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……………..……………….. 
(печатка громади) 

Звіт з реалізації Стратегії розвитку Старосалтівської ОТГ 

Станом на: 01.03.2020 року 

 

 

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 

 

Діяльність / захід 

Запланований 
термін 

реалізації            
(в стратегії) 

Стан реалізації:                                   
реалізовано повністю/частково;                      

на етапі реалізації;                                                 
не реалізується/не реалізовано 

Виявлені проблеми та 
способи їх вирішення 

Додаткова інформація 
та зауваження 

1. 1.1.1. 

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

2018 рік - 

розробка 

2019-2021 

впровадження 

Реалізовано повністю/частково Відсутність закладів 
позашкільної освіти .   
Пропонується: Надавати 
послуги з позашкільної 
освіти системно 
безпосередньо в закладах 
освіти 

 Замість  Плану 
Розроблена та 
затверджена  Комплексна 
цільова Програма   
розвитку освіти    ОТГ на 
2019 – 2021 роки,  яка 
включає в себе заходи 
позашкільної освіти   на 
базі шкіл  ( гуртки ).    
Пропонується внести 
зміни до Детального 
плану заходів із реалізації 
Стратегії   

2. 1.1.2. 

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

2018-розробка 
системи 

2019-2021 роки 
- впровадження 

Реалізовано повністю/частково   Оптимізація мережі 
закладів  освіти ОТГ не 
сприймається більшістю 
сільського населення ОТГ   
Пропонується : проводити 

 Замість Плану 
ефективної на якісної 
освіти  Розроблена та 
затверджена  Комплексна 
Програма   розвитку 
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дошкільних освітніх закладів) роз’яснювальну роботу 
серед сільського  населення 
громади . 
 

освіти    ОТГ на 2019 – 

2021 роки.  Розпочата 
розробка Стратегії  
розвитку системи освіти 
ОТГ  , планується її 
затвердити в 2020 році.  
Розпочата оптимізація 
закладів -   утворене одна 
опорна школа з однією 
філією. Утворений на базі 
ОТГ  Інклюзийно - 
ресурсний центр . 
Утворений в                                   
с. Шестаково один ДНЗ на 
20 дітей .  Пропонується 
внести зміни до 
Детального плану заходів 
із реалізації Стратегії   

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 врахуванням потреб 
людей старшого віку) 

2018 рік 
розробка 

2019-2021 

впровадження 

Реалізовано повністю/частково  Недостатність  
кваліфікованого персоналу . 
Пропонується : Проводити 
навчання , підвищення 
кваліфікації , залучення 
фахівців із других громад. 
Мешканці деяких населених 
пунктів не охоплені 
культурними послугами . 
Пропонується проводити 
виїзні заходи  силами та 
засобами  існуючих закладів 
культури ОТГ. 
 

Розроблена та 
затверджена  Місцева 
цільова гендерно-чутлива  
Програма розвитку 
закладів культури ОТГ на 
2020-2022 роки,  в якій 
передбачено  
запровадження нових та 
покращення якості вже 
існуючих послуг . 
Пропонується розробити 
програму покращення 
послуг  в бібліотеках із 
запровадженням нових 
послуг.   Пропонується 
внести зміни до 
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Детального плану заходів 
із реалізації Стратегії   

4. 1.1.4. 

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

2018 рік  -
розробка, 
2019-2021 

впровадження 
програми 

Не реалізується/не реалізовано Відсутність відповідного 
закладу . 
Врахувати потреби  молоді 
та літніх людей в рамках 
реалізації Місцевих цільових 
програм,а саме: розвитку 
освіти та розвитку 
культури. В подальшому 
надавати їм ці послуги .  
Пропонується внести зміни 
до Детального плану заходів 
із реалізації Стратегії   

Розроблена та 
затверджена  Місцева 
цільова гендерно-чутлива  
Програма розвитку 
закладів культури ОТГ на 
2020-2022 роки,  в якій 
передбачено  
запровадження нових та 
покращення якості вже 
існуючих послуг у тому 
числі  і для молоді та 
літніх людей.. 
 

5. 1.1.5. 

Організація святкових, 
культурних, мистецьких, 
спортивних заходів та 
патріотичне виховання 
населення (із спеціальнім 
врахуванням потреб людей 
старшого віку) 
 

2018-2021 роки Реалізовано повністю  Застаріле технічне – 

оснащення . 
Пропонується оновлювати 
технічні засоби.  
 

На кожний рік 
затверджується Місцева 
цільова програма  , якою 
передбачається 
фінансування зазначених 
заходів . 
Кількість проведених 
заходів відповідає, а то і 
перевищує заплановані 
індикатори. 
 

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

 

Діяльність / захід 

Запланований 
термін 

реалізації            
(в стратегії) 

Стан реалізації:                                   
реалізовано повністю/частково;                                

на етапі реалізації;                                                 
не реалізується/не реалізовано 

Виявлені проблеми та 
способи їх вирішення 

Додаткова інформація 
та зауваження 

1. 1.2.1. 

Запровадження системи 
2018-розробка 

2019-2021 роки 
Реалізовано повністю  Термін дії місцевої Цільової 

Програми спливає у 2020 

Розроблена та 
затверджена Програма 
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соціального захисту в ОТГ та її 
подальше впровадження 

впровадження році . 
Пропонується  у 2020 році 
продовжити Термін дії 
Програми щонайменше на 3 
роки, з внесенням 
відповідних змін до  
Програми .   

Соціального захисту 
населення  ОТГ до 2020 
року .  

Програмою передбачене 
надання мешканцям ОТГ 
соціальної  допомоги на 
лікування, пільгове 
перевезення,  поховання 
та надання матеріальної  
підтримки учасникам 
бойових дій.    
Через утворений в ОТГ 
ЦНАП надаються 
соціальні послуги. 
 

2. 1.2.2. 

Налагодження співпраці з 2-ю 
ланкою охорони здоров’я для 
регулярних перевірок стану 
здоров’я населення громади 

2019 рік Реалізовано повністю  Скорочення робочих місць в 
Старосалтівській 
амбулаторії  які надають 
послуги 2-ї ланки охорони 
здоров’я. 

Пропонується залишити 
частину послуг, зокрема 
проведення лабораторного 
дослідження  крові та сечі , а 
також послуг  із рентген 
дослідження  в сфері    
стоматології .  
 

Договір  щодо перерахування 
медичної субвенції укладений 
тільки на 1 квартал 2020 
року. 
Пропонується діяти 
відповідно  до заходів 

Щорічно укладається 
договір з районною радою 
на передачу медичної 
субвенції на утримання 
районного комунального 
закладу 2-ї ланки охорони 
здоров’я. Відповідний 
заклад надає медичні 
послуги населенню ОТГ, в 
тому числі і послуги з 
медичного обстеження .  

 

Пропонується із 2020 року  
ОТГ взяти на себе 
повноваження щодо 
повноцінного управління 
та утримання закладів 
охорони зборов’я 
первинної ланки .  
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передбачених медичною 
реформою .  
Пропонується внести зміни 
до Детального плану заходів 
із реалізації Стратегії  з 
урахуванням визначених 
пропозицій .  

Питання співпраці  з 2-ю 
ланкою охорони здоров’я 

вирішувати відповідно до 
вимог чинного 
законодавства . 
 

3. 1.2.3. 

Розробка та реалізація програми 
Здорового способу життя (з 

врахуванням інтересів жінок та 
чоловіків, молоді та людей 
старшого віку) 

Розробка – 

2018 рік 

Впровадження  
-2019-2021 

роки 

Реалізовано повністю/частково Програма не враховує 
інтереси літніх людей. 
Пропонується врахувати в 
Програмі інтереси літніх 
людей .. 
Термін дії програми 1 рік. 
Пропонується продовження 
термінів дії Програми на 
подальші роки  

Щороку приймається   
Програма "Здоровий 
спосіб життя» . 
Програма передбачає 
проведення спортивних 
заходів для молоді, жінок і 
чоловіків .  
Пропонується внести 
зміни до Детального 
плану заходів із реалізації 
Стратегії   

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 

 

Діяльність / захід 

Запланований 
термін 

реалізації            
(в стратегії) 

Стан реалізації:                                   
реалізовано повністю/частково;                      

на етапі реалізації;                                                 
не реалізується/не реалізовано 

Виявлені проблеми та 
способи їх вирішення 

Додаткова інформація 
та зауваження 

1. 2.1.1. 

Розробка цільової Програми 
«Інвентаризації, утримання доріг 
і тротуарів Старосалтівської 
ОТГ», в подальшому її реалізація 
(з врахуванням потреб людей з 
інвалідністю та проїзду дитячих 

2018-розробка 

2019-2021 роки 
впровадження 

На етапі реалізації  Вкрай занедбаний стан 
комунальних та інших доріг  
, тому коштів передбачених 
Програмою  на їх ремонт та 
утримання вкрай  не 
вистачає. 
Пропонується залучення 

Виконано – на 100% 

Розроблений план  

удосконалення послуги 
утримання комунальних 
доріг та тротуарів -1шт.  
Виконано – на 100%  
Розроблена  та 
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візочків) додаткових   коштів  на 
ремонт дорожньої 
інфраструктури ( гранти, 
спів фінансування, державно 
- приватне партнерства) 
Пропонується внести зміни 
до Детального плану заходів 
із реалізації Стратегії   

затверджена цільова 
Програма до 2021 року – 1 

шт. 
Проведено ремонт на 55%,  
а саме: капітальний 
ремонт доріг  - 2,736  кв. 
км. 
Проведено поточний 
ремонт доріг- 15 101 кв. м 

 

2. 2.1.2. 

Звернення до РДА та ОДА про 
можливість впровадження 
нових рейсів громадського 
транспорту між всіма 
населеними пунктами ОТГ, або 
корегування існуючих 
автобусних маршрутів на 
території громади 

2018 – 2021 

роки 

Реалізовано повністю  Вкрай занедбаний стан 
комунальних та інших доріг , 
у зв’язку з цим перевізники 
відмовляються від рейсів .    
Пропонується залучення 
додаткових   коштів  на 
ремонт дорожньої 
інфраструктури ( гранти, 
спів фінансування, державно 
- приватне партнерства 

Написані звернення до 
ОДА та РДА   
Відновлено два маршрути 
перевезень громадським 
транспортом , виконано 
на 100 % , а саме : 
Харків- Молодова, 
Вовчанськ- Москалівка 
через Гонтарівку та 
Кирилівку 

Пропонується виключити 
зазначений пункт, із 
внесенням змін до 
Детального плану 
реалізації Стратегії  

3. 2.1.3. 

Забезпечення якісного 
освітлення вулиць та закладів 
освіти ОТГ 

 

2018-2021 роки 

На етапі реалізації  Не має  
Пропонується внести зміни 
до Детального плану заходів 
із реалізації Стратегії   

Майже всі заходи 
передбачені Планом із 
реалізації стратегії 
виконані  згідно з 
визначеними 
індикаторами , окрім  
впровадження  вуличного 
освітлення в с. Федорівка 
та с. Зарічне.  
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Встановлено та замінено 
ламп -350 шт. 
Реалізовано на 50 % 

Введено в експлуатацію 
ліній вуличного 
освітлення в  
Смт Старий Салтів – 3 

шт. – (перевиконано  на  3 
шт.)  
с. Молодова - 4 шт. 
(перевиконано на 2 шт.),                   
с. Кирилівка – 3 шт., с. 
Москалівка - 1 шт., 
Гонтарівка - 3 шт., 
Томахівка - 2 шт., 
Вишневе - 1 шт.   
Окрім цього в рамках 
удосконалення другої 
комунальної послуги SDIP    

розроблений План 
удосконалення вуличного 
освітлення ОТГ , в рамках 
цього підготовлена 
проектна заявка  щодо 
покращення якості 
вуличного освітлення в 
населених пунктах ОТГ .  

