегії 
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1.   
Бачення , а також Стратегічні та операційні цілі залишаються актуальними для оновленої Стратегії . 

2.  
Більшість завдань / заходів  Стратегії  залишаються актуальними в оновленій Стратегії , але потребують  деяких змін.   Частина завдань та заходів 
реалізована  повністю , тому  вини втратили актуальність і їх потрібно виключити з Детального плану.  

3.  Об’єкт моніторингу -  Детальний план завдань та заходів Стратегії розроблений на 2020-2021 роки  , виникає потреба в розробці  оновленого Детального Плану на 
період 2022-2026 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 потребують оновлення .  

2. Об’єкт моніторингу -  Детальний план завдань та заходів Стратегії розроблений на 2020-2021 роки  , виникає потреба в розробці  оновленого Детального Плану на період 
2022-2026 роки. 
 

Інші коментарі: Більшість завдань / заходів  Стратегії  залишаються актуальними в оновленій Стратегії , але потребують  деяких змін.   Частина завдань та заходів 
реалізована  повністю , тому  вини втратили актуальність і їх потрібно виключити з Детального плану. Про необхідність розробки оновленого Детального 
Плану  до  Стратегії  розуміють не тільки члени робочої групи  із її моніторингу ,  разом з ними  мешканці ТГ  теж  прагнуть затвердження оновленого  Детального Плану до 
Стратегії на 2022-2026 роки  , що  підтверджується наданими  ними пропозиціями  до внесення змін до Стратегії  
 
3. Система впровадження, моніторингу і актуалізації Стратегії в громаді: 
 
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? 

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
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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 . 
 
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  
 
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  
 
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 : 
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  

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/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/news/gromadski-obgovorennya-2021-05-28
https://stsaltiv.gov.ua/news/28-05-2021-roku-o-10-godini-v-primischenni-starosaltivskogo-selischnogo-budinku-kulturi-vidbudetsya-gromadske-obgovorennya-2021-05-21
https://stsaltiv.gov.ua/news/28-05-2021-roku-o-10-godini-v-primischenni-starosaltivskogo-selischnogo-budinku-kulturi-vidbudetsya-gromadske-obgovorennya-2021-05-21
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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  
 
Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету  селищної ради                                                                                     Анатолій Бурменко  

https://stsaltiv.gov.ua/news/anons-gromadskogo-obgovorennya-proktu-planu-sotsialno-ekonomichnogo-rozvitku-starosaltivskoi-obdnanoi-teritorialnoi-gromadi-do-2025-roku-2021-04-14
https://stsaltiv.gov.ua/news/anons-gromadskogo-obgovorennya-proktu-planu-sotsialno-ekonomichnogo-rozvitku-starosaltivskoi-obdnanoi-teritorialnoi-gromadi-do-2025-roku-2021-04-14