4. 2.1.4.  

Забезпечення потреб громади в 
якісному водопостачанні 

2018-2021 рік На етапі реалізації  Не ефективна господарська 
діяльність комунального 
підприємства . 
Пропонується розробити на 
затвердити  чіткий план 
роботи комунального 
підприємства  із 

 Затверджена Програма 
фінансової підтримки 
комунальних підприємств 
та здійснення внесків до їх 
статутних фондів на 
2020 рік ( щорічно 
затверджуються,) та 
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пропозиціями поступового 
зменшення заборгованості .  
Пропонується внести зміни 
до Детального плану заходів 
із реалізації Стратегії  . 
 

затверджена  та 
реалізується  
Програма "Питна вода" 
на 2019-2021 роки 

 Додатково придбана 
комунальна техніка                     
( екскаватор),  яку можна 
використовувати  для 
ремонту водогонів. 
Проводяться  поточні 
ремонти водогонів, 
свердловин і 
відремонтовані  21 із 35 
вуличних  колодязів,  але 
залишаються не 
встановленими засоби 
обліку води на 
багатоквартирні будинки 
не виконано будівництво 
нових свердловин в  
селищі Старий Салтів, 
хоча на 1 свердловину вже 
розроблене ПКД .  

5.  

2.1.5. 

Забезпечення потреб громади в 
якісному водовідведенні 

 

2018-2021 рік 

На етапі реалізації Не ефективна господарська 
діяльність комунального 
підприємства . 
Пропонується розробити на 
затвердити  чіткий план 
роботи комунального 
підприємства  із 
пропозиціями поступового 
зменшення заборгованості .  
Пропонується внести зміни 

Затверджена Програма 
фінансової підтримки 
комунальних підприємств 
та здійснення внесків до їх 
статутних фондів на 
2020 рік ( щорічно 
затверджується ) 

 Додатково придбана 
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до Детального плану заходів 
із реалізації Стратегії   

комунальна техніка                     
( екскаватор),  яку можна 
використовувати  для 
ремонту  мереж 
водовідведення  
Проводяться  поточні 
ремонти мереж 
водовідведення . 
Розроблений та 
затверджений проект 
землеустрою  нам 
земельну ділянку очисних 
споруд .   
Залишається не 
розробленою  ПКД на 
реконструкцію або 
будівництво очисних 
споруд. 

6. 2.1.6. 

Розробка схеми санітарної 
очистки населених пунктів з 
метою повного охоплення 
послугами роздільного збору та 
вивезення ТПВ, і далі її 
впровадження відповідно до 
розробленого графіку 

2018 рік 
розробка 

2019-2021 рік - 
впровадження 

На етапі реалізації Не ефективна господарська 
діяльність комунального 
підприємства . 
Пропонується розробити на 
затвердити  чіткий план 
роботи комунального 
підприємства  із 
пропозиціями поступового 
зменшення заборгованості .  
Пропонується внести зміни 
до Детального плану заходів 
із реалізації Стратегії   

Облаштовано  в  
населених пунктах ОТГ 
майданчиків по збору 
сміття  20 шт., в них 
установлено контейнерів 
– 60 штук.  
  Розроблена  схема збору 
та поводження з ТВП , але  
розподільний збір сміття 
в громаді не 
запроваджений   

7. 2.1.7. 

Застосування технологій щодо 
використання відходів деревини 
та інших відходів рослинного 

2018-2021 роки На етапі реалізації   Не має  Придбано та змонтоване 
обладнання брикетної 
лінії , проведені пуско -
налагоджувальні роботи  
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походження для виготовлення 
твердопаливних брикетів на базі 
КП «Салтів водоканал» 

проводиться поточний 
ремонт приміщення та 
облаштування засобами 
безпеки . Пропонується 
внести зміни до 
Детального плану заходів 
із реалізації Стратегії   

8. 2.1.8. 

Легалізація, паспортизація та 
технічне облаштування полігону 
ТПВ 

2018- 2021 роки На етапі реалізації Тяганина  на етапі розробки 
та погодження  
землевпорядної та 
містобудівної документації  
Пропонується залучати до 
підготовки документації  
досвідчених експертів в 
зазначених питаннях   

 Паспорт на полігон 
виготовлений 
Розробляється  проект 
землеустрою на земельну 
ділянку під полігоном ТВП  
та детальний план 
забудови території 
Паспортизований полігон 
ТПВ - 1 Пропонується 
внести зміни до 
Детального плану заходів 
із реалізації Стратегії   

9. 2.1.9. 

Розробка та впровадження 
програми по екологічній освіті та 
поводженню з ТПВ (в т.ч. освітня 
програма) 

2018 рік 
розробка 2019-

2021 роки 
впровадження 

На етапі реалізації Не має  
Пропонується  
відкорегувати назву 
діяльності  , із внесенням 
змін до Детального плану із 
реалізації Стратегії . 

 Прийнята Програма 
покращення екологічного 
стану на території 
селищної ради на 2019-

2021 р.р.  Питання  освітніх 
заходів  із екології  та  
захисту природних 
ресурсів  внесені  також  
до  Комплексної програми  
розвитку освіти в ОТГ . 

Заходи  «Зелена толока» 
та «Посади свое дерево  
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проводяться в  ОТГ  
щорічно.  

 

10. 2.1.10  

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

віку, з забезпеченням доступу 
для осіб з інвалідністю) 

2018- 2021 роки На етапі реалізації Тяганина  на етапі розробки 
та погодження  
землевпорядної 
документації  
Пропонується залучати до 
підготовки документації  
досвідчених експертів в 
зазначених питаннях   

Виділено земельних 
ділянок  в с. Хотімля - 2  в 
смт Старий Салтів – 3 . 

Облаштовано  територій 
для організації масового 
відпочинку – 2 ( смт 
Старий Салтів) 
Пропонується виділити і 
облаштувати додаткові 
земельні ділянки  в смт 
Старий Салтів. 
Пропонується внести  
відповідні  зміни до 
Детального плану заходів 
із реалізації Стратегії   

11. 2.1.11. 

Розробка плану oптимізації 
роботи КП «Салтів водоканал» (в 
т.ч. забезпечення надання 
якісних комунальних послуг на 
всій території ОТГ та можливе 
розширення об’ємів і видів 
послуг) та його впровадження 

2018 – 

розробка 

2019-2021 роки 
впровадження 

На етапі реалізації Пропонується розробити на 
затвердити  новий чіткий 
план роботи комунального 
підприємства  із 
пропозиціями поступового 
зменшення заборгованості , 
розширенню послуг і 
покращення їх якості .  
Пропонується внести зміни 
до Детального плану заходів 
із реалізації Стратегії  . 
 

Розроблений план , 
здійснюється його 
впровадження , але за 
результатами 
дослідження значна 
кількість мешканців ОТГ  
виражають свою не  
задоволенстьі якістю 
комунальних послуг  

12. 2.1.12. Запровадити проведення 
конкурсів „Краща вулиця села ” 

з 2018 року Реалізований  Не має  
Пропонується  виключити  
зазначений захід із 

Зазначений конкурс на 
території ОТГ з 2018 року 
проводить  Народний 
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та „Двір зразкового порядку” Детального Плану   , із 
внесенням змін до нього. 

депутат України Шенцев 
Дмитро,  який 
балотувавсь по цьому 
округу . Фінансування 
цього конкурсу 
відбувається із його 
Благодійного фонду. 
Конкурс проводиться 
щорічно . 

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

 

Діяльність / захід 

Запланований 
термін 

реалізації            
(в стратегії) 

Стан реалізації:                                   
реалізовано повністю/частково;                                

на етапі реалізації;                                                 
не реалізується/не реалізовано 

Виявлені проблеми та 
способи їх вирішення 

Додаткова інформація 
та зауваження 

1. 2.2.1. 

Забезпечення доступності 
об’єктів інфраструктури для 
людей з інвалідністю 

2018-2021 роки На етапі реалізації  

Не має 

 Пропонується внести зміни 
до  Детального плану 
реалізації Стратегії . 

Забезпечено доступність 
до об’єктів  – 4, 

залишається  
забезпечити  - 8  . 

Придбано 2 шкільних 
автобуса з ліфтами для 
людей  з інвалідністю . 

2. 2.2.2. 

Покращення якості перевезень 
дітей до закладів освіти 

2018- 2021 роки Реалізовано повністю  Виникла додаткова потреба  
в придбанні ще одного 
шкільного автобуса . 
Пропонується придбати 
шкільний автобус , із 
внесенням змін до  
Детального плану реалізації 
Стратегії . 

Придбано 3 шкільних 
автобуса  

3. 2.2.3. 

Встановлення дитячих та 
спортивних майданчиків в селах: 
Вишневе, Кирілівка, Шестакове, 
Молодова, Томахівка, Середівка 

2018-2021 роки  На етапі реалізації  Не має  
Пропонується внести зміни 
до  Детального плану 
реалізації Стратегії . 

Встановлені майданчии в 
с. Кирилівка - 3 шт.  та с. 
Шеставово – 1 шт. 
На реалізації в 2020 році 
Середівка -1 , Вишневе 1, 
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 Молодова -1 ,Хотімля -1 

та Томахівка -1  

4. 2.2.4. 

Заміна старого обладнання 
харчоблоків в закладах освіти 
громади на нове 
енергоефективне   

2018 рік На етапі реалізації Не має   Повністю замінений 
харчоблок в 
Старосалтівській  школі  , 
в Кирілівській та  
Шестаківській школі 
замінені плити для 
приготування їжі . 
Пропонується  в 2020 та 
2021 роках придбати 
обладнання  харчоблоків 
до  чотирьох 
освітянських закладів   , із 
внесення змін до 
Детального Плану 
реалізації Стратегії     

5. 2.2.5.  

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

2018- 2021 рік На етапі реалізації Фінансування Програми  не 
передбачене  в бюджеті ОТГ. 

Пропонується  внести 
зміни  до бюджету ОТГ і 
передбачити фінансування.  

В 2020 році заплановано  
відкриття на базі всіх шкіл    
ОТГ         ( п’яти )  Центру 
сучасних інформаційних 
технологій             ( як 
осередок єдиного освітнього 
простору громади)   , в якому  
надаватимуться  освітні 
послуги та послуги 
позашкільної освіти. 
Планується придбати 

В Старосалтівській школі 
( опорна школа) оснащені  
комп’ютерною технікою 
кабінети: математики – 

2, географії – 1, біології – 1 

, хімії – 1 ;. 

 а також початкові класи 
всіх 5 шкіл та 1 – філії. 
Придбане обладнання  в   
Інклюзійно - ресурсний 
центр . 
 До мережі Інтернет 
підключені всі заклади 
освіти і частина закладів 
культури . 
 Розроблена програма  
Розвитку культури в ОТГ 
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комп’техніку, мультимедійне 
обладнання , обладнання для 
медіа студії .  
Придбання орг..техніки для 
закладів культури  на 2020  
рік передбачено Програмою  
розвитку  культури  

– придбання буде 
здійснюватись відповідно 
до Програми . 
Пропонується внести 
зміни до  Детального 
плану реалізації Стратегії 
. 

    

6. 2.2.6. 

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

 

2018- 2019 роки Реалізований частково Під час розподілу бюджету  
ОТГ  не вистачає Коштів на 
його фінансування  за 
рахунок місцевих ресурсів. 
Пропонується продовжити 
термін його  реалізації  на 2 
роки, з можливим 
залученням із зовні 
додаткових фінансових 
ресурсів .    

Розроблено ПКД на 
ремонт , пройдена 
експертиза проекту  

7. 2.2.7. 

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

2018-2021 роки На стадії реалізації  Сільський будинок культури 
в с . Вишневому в аварійному 
стані, не працює, подальша 
його експлуатація 
небезпечна .   
Пропозиція замовити  
висновок про технічну 
придатність будівлі  та 
внести відповідні зміни до 
Детального Плану із 
реалізації Стратегії 
розвитку ОТГ .  

Розробляється проект 
реставрації Кирилівського 
сільського будинку 
культури. 
Заплановані в відповідних 
Програмних документах 
розробка ПКД на 
капітальний даху 
Молодівського СБК. 

8. 2.2.8. 

Розвиток суспільної 
інфраструктури громади з 
охорони здоров’я (забезпечення 

2018 – 2021 рік На стадії реалізації  Призупинення частки 
фінансування з  
держ. бюджету 
будівництво Амбулаторії в 

Будівництво нової 
амбулаторії – в смт 
Старий Салтів – 1 шт. 
(виконано на 80 %) 
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доступу для осіб з інвалідністю) смт Старий Салтів. 
Пропозиція пошук 
можливостей до 
фінансувати  проект  

Реконструкція 
Старосалтівської 
селищної амбулаторії – 1 

шт. 
(виконано на 100 %) 
Капітальний ремонт 
приміщення 
Зарічненського ФАП – 1 

шт. (виконано на 100%) 
Перевиконано : 
Придбаний медичний 
автомобіль  
позашляховик із 
обладнанням. 
Пропонується внести  
відповідні  зміни до 
Детального плану заходів 
із реалізації Стратегії   

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

 

Діяльність / захід 

Запланований 
термін 

реалізації            
(в стратегії) 

Стан реалізації:                                   
реалізовано повністю/частково;                      

на етапі реалізації;                                                 
не реалізується/не реалізовано 

Виявлені проблеми та 
способи їх вирішення 

Додаткова інформація 
та зауваження 

1. 2.3.1. 

Підвищення рівня пожежної 
безпеки 

2018 рік Реалізовано повністю  В 2020 році за перевірками 
ДСНС виявлено ряд порушень 
в правил пожежної безпеки , 
щодо експлуатації будівель 
закладів освіти. 
Пропозиція  внести 
доповнення  до цього розділу, 
щодо  включення  заходів 
спрямованих на виконання 
приписів ДСНС     

Встановлення пожарних 
щитів с інвентарем по 
закладах ОТГ - 27 шт. 
Придбання вогнегасників – 

256 

Проведено ТО 
вогнегасників – 78 

Проведена перезарядка 
вогнегасників- 23 
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2. 2.3.2. 

Створення системи 
відеоспостереження 

 

2018 – 2021 рік На стадії реалізації Не має  В введена в експлуатацію 
система відео 
спостереження в смт 
Старий Салтів . 
Встановити відео 
спостереження в 2020 
році в с. Хотімля , в 2021 в 
с. Молодова  

3. 2.3.3. 

Розробка Програми 
забезпечення публічної безпеки 
і правопорядку, протидії 
злочинності на території ОТГ 
«Безпечний Салтів» та її 
впровадження (у тому числі 
інструкції для людей похилого 
віку, як не бути обдуреним) 

 

2018 рік 
розробка  
2019-2020 роки 
впровадження 

На стадії реалізації Для повноцінної  роботи 
поліцейських офіцерів 
громади необхідно 
забезпечити їх автомобілі 
пальним, а для цього 
пропонується  внести зміни 
до Програми  та виділити 
кошти на вищезазначені 
потреби із розрахунку  на 
один автомобіль 150 літрів 
бензину  на 1 місяць . 
Пропонується внести  
відповідні  зміни до 
Детального плану заходів із 
реалізації Стратегії   

Розроблена програма – 1 

шт. (виконано на 100%) 
Показники, зазначені в 
плані виконані на 50% 

Виділено працівникам 
Вовчанського відділу 
поліції відремонтованого 
приміщення  в смт 
Старий Салтів в 
кількості - 1 шт. 
Виконано на 100% 

 

Розроблена програма, 

виконуються її заходи. 
Реалізований спільний 
проект Нацполіції та ОТГ 
«Поліцейський офіцер 
громади»  призначені в 
ОТГ два дільничних 
офіцера громади , 
виділена два  
позашляховика, 
відремонтоване та 
оснащене службове 
приміщення для 
поліцейських.    
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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 

 

Діяльність / захід 

Запланований 
термін 

реалізації            
(в стратегії) 

Стан реалізації:                                   
реалізовано повністю/частково;      

на етапі реалізації;                                                 
не реалізується/не реалізовано 

Виявлені проблеми та 
способи їх вирішення 

Додаткова інформація 
та зауваження 

1. 3.1.1. 

Виготовлення Генплану с. 
Хотімля 

2019 -2021 роки Не реалізується/не реалізовано Генеральних планів не має в 
більшості населених 
пунктах   ОТГ . 
Пропонується подати 
проектну заявку на 
отримання держаної 
субвенції  на розвиток 
інфраструктури  і 
використати на 
виготовлення генеральних 
планів всіх населених 
пунктів ОТГ,  встановити їх 
межі та провести грошову 
оцінку  земельних ділянок  

Пропонується розширити 
перелік населених пунктів 
ОТГ для яких необхідно 
виготовити генеральні 
плани, встановити межі , 
та виконати грошову 
оцінку землі населених 
пунктів ОТГ . 

Пропонується внести  
відповідні  зміни та 
доповнення  до 
Детального плану заходів 
із реалізації 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 

2018-2020 роки На стадії реалізації Занедбаний стань вільних 
приміщень, споруд  та 
будівель які можна 
передати в оренду.  
Пропонується передбачити 
пільгові умови для орендарів.   

Розроблений реєстр 
комунальної власності , 
розробляються технічні 
можливості  щодо 
публікації його на сайті 
ОТГ 

3. 3.1.3. 

Інформаційна підтримка 
ведення та розвитку бізнесу 

2019-2021 роки Реалізований повністю  Низька громадська 
активність мешканців. 
Пропонується активніше 
проводити роз’яснювальну 

Розроблена програма 
МЕР. 
Розроблений економічний 
профіль ОТГ. 



   

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE) 

 

18 
 

роботу через всі доступні 
комунікативні канали . 
 Продовжувати роботу 
Центру підтримки розвитку 
бізнесу  та туризму . 
Пропонується об’єднати  з 
пунктом 3.2.1. з внесенням 
змін до Детального Плану з 
реалізації Стратегії.  

Відкритий та працює в 
ОТГ  Центр підтримки 
підприємництва та 
розвитку туризму , 
затверджене положення 
роботи Центру, 
визначений склад  робочої 
групи із адміністраторів  
центру . В рамках роботи 
Центру проводяться 
заходи ( навчання, 
тренінги, семінари, 
майтер-класи) 

4. 3.1.4. 

Ініціювання створення спілок 
підприємців ОТГ або ГО 
підприємців (в т.ч. дорадчо-

консультативного органу з 
питань підприємництва та 
інвестицій при голові ОТГ) 
 

2019 2020 роки не реалізується/не реалізовано Низька громадська 
активність мешканців. 
Пропонується активніше 
проводити роз’яснювальну 
роботу через всі доступні 
комунікативні канали 

Пропонується зазначений 
пункт виключити із 
Детального Плану заходів 
на виконання Стратегії . 

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

 

Діяльність / захід 

Запланований 
термін 

реалізації            
(в стратегії) 

Стан реалізації:                                   
реалізовано повністю/частково;                                

на етапі реалізації;                                                 
не реалізується/не реалізовано 

Виявлені проблеми та 
способи їх вирішення 

Додаткова інформація 
та зауваження 

1. 3.2.1. 

Забезпечення надання 
інформації, консультацій та 
навчання в ОТГ за напрямками 
(інноваційне сільське 
господарство, зелений туризм, 
зміни в законодавстві, кластери, 

2019-2021 роки На стадії реалізації  
 

Низька громадська 
активність мешканців. 
Пропонується активніше 
проводити роз’яснювальну 
роботу через всі доступні 
комунікативні канали . 
 Продовжувати роботу 

Відкритий та працює в 
ОТГ  Центр підтримки 

підприємництва та 
розвитку туризму , 

затверджене положення 
роботи Центру, 

визначений склад  робочої 
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вело –туризм, діяльність 
громадських організацій, 
проектний менеджмент, і т.д.), в 
т.ч. – навчання для жінок 

 

Центру підтримки розвитку 
бізнесу  та туризму . 
Пропонується об’єднати  з 
пунктом  3.1.3.  із внесенням 
змін до Детального Плану з 
реалізації Стратегії. 

групи із адміністраторів  
центру . В рамках роботи 

Центру проводяться 
заходи ( навчання, 

тренінги, семінари, 
майтер-класи) 

2. 3.2.2. 

Входження до ініціативи «Угода 
мерів» та розробка Плану 
сталого енергетичного розвитку 
ОТГ з подальшим 
впровадженням заходів з 
комплексної термо -
модернізації комунальних 
об”єктів 

2018 рік 
входження до 
ініціативи та 
розробка 
Плану, 
2019- 2021 роки 
впровадження 
Плану 

не реалізується/не реалізовано Відсутність кваліфікованого 
персоналу  який би займався 
розробкою Плану з 
подальшим впровадженням  
його та моніторингом 
показників.  

 Входження до ініціативи  
«Угоди мерів» не виконано 
, План не розроблений , 
але все таки необхідно 
проводити роботу по 
впровадженню енерго 
ефективності та 
енергозбереженню в 
утриманні комунальних 
об’єктів та їх термо-

модернізації  .   
Пропонується,  
з урахуванням 
вищевикладеного,внести 
корективи до Детального 
Плану з реалізації 
Стратегії.  

3. 3.2.3. 

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

 

2018 роки – 

розробка, 2019-

2021 

впровадження 

не реалізується/не реалізовано Не має  Внести корегування  в 
термінах реалізації , 
зазначивши новий термін 
2020 рік розробка, 2021-

2022  реалізація   

Операційна ціль 3.3.: Забезпечення привабливих умов обслуговування потенційних інвесторів 
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Діяльність / захід 

Запланований 
термін 

реалізації            
(в стратегії) 

Стан реалізації:                                   
реалізовано повністю/частково;                      

на етапі реалізації;                                                 
не реалізується/не реалізовано 

Виявлені проблеми та 
способи їх вирішення 

Додаткова інформація 
та зауваження 

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) 

2018 роки Реалізовано повністю  починаючи 
з 2018 року   В 2020 році працівник на 

якого були покладені 
обов’язки звільнився . 
Пропонується  визначитися 
з покладанням обов’язків  на 
іншого працівника  

Внести корегування  в 
Детальному  плані  
реалізації Стратегії  , 
зазначивши також ї 
новий термін 

2. 3.3.2. 

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

2018 рік –
розробка,  
2019 -2021 роки 
впровадження 

 На стадії реалізації  Не має  
Внести корегування  в 
Детальному  плані  
реалізації Стратегії  . 

 Розроблений відповідний 
План наповнення дохідної 
частини бюджету , 
Розмір місцевих податків 
переглядаються щороку , 
запроваджуються  пільги 
до деяких категорій 
бізнесу , але поки,що  не 
впроваджено системні 
механізми стимулювання 
бізнесу  . 

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

 

Діяльність / захід 

Запланований 
термін 

реалізації            
(в стратегії) 

Стан реалізації:                                   
реалізовано повністю/частково;                      

на етапі реалізації;                                                 
не реалізується/не реалізовано 

Виявлені проблеми та 
способи їх вирішення 

Додаткова інформація 
та зауваження 

1. 3.4.1. 

Активна ярмаркова діяльність 
продукцією власних підприємців 

Постійно 
починаючи з 
2018 року 

Не стадії реалізації  
Не має  

Кількість заходів в яких 
бере участь громада не 
менше 5 щорічно  
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та залучення інших виробників 

2. 3.4.2. 

Pозробка та випуск друкованої 
рекламно -інформаційної, 
сувенірної продукції 
 

2019- 2020 роки  На стадії реалізації   Не має  Продовжити терміни  
реалізації  заходів  і на 
2021 рік, з внесенням 
доповнень до  Детального 
плану реалізації 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 
 

Діяльність / захід 

Запланований 
термін 

реалізації            
(в стратегії) 

Стан реалізації:                                   
реалізовано повністю/частково;                                

на етапі реалізації;                                                 
не реалізується/не реалізовано 

Виявлені проблеми та 
способи їх вирішення 

Додаткова інформація 
та зауваження 

1. 4.1.1. 

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

 

2018-2020 роки Реалізовано повністю  

Відсутня в ОТГ цільова 
Програма розвитку 
Молодіжного середовища, 
необхідно розробити 
Програму відповідно до 
потреб Молоді . 

Утворена  Молодіжна 
рада  
Кількість Молодіжних 
ОМС  в начальних закладів 

– 5 ( у зв’язку з 
оптимізацією  1  заклад  
переведений в  філію 
опорної школи )  
Продовжити терміни  
реалізації  заходів  і на 
2021 рік, з внесенням 
доповнень до  Детального 
плану реалізації Стратегії   
 

2. 4.1.2. 

Забезпечення сприятливого 
середовища для створення і 
розвитку ГО і ОСН 

 

2018-2021 роки На етапі реалізації  Низька громадська 
активність мешканців. 
Пропонується активніше 
проводити роз’яснювальну 
роботу через всі доступні 
комунікативні канали 

 Утворено в ОТГ  ГО «Дорі 
дії» 

Утворено  ОСН  в смт 
Старий Салтів, в                         
с. Молодова, в                                
с. Кирилівка  
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В 2020 році утворити ОСН 
в с. Хотімля та с. 
Гонтарівка  в 2021 році в 
с. Шестакове  та с. 
Зарічне , із внесенням змін 
до Детального Плану 
розвитку Стратегії. 

3. 4.1.3. 

Запровадити бюджет участі з 
дотриманням принципів 
ґендерної рівності 

2018 рік 
запровадження 

2019-2019-2020  

роки - 
реалізація 

Реалізовано повністю Не має  В 2018 році 
запроваджений бюджет 
участі , в 2019 –  на суму 
500,0 тис. грн. він був 
реалізований , в 2020 році 
– обрано 15 проектів на 
суму 750,00 тис. грн.. 
триває реалізація  
Продовжити терміни  
реалізації  заходів  і на 
2021 рік, з внесенням 
доповнень до  Детального 
плану реалізації Стратегії   
 

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

 

Діяльність / захід 

Запланований 
термін 

реалізації            
(в стратегії) 

Стан реалізації:                                   
реалізовано повністю/частково;                      

на етапі реалізації;                                                 
не реалізується/не реалізовано 

Виявлені проблеми та 
способи їх вирішення 

Додаткова інформація 
та зауваження 

1. 4.2.1.  

Впровадження системи 
електронного урядування 

 

2019-2021 роки На етапі реалізації  Поки що не впроваджений 
механізм електронних 
консультацій з 
громадськістю . 
Пропонується  запровадити 
в 2020 -2021 роки механізм 
електронних консультацій з 

Розроблений  новий сайт 
з можливістю  для 
мешканців подачі   
електронних звернень та 
електронних петицій . 
Впроваджена система 
дослідження громадської 
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громадськістю , з внесенням 
доповнень та змін  до  
Детального плану реалізації 
Стратегії   

думки  щодо якості 
комунальних та 
адміністративних  
послуг. 
Впроваджена система  
надання 
адміністративних послуг  
в віддалених селах за 
допомогою спец. 
обладнаної валізи . 
Впроваджена можливість   
через електронного 
голосування за проекти 
бюджету участі , а 
також можливість 
подати через мережу 
Інтернет пропозиції  або 
зауваження до бюджету 
селищної Ради.   
  

2. 4.2.2. 

Розробка та впровадження 
системи мотивації для молодих 
(нових) спеціалістів (освіта, 
культура, лікарі та інш.) (з 
забезпеченням дотримання 
принципів гендерної рівності) 
 

Розробка - 2018 

рік 

Впровадження 
– 2019-2021 

На етапі реалізації  До цього часу ОТГ не 

прийняла на себе 
повноваження по управлінню 
та утриманню первинної 
медичної ланки. 
Пропонується в 2020 році 
ОТГ повністю бере на себе 
повноваження по управлінню 
та утриманню первинної 
медичної ланки  з розробкою 
системи мотивації для 
медичних працівників  

В рамках  Колективного 
договору  селищної ради 
розроблено на 
затверджено Положення 
про преміювання та  
Положення  про надання  
матеріальної допомоги 
для всіх найманих 
працівників , в тому числі 
і для молодих 
спеціалістів.    
Колективними 
договорами охоплені 
працівники культури та 
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освіти .  
3. 4.2.3.  

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

2018 рік  Реалізовано частково  Питання організації 
впровадження внутрішнього  
фінансового аудиту не 
знайшло підтримки  ні у 
посадовців ні у 
депутатського корпусу 
ради. 
 Працівник якій опікувався 
питаннями проектного 
менеджменту звільнився.  
Пропонується продовжити 
термін дії заходу  та  
визначити   відповідальних 
осіб за проектний 
менеджмент  та 
внутрішній фінансовий 
аудит , із внесенням змін до  
Детального плану реалізації 
Стратегії  

Визначені посадовці 
відповідальні за 
комунікацію, проектний 
менеджмент, 
господарське 
забезпечення , розвиток 
місцевого бізнесу . 
Не визначено посадовців 
відповідальних за 
внутрішній фінансовий 
аудит. 
 Розроблено та 
затверджене положення 
про щорічне оцінювання  
положення  
 

4. 4.2.4. 

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

2018-2019 роки Реалізовано повністю  Не має  Зустрічі  голови з 
населенням  проводяться 
не менше  - 12 за рік . 
Інформаційний  бюлетень 
видається ГО  - не менше 
4  випусків на рік . Сесійна 
зала має обладнання для 
онлайн трансляції 
сесійних засідань ради. 
Розроблено положення 
про використання сайту . 
 Пропонується 
продовжити  зазначені 
заходи на 2020- 2021 роки  
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з визначенням  нових 
індикаторів реалізації 
діяльності    

5. 4.2.5. 

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

2018-2021 роки На етапі реалізації  Не має  Розроблено відповідне 
положення . Майже  всі 
працівники вже пройшли 
навчання  або підвищення 
кваліфікації. 
Пропонується  і розділі 
«Індикатор реалізації 
діяльності»  зменшити 
кількість до – 10 осіб , 
щорічно .  
 

6. 4.2.6. 

Удосконалення роботи щодо 
управління фінансами селищної 
ради 

 

Розробка   
2018 рік  
Впровадження 
2018 -2021 роки 

На етапі реалізації  Не має  Розроблений та 
впроваджений План дій з 
управління фінансами – 1 

шт. (виконано на 100%) 
Показники, зазначені в 
плані виконані на  75%  

Пропонується внести 
корегування в 
Детальному Плану 
реалізації Стратегії  

7. 4.2.7. 

Забезпечення надання якісних 
адміністративних послуг через 
ЦНАП 

Реконструкція 
та оснащення 
ЦНАП  - 2018 -

2019 рік 

Розробка плану 
– 2018 рік, 
впровадження 
– 2019-2021 рр. 
Утворення 
віддалених 

Реалізовано повністю  Не має  Виконані всі заходи згідно 
з індикаторами реалізації 
діяльності . 
Пропонується 
продовжити реалізацію 
цих заходів  та  
визначити нові  
індикатори діяльності  які 
спрямовані на  
забезпечення надання  
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робочих місць - 
2019-2021 роки 

якісних адміністративних 
послуг через ЦНАП, з 
внесенням змін до  
Детального  Плаун із 
реалізації Стратегії .  

8. 4.2.8. Створення в ОТГ 
підрозділу з озеленення, 
ремонту та утримання 
комунальних доріг 

Розробка 
положення про 
підрозділ – 

2018 рік 

Робота 
підрозділу – 

2019-2021 р.р. 

Не реалізується/не реалізовано Пропонується внести зміни 
до Детального плану заходів 
із реалізації Стратегії  і 
виключити ці заходи.  

Питаннями утримання 
комунальних доріг в ОТГ 
займається Комунальне 
підприємство.  
Озеленення в ОТГ 
виконується як правило 
на весні  силами 
волонтерів. Паркового 
господарства в ОТГ не 
має . 
Ремонти комунальних 
доріг в ОТГ виконують 
відповідні підрядні 
організації  власною чи 
орендованою технікою.  
Утворювати підрозділ по 
ремонту доріг та 
озелененню громадських 
місць не має потреби.  

 

 

2. Стан реалізації стратегічних проектів (розроблених в формі карт стратегічних або ключових проектів): 
 

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

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

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

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

 Діяльність / захід 
Стан реалізації:                                   

реалізовано повністю/частково;                                
Виявлені проблеми та способи їх 

вирішення 

Додаткова інформація та 
зауваження 
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на етапі реалізації;                                                                 
не реалізується/не реалізовано 

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

Не реалізується/не реалізовано Робоча група з гендерного бюджетування в 
2018-2019 роках працювала над розробкою 
та затвердженням гендрено-чутливої 
програми щодо удосконалення культурних 
послуг на базі клубних закладів. Зараз 
програма затверджена розпочата її 
реалізація . 
Пропонується розробити програму 
Розширення спектру інноваційних 
культурних послуг для населення 
Стросалтівської ОТГ на базі установ 
бібліотечної системи у 2020 році , а в 2021 
році її реалізувати.  

Пропонується  внести корегування 
в терміни реалізації  проекту , 
зазначивши  2020-2021 рік   

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 

2. Розширення технічних можливостей 
дорожньо-ремонтної бази 
Комунального під «Салтів водоканал» з 
утримання та поточного ремонту 
комунальних доріг Старосалтівської 
об’єднаної територіальної громади  

 Реалізована частково   Не має    Проектом передбачалось 
придбання комунальної техніки для 
утримання доріг , замість 
автогрейдеру  в рамках 
удосконалення  послуги придбаний  у 
2019 році багатофункціональний 
трактор   ( навантажувач, 
екскаватор, комунальний відвал)  
для утримання  комунальних доріг з 
грунтовим покриттям ,  придбана 
снігозбиральна  машина для чистки 
снігу на тротуарах  

3. Реконструкція та ремонт колодязів 
питної води в населених пунктах 
Старосалтівської ОТГ  

На етапі реалізації Не має   Проведено  в 2018 році очистку 
колодязів  у кількості  - 35 шт. 
Проведено в 2019 році ремонт 
колодязів – 21 шт.  
Заплановано у 2020 році провести 
ремонт колодязів – не менше 10 
шт. 
В картці проекту треба виправити 
неточності на балансі в селищної 
ради стоїть всього 35 колодязів . А в 
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картці проекту зазначена кількість 
82. Пропонуємо замінити її на 35. 
 

 

 

3. Заходи, заплановані на поточний рік (2020 р.): 
 

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 

 

Діяльність / захід 

Запланований 
термін 

реалізації           
(в стратегії) 

Стан реалізації: 
Повністю 

реалізовано/частково 
реалізовано; 

реалізується;        не 
реалізовано/не 

реалізується 

Включено до 
бюджету: 

(так/ні) 

Джерело 
фінансування 

Очікувані або 
виявлені проблеми                                 

та способи їх 
вирішення 

Додаткова інформація 
та зауваження 

1. 1.1.1. 

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

2018 рік - 

розробка 

2019-2021 

впровадження 

Реалізовано 
повністю/частково 

Ні  Бюджет ОТГ  Відсутність закладів 
позашкільної освіти .   
Пропонується: 
Надавати послуги з 
позашкільної освіти 
системно 
безпосередньо в 
закладах освіти. 
Програма поки,що не 
фінансується . 
Пропонується 
виділити у 2020 році  
кошти в бюджеті на 
фінансування 
зазначеної програми 
. 

 Замість  Плану 
Розроблена та 
затверджена  
Комплексна цільова 
Програма   розвитку 
освіти    ОТГ на 2019 – 

2021 роки,  яка включає в 
себе заходи позашкільної 
освіти   на базі шкіл  ( 
гуртки ).    
Пропонується внести 
зміни до Детального 
плану заходів із реалізації 
Стратегії   

2. 1.1.2. 2018-розробка Реалізовано Так  Бюджет ОТГ   Оптимізація мережі  Замість Плану 
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Запровадження 
ефективної системи 
якісної освіти в ОТГ (в 
т.ч. оптимізація 
мережі освітніх 
закладів і 
розширення мережі 
дошкільних освітніх 
закладів) 

системи 

2019-2021 роки 
- 

впровадження 

повністю/частково закладів  освіти ОТГ 
не сприймається 
більшістю сільського 
населення ОТГ   
Пропонується : 
проводити 
роз’яснювальну 
роботу серед 
сільського  населення 
громади . 
Програма поки,що не 
фінансується . 
Пропонується 
виділити кошти в 
бюджеті на 
фінансування 
зазначеної програми. 
Відсутній ремонт в 
двох приміщеннях 
ДНЗ с. Шестакове . 
Виконати ремонт 
двох приміщень в с. 
Шестакове. 

ефективної на якісної 
освіти  Розроблена та 
затверджена  
Комплексна Програма   
розвитку освіти    ОТГ на 
2019 – 2021 роки. 
Затверджена Програма 
«Обдаровані діти»  яка 
передбачає виплату 
стипендій для  кращих 
учнів. Розпочата 
розробка Стратегії  
розвитку системи 
освіти ОТГ  , планується 
її затвердити в 2020 
році.  
Розпочата оптимізація 
закладів -   утворене 
одна опорна школа з 
однією філією. 
Утворений на базі ОТГ  
Інклюзийно - ресурсний 
центр . 
Утворений в                                 
с. Шестаково один ДНЗ 
на 20 дітей .   
 Пропонується провести 
капітальний ремонт в 
приміщеннях ДНЗ с. 
Шестакво в 2020 році. 
Пропонується внести 
зміни до Детального 
плану заходів із реалізації 
Стратегії.   
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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 
врахуванням потреб 
людей старшого віку) 

2018 рік 
розробка 

2019-2021 

впровадження 

Не реалізується/не 
реалізовано 

Ні, але в 
березні буде 
ТАК  

Бюджет ОТГ  Недостатність  
кваліфікованого 
персоналу . 
Пропонується : 
Проводити навчання 
, підвищення 
кваліфікації , 
залучення фахівців із 
других громад. 
Мешканці деяких 
населених пунктів не 
охоплені 
культурними 
послугами . 
Пропонується 
проводити виїзні 
заходи  силами та 
засобами  існуючих 
закладів культури 
ОТГ. 
 Сесією в лютому 
2020 виділена  
частина коштів на 
фінансування 
зазначеної програми, 
але Програма дозі не 
зареєстрована в 
Держказначействі , 
як бюджетна . 
Пропозиція 
заповнити  у березні 
2020 паспорт 
бюджетної 

Розроблена та 
затверджена  Місцева 
цільова гендерно-

чутлива  Програма 
розвитку закладів 
культури ОТГ на 2020-

2022 роки,  в якій 
передбачено  
запровадження нових та 
покращення якості вже 

існуючих послуг . 
Пропонується 
розробити у 2020  році 
програму покращення 
послуг  в бібліотеках із 
запровадженням нових 
послуг.   Пропонується 
внести зміни до 
Детального плану 
заходів із реалізації 
Стратегії   
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програми та 
зареєструвати його 
в казначействі  та  в 
поточному році 
реалізовувати 
заходи передбачені 
програмою.    
   

4. 1.1.4. 

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

2018 рік  -
розробка, 
2019-2021 

впровадження 
програми 

Не реалізується/не 
реалізовано 

Ні  Бюджет ОТГ  Відсутність 
відповідного закладу . 
Врахувати потреби  
молоді та літніх 
людей в рамках 
реалізації Місцевої 
цільової  програми  
розвитку культури. В 
подальшому 
надавати їм ці 
послуги .  
Пропонується 
внести зміни до 
Детального плану 
заходів із реалізації 
Стратегії   і 
частково з’єднати ці 
заходи із заходами 
визначеними в 
пункті 1.1.3. 

Розроблена та 
затверджена  Місцева 
цільова гендерно-

чутлива  Програма 
розвитку закладів 
культури ОТГ на 2020-

2022 роки,  в якій 
передбачено  
запровадження нових та 
покращення якості вже 
існуючих послуг у тому 
числі  і для молоді та 
літніх людей.. 
 

5. 1.1.5. 

Організація 
святкових, 
культурних, 
мистецьких, 
спортивних заходів та 

2018-2021 роки На етапі реалізації  Так  Місцевий 
бюджет  

Застаріле технічне – 

оснащення . 
Пропонується 
оновлювати технічні 
засоби.  
На 2020 рік 

На кожний рік 
затверджується 
Місцева цільова 
програма  , якою 
передбачається 
фінансування зазначених 
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патріотичне 
виховання населення 
(із спеціальнім 

врахуванням потреб 
людей старшого віку) 

передбачено 
фінансування у 
розмірі 200 ,00 тис. 
грн.., пропонується 
виконувати заходи 
передбачені 
програмою.  
 

 

заходів . 
Кількість проведених 
заходів відповідає, а то і 
перевищує заплановані 
індикатори. 
 

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

 

Діяльність / захід 

Запланований 
термін 

реалізації           
(в стратегії) 

Стан реалізації: 
Повністю 

реалізовано/частково 
реалізовано; 

реалізується;        не 
реалізовано/не 

реалізується 

Включено до 
бюджету: 

(так/ні) 

Джерело 
фінансування 

Очікувані або 
виявлені проблеми                                 

та способи їх 
вирішення 

Додаткова інформація 
та зауваження 

1. 1.2.1. 

Запровадження 
системи соціального 
захисту в ОТГ та її 
подальше 
впровадження  

2018-розробка 

2019-2021 роки 
впровадження 

На стадії реалізації Так  Місцевий 
бюджет  

Термін дії місцевої 
Цільової Програми 
спливає у 2020 році . 
Пропонується  у 2020 
році продовжити 
Термін дії Програми 
щонайменше на 3 
роки, з внесенням 
відповідних змін  до 
Програми .   У 2020 
році виконувати 
заходи передбачені 
програмою .  У 2021 
році утворити в ОТГ  

комунальний заклад 
із  надання соціальної 

Розроблена та 
затверджена Програма 
Соціального захисту 
населення  ОТГ до 2020 
року .  

Програмою передбачене 
надання мешканцям ОТГ 
соціальної  допомоги на 
лікування, пільгове 
перевезення,  поховання 
та надання 
матеріальної  підтримки 
учасникам бойових дій.    
Через утворений в ОТГ 
ЦНАП надаються 
соціальні послуги. 
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допомоги   

2. 1.2.2. 

Налагодження 
співпраці з 2-ю 
ланкою охорони 
здоров’я для 
регулярних перевірок 
стану здоров’я 
населення громади 

2019 рік Реалізовано повністю Так  Бюджет ОТГ , 
Державний 
бюджет  

Скорочення робочих 
місць в 
Старосалтівській 
амбулаторії  які 
надають послуги 2-ї 
ланки охорони 
здоров’я. 

Пропонується 
залишити частину 
послуг, зокрема 
проведення 
лабораторного 
дослідження  крові та 
сечі , а також послуг  із 
рентген дослідження  
в сфері    стоматології .  
 

Договір  щодо 
перерахування 
медичної субвенції 
укладений тільки на 1 
квартал 2020 року. 
Пропонується діяти 
відповідно  до заходів 
передбачених 
медичною реформою 
.  

Пропонується внести 
зміни до Детального 
плану заходів із 
реалізації Стратегії  
із урахуванням 

Щорічно укладається 
договір з районною 
радою на передачу 
медичної субвенції на 
утримання районного 
комунального закладу 2-ї 
ланки охорони здоров’я. 
Відповідний заклад надає 
медичні послуги 
населенню ОТГ, в тому 
числі і послуги з 
медичного обстеження .  

 

Пропонується із 2020 
року  ОТГ взяти на себе 
повноваження щодо 
повноцінного управління  
та утримання закладів 
охорони зборов’я 
первинної ланки .  
Питання співпраці  з 2-ю 
ланкою охорони 
здоров’я вирішувати 
відповідно до вимог 
чинного законодавства . 
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зазначених 
пропозицій . 

3. 1.2.3. 

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

Розробка – 

2018 рік 

Впровадження  
-2019-2021 

роки 

На етапі реалізації  Так  Місцевий 
бюджет  

Програма не враховує 
інтереси літніх 
людей. 
Пропонується в 2020 
році  врахувати в 
Програмі інтереси 
літніх людей .. 
Термін дії програми 1 
рік. 
Пропонується 
внести зміни до 
програми  і 
продовжити  
терміни її дії на 2021 

рік  

Щороку приймається   
Програма "Здоровий 
спосіб життя» . 
Програма передбачає 
проведення спортивних 
заходів для молоді, жінок 
і чоловіків .  
Пропонується внести 
зміни до Детального 
плану заходів із реалізації 
Стратегії  , із 
урахуванням пропозицій. 

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 

 

Діяльність / захід 

Запланований 
термін 

реалізації           
(в стратегії) 

Стан реалізації: 
Повністю 

реалізовано/частково 
реалізовано; 

реалізується;        не 
реалізовано/не 

реалізується 

Включено до 
бюджету: 

(так/ні) 

Джерело 
фінансування 

Очікувані або 
виявлені проблеми                                 

та способи їх 
вирішення 

Додаткова інформація 
та зауваження 

1. 2.1.1. 

Розробка цільової 
Програми 
«Інвентаризації, 
утримання доріг і 
тротуарів 

2018-розробка 

2019-2021 роки 
впровадження 

На етапі реалізації  Так  Бюджет ОТГ , 
Обласний 
бюджет   

Вкрай занедбаний 
стан комунальних та 
інших доріг  , тому 
коштів передбачених 
Програмою  на їх 
ремонт та 

Виконано  – на 100% 

Розроблений план  
удосконалення послуги 
утримання комунальних 
доріг та тротуарів -
1шт.  
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Старосалтівської 
ОТГ», в подальшому її 
реалізація (з 
врахуванням потреб 
людей з інвалідністю 
та проїзду дитячих 
візочків)  

утримання вкрай  не 
вистачає. 
Пропонується 
залучення 
додаткових   коштів  
на ремонт дорожньої 
інфраструктури                
( гранти, спів 
фінансування, 
державно - приватне 
партнерства) . 
Запланований  у 2020 
капітальний ремонт 
частини дороги до 
селищної 
амбулаторії в смт 
Старий Салтів по 
вул.. Миру  
 

Виконано – на 100%  
Розроблена  та 
затверджена цільова 
Програма до 2021 року – 

1 шт. 
Проведено ремонт на  
55%,  а саме: 
капітальний ремонт 
доріг  - 2,736  кв. км. 
Проведено поточний 
ремонт доріг- 15, 101 кв. 
м 

 

2. 2.1.2. 

Звернення до РДА та 
ОДА про можливість 
впровадження нових 
рейсів громадського 
транспорту між всіма 
населеними 
пунктами ОТГ, або 
корегування існуючих 
автобусних маршрутів 
на території громади 

2018 – 2021 

роки  
Реалізовано повністю Ні  Приватний 

бізнес за 
рахунок 
реалізації 
пасажирам 
білетів  

 Вкрай занедбаний 
стан комунальних та 
інших доріг , у зв’язку 
з цим перевізники 
відмовляються від 
рейсів .    
Пропонується 
залучення 
додаткових   коштів  
на ремонт дорожньої 
інфраструктури ( 
гранти, спів 
фінансування, 
державно - приватне 
партнерства 

Написані звернення до 
ОДА та РДА.  відновлені  
Відновлено два 
маршрути перевезень 
громадським 
транспортом , виконано 
на 100 % , а саме : 
Харків- Молодова, 
Вовчанськ- Москалівка 
через Гонтарівку та 
Кирилівку 

Пропонується 
виключити зазначений 
пункт, із внесенням змін 
до Детального плану 
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реалізації Стратегії  

3. 2.1.3. 

Забезпечення 
якісного освітлення 
вулиць та закладів 
освіти ОТГ 

2018-2021 роки На етапі реалізації Ні  Бюджет ОТГ  
Грантові 
кошти  

 Заходи не включені 
до бюджету ОТГ . 
Пропонується у 2020 
році після 
затвердження Плану 
удосконалення 
послуги та проектної 
заявки включити 
фінансування заходів 
до бюджету ОТГ.  
Пропонується внести 
зміни до Детального 
плану заходів із 
реалізації Стратегії , 
із урахуванням 
пропозицій.   

Майже всі заходи 
передбачені Планом із 
реалізації стратегії 
виконані  згідно з 
визначеними 
індикаторами , окрім  
впровадження  
вуличного освітлення в с. 
Федорівка та с. Зарічне.  
Встановлено та замінено 
ламп - 350 шт. 
Реалізовано на 29 % 

Введено в експлуатацію 
ліній вуличного 
освітлення в  
Смт Старий Салтів – 3 шт. 
– (перевиконано  на  3 
шт.)  
с. Молодова - 4 шт. 
(перевиконано на 2 шт.),        
с. Кирилівка – 3 шт., с. 
Москалівка - 1 шт., 
Гонтарівка - 3 шт., 
Томахівка - 2 шт., 
Вишневе - 1 шт.   
 

Окрім цього в рамках 
удосконалення другої 
комунальної послуги 
SDIP    розроблений План 
удосконалення 
вуличного освітлення 
ОТГ , в рамках цього 
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підготовлена проектна 
заявка  щодо 
покращення якості 
вуличного освітлення в 
населених пунктах ОТГ . 
Реалізація проекту 
запланована на 2020 -
201 роки 

4. 2.1.4.  

Забезпечення потреб 
громади в якісному 
водопостачанні 

2018-2021 рік  На етапі реалізації Так  Бюджет ОТГ,   
Обласний 
бюджет , 
кошти 
комунального 
підприємства  

Не ефективна 
господарська 
діяльність 
комунального 
підприємства . 
Пропонується 
розробити на 
затвердити  чіткий 
план роботи 
комунального 
підприємства  із 
пропозиціями 
поступового 
зменшення 
заборгованості .  
Пропонується внести 
зміни до Детального 
плану заходів із 
реалізації Стратегії, 
із врахуванням 
пропозицій  .  
 

 Затверджена Програма 
фінансової підтримки 
комунальних 
підприємств та 
здійснення внесків до їх 
статутних фондів на 
2020 рік ( щорічно 
затверджуються,) та 
затверджена  та 
реалізується  
Програма "Питна вода" 
на 2019-2021 роки 

 Додатково придбана 
комунальна техніка                     
( екскаватор),  яку 
можна 
використовувати  для 
ремонту водогонів. 
Проводяться  поточні 
ремонти водогонів, 
свердловин і 
відремонтовані  22 із 35 
вуличних  колодязів,  але 
залишаються не 
встановленими засоби 
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обліку води на 
багатоквартирні 
будинки не виконано 
будівництво нових 
свердловин в  селищі 
Старий Салтів, хоча на 1 
свердловину вже 
розроблене ПКД .  
В 2020 році заплановано 
будівництво нової 
свердловини  в смт 
Старий Салтів.  

5. 2.1.5. 

Забезпечення потреб 
громади в якісному 
водовідведенні 

2018-2021 рік На етапі реалізації Так Бюджет ОТГ  Не ефективна 
господарська 
діяльність 
комунального 
підприємства . 
Пропонується 
розробити на 
затвердити  чіткий 
план роботи 
комунального 
підприємства  із 
пропозиціями 
поступового 
зменшення 
заборгованості .  
Пропонується внести 
зміни до Детального 
плану заходів із 
реалізації Стратегії   

Затверджена Програма 
фінансової підтримки 
комунальних 
підприємств та 
здійснення внесків до їх 
статутних фондів на 
2020 рік ( щорічно 
затверджується ) 

 Додатково придбана 
комунальна техніка                     
( екскаватор),  яку 
можна 
використовувати  для 
ремонту  мереж 
водовідведення  
Проводяться  поточні 
ремонти мереж 
водовідведення . 
Розроблений та 
затверджений проект 
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землеустрою  нам 
земельну ділянку очисних 
споруд .   
Залишається на 2020 рік  
не розробленою  ПКД на 
реконструкцію або 
будівництво очисних 
споруд. 

6. 2.1.6. 

Розробка схеми 
санітарної очистки 
населених пунктів з 
метою повного 
охоплення послугами 
роздільного збору та 
вивезення ТПВ, і далі 
її впровадження 
відповідно до 
розробленого графіку 

2018 рік 
розробка 

2019-2021 рік - 
впровадження 

На етапі реалізації Так Бюджет ОТГ , 
кошти 
комунального 
підприємства   

Не ефективна 
господарська 
діяльність 
комунального 
підприємства . 
Пропонується 
розробити на 
затвердити  чіткий 
план роботи 
комунального 
підприємства  із 
пропозиціями 
поступового 
зменшення 
заборгованості .  
Пропонується внести 
зміни до Детального 
плану заходів із 
реалізації Стратегії   

Облаштовано  в  
населених пунктах ОТГ 
майданчиків по збору 
сміття  20 шт., в них 
установлено 
контейнерів – 60 штук. 
  Розроблена  схема збору 
та поводження з ТВП , 
але  розподільний збір 
сміття в громаді не 
запроваджений . В 2020 
році продовжувати 
вивіз сміття із 
обладнаних 
майданчиків, та 
ліквідації 
несанкціонованих 
звалищ. Додатково 
закупити контейнери   

7. 2.1.7. 

Застосування 
технологій щодо 
використання 
відходів деревини та 
інших відходів 
рослинного 

2018-2021 роки На етапі реалізації Так  Бюджет ОТГ, 
Кошти 
комунального 
підприємства  

 Не має  В 2020 році  завершення 
реалізації проекту  
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походження для 
виготовлення 
твердопаливних 
брикетів на базі КП 
«Салтів водоканал» 

8. 2.1.8. 

Легалізація, 
паспортизація та 
технічне 
облаштування 
полігону ТПВ 

2018- 2021 

роки 

На етапі реалізації Так Бюджет ОТГ  Тяганина  на етапі 
розробки та 
погодження  
землевпорядної та 
містобудівної 
документації  
Пропонується 
залучати до 
підготовки 
документації  
досвідчених експертів 
в зазначених 
питаннях   

Паспортизований 
полігон ТПВ – 1              В 
2020 необхідно 
розробити  проект 
землеустрою на 
земельну ділянку під 
полігоном ТВП  та 
детальний план 
забудови території, 
провести громадські 
слухання . 

9. 2.1.9. 

Розробка та 
впровадження 
програми по 
екологічній освіті та 
поводженню з ТПВ (в 
т.ч. освітня програма)  

2018 рік 
розробка 2019-

2021 роки 
впровадження  

На етапі реалізації Так  Бюджет  ОТГ, 
волонтерські 
внески  

Не має  
Пропонується  
відкорегувати назву 
діяльності  , із 
внесенням змін до 
Детального плану із 
реалізації Стратегії . 

 Прийнята Програма 
покращення екологічного 
стану на території 
селищної ради на 2019-

2021 р.р.                  В 2020 
році проводити заходи 
передбачені програмою.  
Провести заходи  
«Зелена толока» та 
«Посади свое дерево  . 

 

10. 2.1.10  

Виділення та 
облаштування 

2018- 2021 

роки 

На етапі реалізації Так  Бюджет  ОТГ, 
волонтерські 
внески  

Тяганина  на етапі 
розробки та 
погодження  

Виділено земельних 
ділянок  в с. Хотімля - 2  

в смт Старий Салтів – 3 
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земельних ділянок 
зелених територій 
загального 
користування для 
організації місць 
громадського 
відпочинку (з 
врахуванням потреб 
різних груп 
населення, в т.ч. осіб 
старшого віку, з 
забезпеченням 
доступу для осіб з 
інвалідністю) 

землевпорядної 
документації  
Пропонується 
залучати до 
підготовки 
документації  
досвідчених експертів 
в зазначених 
питаннях   

. 

Облаштовано  
територій для 
організації масового 
відпочинку – 2 ( смт 
Старий Салтів) 
Пропонується  в 2020 
році виділити і 
облаштувати 
додаткові – 2 земельні 
ділянки  в смт Старий 
Салтів. 
Пропонується внести  
відповідні  зміни до 
Детального плану 
заходів із реалізації 
Стратегії   

11. 2.1.11. 

Розробка плану 
oптимізації роботи КП 
«Салтів водоканал» (в 
т.ч. забезпечення 
надання якісних 
комунальних послуг 
на всій території ОТГ 
та можливе 
розширення об’ємів і 
видів послуг) та його 
впровадження 

2018 – 

розробка 

2019-2021 роки 
впровадження 

На етапі реалізації Так  Бюджет ОТГ, 
кошти  
комунального 
підприємства  

Пропонується 
розробити на 
затвердити   новий 
чіткий план роботи 
комунального 
підприємства  із 
пропозиціями 
поступового 
зменшення 
заборгованості, 
розширення спектру 
послуг та 
покращення їх якості  
.  

Пропонується внести 
зміни до Детального 
плану заходів із 

Розроблений план , 
здійснювати   в 2020 
році його впровадження  
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реалізації Стратегії  . 
 

12. 2.1.12. 

Запровадити 
проведення конкурсів 
„Краща вулиця села ” 
та „Двір зразкового 
порядку” 

з 2018 року  Реалізований  ні Фонд 
народного 
депутата  

Не має  
Пропонується  
виключити  
зазначений захід із 
Детального Плану   , 
із внесенням змін до 
нього. 

Зазначений конкурс на 
території ОТГ з 2018 
року проводить  
Народний депутат 
України Шенцев Дмитро,  
який балотувавсь по 
цьому округу . 
Фінансування цього 
конкурсу відбувається із 
його Благодійного фонду. 
Конкурс проводиться 
щорічно . 

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

 

Діяльність / захід 

Запланований 
термін 

реалізації           
(в стратегії) 

Стан реалізації: 
Повністю 

реалізовано/частково 
реалізовано; 

реалізується;        не 
реалізовано/не 

реалізується 

Включено до 
бюджету: 

(так/ні) 

Джерело 
фінансування 

Очікувані або 
виявлені проблеми                                 

та способи їх 
вирішення 

Додаткова інформація 
та зауваження 

1. 2.2.1. 

Забезпечення 
доступності об’єктів 
інфраструктури для 
людей з інвалідністю 

2018-2021 роки На етапі реалізації Ні  Бюджет  ОТГ, 
волонтерські 
внески  

Не має 

 Пропонується 
внести зміни до  
Детального плану 
реалізації Стратегії . 

Забезпечено 
доступність до об’єктів  
– 4, залишається  
забезпечити  - 8  . 

 Пропонується в 2020 р. 
забезпечити – 4 об’єкта  

2. 2.2.2. 

Покращення якості 
перевезень дітей до 
закладів освіти 

2018- 2021 

роки 

 

Реалізовано повністю 

Ні  Бюджет ОТГ ,  
Державний 
бюджет  

Виникла додаткова 
потреба  в придбанні 
ще одного шкільного 
автобуса . 
Пропонується 
придбати шкільний 

Придбано 3 шкільних 
автобуса 

Пропонується в 2020 р. 
Придбати додатково   1 
– шкільний автобус , 
передбачивши спів 
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автобус , із 
внесенням змін до  
Детального плану 
реалізації Стратегії . 

фінансування в  
бюджеті ОТГ. 

3. 2.2.3. 

Встановлення 
дитячих та 
спортивних 
майданчиків в селах: 
Вишневе, Кирілівка, 
Щестакове, 
Молодова, Томаківка, 
Середівка 

2018-2021 роки На етапі реалізації Так  Бюджет ОТГ  Не має  
Пропонується внести 
зміни  до  Детального 
плану реалізації 
Стратегії і. 

Встановлені майданчии 
в с. Кирилівка - 3 шт.  та 
с. Шеставово – 1 шт. 
На реалізації в 2020 році 
Середівка -1 , Вишневе 1, 
Молодова -1 , Томахівка 
-1  та додатково – 

Хотімля -1  

4. 2.2.4. 

Заміна старого 
обладнання 
харчоблоків в 
закладах освіти 
громади на нове 
енергоефективне   

2018 рік На етапі реалізації Так  Бюджет ОТГ, 
обласний 
бюджет  

Не має  
В 2020 році 
заплановано заміна 
харчоблоків в 
Шестаківській та 
Кирилівській школах   

 Повністю замінений 
харчоблок в 
Старосалтівській  школі  
, в Кирілівській та  
Шестаківській школі 
замінені плити для 
приготування їжі . 
Пропонується  в 2020 та 
2021 роках придбати 
обладнання  харчоблоків 
в чотирьох закладах 
освіти , із внесення змін 
до Детального Плану 
реалізації Стратегії     

5. 2.2.5.  

Придбання 
комп’ютерної та іншої 
організаційної техніки 
для закладів освіти та 
культури громади (в 
рамках відповідних 

2018- 2021 рік На етапі реалізації Ні Бюджет ОТГ , 
грантові 
кошти  

Фінансування Програми  
не передбачене  в 
бюджеті ОТГ. 
Пропонується  внести 
зміни  до бюджету ОТГ і 
передбачити 
фінансування. 
Пропонується внести 

В 2020 році заплановано  
відкриття на базі всіх шкіл    
ОТГ         ( п’яти )  Центру 
сучасних інформаційних 
технологій             ( як 
осередок єдиного освітнього 
простору громади)   , в 
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програм) зміни  до Детального 
плану реалізації 
Стратегії  

якому  надаватимуться  
освітні послуги та послуги 
позашкільної освіти. 
Планується придбати 
комп’техніку, 
мультимедійне обладнання , 
обладнання для медіа студії 
.  

Придбання орг..техніки 
для закладів культури  на 
2020  рік передбачено 
Програмою  розвитку  
культури  

6. 2.2.6. 

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

2018- 2019 

роки 

Реалізований частково Ні Бюджет ОТГ , 
грантові 
кошти 

Під час розподілу 
бюджету проект не 
знайшов підтримки у 
депутатського 
корпусу. 
Пропонується 
продовжити термін 
його  реалізації  на 2 
роки    

Розроблено ПКД на 
ремонт , пройдена 
експертиза проекту  

7. 2.2.7. 

Здійснення ремонту 
нежитлових будівель 
закладів культури у с. 
Кирілівка, с. 
Молодова, с. 
Вишневе 
(забезпечення 
доступу для осіб з 
інвалідністю, з 

2018-2021 роки На стадії реалізації  Ні  Бюджет ОТГ , 
Обласний 
бюджет  

Сільський будинок 
культури в с . 
Вишневому в 
аварійному стані, не 
працює, подальша 
його експлуатація 
небезпечна .   
Пропозиція замовити  
висновок про 
технічну 

 В 2020 році  завершити 
розробку проекту 
реставрації 
Кирилівського сільського 
будинку культури. 
Та розробити  ПКД на 
капітальний ремонт  
даху Молодівського СБК. 
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врахуванням потреб 
людей старшого віку) 

придатність будівлі  
та внести відповідні 
зміни до Детального 
Плану із реалізації 
Стратегії розвитку 
ОТГ,з урахуванням 
пропозицій  .  

8. 2.2.8. 

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

2018 – 2021 рік На стадії реалізації Ні  Бюджет ОТГ , 
Обласний 
бюджет,    
Бюджет   

Призупинення частки 
фінансування з  
держ. Бюджету 
будівництво 
амбулаторії  . 
Пропозиція  в 2020 -
2021 році пошук 
можливостей до 
фінансувати  проект 
і здати в 
експлуатацію 
будівлю Амбулаторії   

Будівництво нової 
амбулаторії – в смт 
Старий Салтів – 1 шт. 
(виконано на 80 %) 

Реконструкція 
Старосалтівської 
селищної амбулаторії – 1 

шт. 
(виконано на 100 %) 
Капітальний ремонт 
приміщення 
Зарічненського ФАП – 1 

шт. (виконано на 100%) 
Перевиконано : 
Придбаний медичний 
автомобіль  
позашляховик із 
обладнанням. 
Пропонується внести  
відповідні  зміни до 
Детального плану 
заходів із реалізації 
Стратегії   

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

 Діяльність / захід 
Запланований 

термін 
Стан реалізації: 

Повністю 
Включено до 

бюджету: 
Джерело 

фінансування 

Очікувані або 
виявлені проблеми                                 

Додаткова інформація 
та зауваження 
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реалізації           
(в стратегії) 

реалізовано/частково 
реалізовано; 

реалізується;        не 
реалізовано/не 

реалізується 

(так/ні) та способи їх 
вирішення 

1. 2.3.1. 

Підвищення рівня 
пожежної безпеки 

2018 рік Реалізовано повністю Так  Місцевий 
бюджет  

В 2020 році за 
перевірками ДСНС 
виявлено ряд 
порушень в правил 
пожежної безпеки , 
щодо експлуатації 
будівель закладів 
освіти. 
Пропозиція  внести 
доповнення  до цього 
розділу, щодо  
включення  заходів 
спрямованих на 
виконання приписів 
ДСНС     

Встановлення пожарних 
щитів с інвентарем по 
закладах ОТГ - 27 шт. 
Придбання вогнегасників 
– 256 

Проведено ТО 
вогнегасників – 78 

Проведена перезарядка 
вогнегасників- 23 

2. 2.3.2. 

Створення системи 
відеоспостереження  

2018 – 2021 рік На етапі реалізації  Так  Бюджет ОТГ Не має  В введена в 
експлуатацію система 
відео спостереження в 
смт Старий Салтів . 
Встановити відео 
спостереження в 2020 
році в с. Хотімля , в 2021 
в с. Молодова  

3. 2.3.3. 

Розробка Програми 
забезпечення 
публічної безпеки і 
правопорядку, 
протидії злочинності 
на території ОТГ 

2018 рік 
розробка  
2019-2020 роки 
впровадження 

На етапі реалізації Так  Бюджет ОТГ Поліцейським 
офіцерам громади 
придбано два спец. 
автомобіля, але 
питання 
забезпечення його 
пальним – не 

Розроблена програма – 1 

шт. (виконано на 100%) 
Показники, зазначені в 
плані виконані на 50% 

Виділено працівникам 
Вовчанського відділу 
поліції 
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«Безпечний Салтів» 
та її впровадження (у 
тому числі інструкції 
для людей похилого 
віку, як не бути 
обдуреним) 

вирішене . 
Забезпечити в 2020 
році фінансування 
витрат на 
придбання бензину 
для поліцейських 
офіцерів громади. 
Виконання заході 
передбачених 
програмою.  

відремонтованого 
приміщення  в смт 
Старий Салтів в 
кількості - 1 шт. 
Виконано на 100% 

 

Перевиконання: 
Реалізований спільний 
проект Нацполіції та 
ОТГ «Поліцейський 
офіцер громади»  
призначені в ОТГ два 
дільничних офіцера 
громади , виділена два  
позашляховика, 
відремонтоване та 
оснащене службове 
приміщення для 
поліцейських.     

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

Операційна ціль 3.1.: Створення сприятливих умов розвитку малого та середнього бізнесу 

 

Діяльність / захід 

Запланований 
термін 

реалізації           
(в стратегії) 

Стан реалізації: 
Повністю 

реалізовано/частково 
реалізовано; 

реалізується;        не 
реалізовано/не 

реалізується 

Включено до 
бюджету: 

(так/ні) 

Джерело 
фінансування 

Очікувані або 
виявлені проблеми                                 

та способи їх 
вирішення 

Додаткова інформація 
та зауваження 

1. 3.1.1. 

Виготовлення 
Генплану с. Хотімля 

2019 -2021 

роки 

не реалізується/не 
реалізовано 

Ні  Бюджет ОТГ, 
Державний 
бюджет  

Генеральних планів не 
має в більшості 
населених пунктах   
ОТГ . 

Пропонується в 2020 
році розширити перелік 
населених пунктів ОТГ 
(всі населені пункти 
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Пропонується 
подати проектну 
заявку на отримання 
держаної субвенції  на 
розвиток 
інфраструктури  і 
використати на 
виготовлення 
генеральних планів 
всіх населених 
пунктів ОТГ,  
встановити їх межі 
та провести грошову 
оцінку  земельних 
ділянок  населених 
пунктів ОТГ . 

громади)  для яких 
необхідно виготовити 
генеральні плани, 
встановити межі , та 
виконати грошову 
оцінку землі. 

2. 3.1.2. 

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

2018-2020 роки На стадії реалізації ні Бюджет ОТГ Занедбаний стань 
вільних приміщень, 
споруд  та будівель 
які можна передати в 
оренду.  
Пропонується у 2020 
році опублікувати 
реєстр на сайті ОТГ .   

Розроблений реєстр 
комунальної власності , 
розробляються технічні 
можливості  щодо 
публікації його на сайті 
ОТГ 

3. 3.1.3. 

Інформаційна 
підтримка ведення та 
розвитку бізнесу 

2019-2021 роки Реалізований повністю Ні  Бюджет ОТГ Низька громадська 
активність 
мешканців. 
Пропонується 
активніше 
проводити 
роз’яснювальну 
роботу через всі 

Розроблена програма 
МЕР. 
Розроблений 
економічний профіль ОТГ. 
Відкритий та працює в 
ОТГ  Центр підтримки 
підприємництва та 
розвитку туризму , 
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доступні 
комунікативні канали 
. 

 Продовжувати 
роботу Центру 
підтримки розвитку 
бізнесу  та туризму . 
Пропонується в 2020 
р. об’єднати  з 
пунктом 3.2.1. з 
внесенням змін до 
Детального Плану з 
реалізації Стратегії.  

затверджене положення 
роботи Центру, 
визначений склад  
робочої групи із 
адміністраторів  
центру . В рамках 
роботи Центру 
проводяться заходи ( 
навчання, тренінги, 
семінари, майтер-класи) 

4. 3.1.4. 

Ініціювання 
створення спілок 
підприємців ОТГ або 
ГО підприємців (в т.ч. 
дорадчо-

консультативного 
органу з питань 
підприємництва та 
інвестицій при голові 
ОТГ) 

2019 2020 роки не реалізується/не 
реалізовано 

Ні  Бюджет ОТГ Низька громадська 
активність 
мешканців. 
Пропонується 
активніше 
проводити 
роз’яснювальну 
роботу через всі 
доступні 
комунікативні канали 

Пропонується 
зазначений пункт 
виключити із 
Детального Плану 
заходів на виконання 
Стратегії . 

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

 

Діяльність / захід 

Запланований 
термін 

реалізації           
(в стратегії) 

Стан реалізації: 
Повністю 

реалізовано/частково 
реалізовано; 

реалізується;        не 
реалізовано/не 

реалізується 

Включено до 
бюджету: 

(так/ні) 

Джерело 
фінансування 

Очікувані або 
виявлені проблеми                                 

та способи їх 
вирішення 

Додаткова інформація 
та зауваження 

1. 3.2.1. 

Забезпечення 
2019-2021 роки На стадії реалізації  

 

Ні  Бюджет ОТГ, 
волонтерські 

Низька громадська 
активність 

Відкритий та працює в 
ОТГ  Центр підтримки 
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надання інформації, 
консультацій та 
навчання в ОТГ за 
напрямками 
(інноваційне сільське 
господарство, 
зелений туризм, 
зміни в 
законодавстві, 
кластери, вело –
туризм, діяльність 
громадських 
організацій, 
проектний 
менеджмент, і т.д.), в 
т.ч. – навчання для 
жінок 

внести  мешканців. 
Пропонується 
активніше 
проводити 
роз’яснювальну 
роботу через всі 
доступні 
комунікативні канали 
. 

 Продовжувати 
роботу Центру 
підтримки розвитку 
бізнесу  та туризму . 
Пропонується 
об’єднати  з 
пунктом  3.1.3.  із 
внесенням змін до 
Детального Плану з 
реалізації Стратегії. 

підприємництва та 
розвитку туризму , 

затверджене положення 
роботи Центру, 
визначений склад  
робочої групи із 

адміністраторів  
центру . В рамках 
роботи Центру 

проводяться заходи ( 
навчання, тренінги, 

семінари, майтер-класи) 

2. 3.2.2. 

Входження до 
ініціативи «Угода 
мерів» та розробка 
Плану сталого 
енергетичного 
розвитку ОТГ з 
подальшим 
впровадженням 
заходів з комплексної 
термо -модернізації 
комунальних об”єктів 

2018 рік 
входження до 
ініціативи та 
розробка 
Плану, 
2019- 2021 

роки 
впровадження 
Плану  

не реалізується/не 
реалізовано 

Ні  Бюджет ОТГ  Відсутність 
кваліфікованого 
персоналу  який би 
займався розробкою 
Плану з подальшим 
впровадженням  його 
та моніторингом 
показників.  

Входження до ініціативи  
«Угоди мерів» не 
виконано , План не 
розроблений , але все 
таки необхідно 
проводити роботу по 
впровадженню енерго 
ефективності та 
енергозбереженню в 
утриманні комунальних 
об’єктів та їх термо-

модернізації  .   
Пропонується,  
з урахуванням 
вищевикладеного,внести 
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корективи до 
Детального Плану з 
реалізації Стратегії. 

3. 3.2.3. 

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

2018 роки – 

розробка, 
2019-2021 

впровадження 

не реалізується/не 
реалізовано 

Ні Бюджет ОТГ  Не має  Внести корегування  в 
термінах реалізації , 
зазначивши новий 
термін 2020 рік 
розробка, 2021-2022  

реалізація   

Операційна ціль 3.3.: Забезпечення привабливих умов обслуговування потенційних інвесторів 

 

Діяльність / захід 

Запланований 
термін 

реалізації           
(в стратегії) 

Стан реалізації: 
Повністю 

реалізовано/частково 
реалізовано; 

реалізується;        не 
реалізовано/не 

реалізується 

Включено до 
бюджету: 

(так/ні) 

Джерело 
фінансування 

Очікувані або 
виявлені проблеми                                 

та способи їх 
вирішення 

Додаткова інформація 
та зауваження 

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) 

2018 роки Реалізовано повністю  
починаючи з 2018 року 

Ні Бюджет ОТГ  

 В 2020 році 
працівник на якого 
були покладені 
обов’язки звільнився . 
Пропонується  
визначитися з 
покладанням 
обов’язків  на іншого 
працівника  

Внести корегування  в 
Детальному  плані  

реалізації Стратегії  , 
зазначивши також ї 

новий термін 

2. 3.3.2. 

Оптимізація розмірів 
2018 рік –
розробка,  

На стадії реалізації Ні Місцевий 
бюджет 

Не має  
В 2020 році 

 Розроблений відповідний 
План наповнення 
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місцевих податків і 
зборів, а також їх 
диференціація за 
видами діяльності, 
розробка механізмів 
стимулювання 
бізнесу (з особливою 
підтримкою жінок в 
бізнесі) 

2019 -2021 

роки 
впровадження 

виконання заходів 
передбачених 
Планом . 
Впровадження 
механізму 
стимулювання 
бізнесу . 

дохідної частини 
бюджету , Розмір 
місцевих податків 
переглядаються щороку 
, запроваджуються  
пільги до деяких 
категорій бізнесу , але 
поки,що  не впроваджено 
системні механізми 
стимулювання бізнесу  . 

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

 

Діяльність / захід 

Запланований 
термін 

реалізації           
(в стратегії) 

Стан реалізації: 
Повністю 

реалізовано/частково 
реалізовано; 

реалізується;        не 
реалізовано/не 

реалізується 

Включено до 
бюджету: 

(так/ні) 

Джерело 
фінансування 

Очікувані або 
виявлені проблеми         

та способи їх 
вирішення 

Додаткова інформація 
та зауваження 

1. 3.4.1. 

Активна ярмаркова 
діяльність продукцією 
власних підприємців 
та залучення інших 
виробників 

Постійно 
починаючи з 
2018 року 

Не стадії реалізації Ні Волонтерські 
внески  

Не має  

На 2020 рік кількість 
заходів в яких бере 
участь громада не 
менше 5 . 

2. 3.4.2. 

Pозробка та випуск 
друкованої рекламно 
-інформаційної, 
сувенірної продукції 

2019- 2020 

роки 

На стадії реалізації Так  Бюджет ОТГ , 
волонтерські 
внески  

 Не має   Продовжувати 
реалізацію заходів. 
Продовжити терміни  
реалізації  заходів  і на 
2021 рік, з внесенням 
доповнень до  
Детального плану 
реалізації Стратегії   

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

Діяльність / захід 

Запланований 
термін 

реалізації           
(в стратегії) 

Стан реалізації: 
Повністю 

реалізовано/частково 
реалізовано; 

реалізується;        не 
реалізовано/не 

реалізується 

Включено до 
бюджету: 

(так/ні) 

Джерело 
фінансування 

Очікувані або 
виявлені проблеми                                 

та способи їх 
вирішення 

Додаткова інформація 
та зауваження 

1. 4.1.1. 

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

2018-2020 роки Реалізовано повністю Ні Місцевий 
бюджет, 
волонтерські 
внески  

Відсутня в ОТГ 
цільова Програма 
розвитку 
Молодіжного 
середовища, 
необхідно розробити 
Програму відповідно 
до потреб Молоді . 

Утворена  Молодіжна 
рада  
Кількість Молодіжних 
ОМС  в начальних 
закладів – 5 ( у зв’язку з 
оптимізацією  1  заклад  
переведений в  філію 
опорної школи )  
Продовжити терміни  
реалізації  заходів  і на 
2021 рік, з внесенням 
доповнень до  
Детального плану 
реалізації Стратегії   
 

2. 4.1.2. 

Забезпечення 
сприятливого 
середовища для 
створення і розвитку 
ГО і ОСН 

2018-2021 роки На етапі реалізації Ні Волонтерські 
внески 

Низька громадська 
активність 
мешканців. 
Пропонується 
активніше 
проводити 
роз’яснювальну 
роботу через всі 
доступні 
комунікативні канали 

 Утворено в ОТГ  ГО 
«Дорі дії» 

Утворено  ОСН  в смт 
Старий Салтів, в                         
с. Молодова, в                              
с. Кирилівка . 
В 2020 році утворити 
ОСН в с. Хотімля та с. 
Гонтарівка  в 2021 році в 
с. Шестакове  та с. 
Зарічне , із внесенням 
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зазначених змін до 
Детального Плану 
розвитку Стратегії  

3. 4.1.3. 

Запровадити бюджет 
участі з дотриманням 
принципів ґендерної 
рівності  

2018 рік 
запровадження 

2019-2019-2020  

роки - 
реалізація 

Реалізовано повністю Так Бюджет ОТГ  Не має  В 2018 році 
запроваджений бюджет 
участі , в 2019 –  на суму 
500,0 тис. грн. він був 
реалізований , в 2020 
році – обрано 15 
проектів на суму 750,00 
тис. грн.. триває 
реалізація  
Продовжити терміни  
реалізації  заходів  і на 
2021 рік, з внесенням 
доповнень до  
Детального плану 
реалізації Стратегії   
 

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

 

Діяльність / захід 

Запланований 
термін 

реалізації           
(в стратегії) 

Стан реалізації: 
Повністю 

реалізовано/частково 
реалізовано; 

реалізується;        не 
реалізовано/не 

реалізується 

Включено до 
бюджету: 

(так/ні) 

Джерело 
фінансування 

Очікувані або 
виявлені проблеми                                 

та способи їх 
вирішення 

Додаткова інформація 
та зауваження 

1. 4.2.1.  

Впровадження 
системи 
електронного 
урядування  

2019-2021 роки На етапі реалізації Ні  Бюджет ОТГ  Поки що не 
впроваджений 
механізм 
електронних 
консультацій з 
громадськістю . 
Пропонується  

Розроблений  новий сайт 
з можливістю  для 
мешканців подачі   
електронних звернень 
та електронних петицій 
. 

Впроваджена система 



   

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE) 

 

55 
 

запровадити в 2020 -
2021 роки механізм 
електронних 
консультацій з 
громадськістю. 

дослідження громадської 
думки  щодо якості 
комунальних та 
адміністративних  
послуг. 
Впроваджена система  
надання 
адміністративних 
послуг  
в віддалених селах за 
допомогою спец. 
обладнаної валізи . 
Впроваджена 
можливість   через 
електронного 
голосування за проекти 
бюджету участі , а 
також можливість 
подати через мережу 
Інтернет пропозиції  або 
зауваження до бюджету 
селищної Ради.   
  

2. 4.2.2. 

Розробка та 
впровадження 
системи мотивації 
для молодих (нових) 
спеціалістів (освіта, 
культура, лікарі та 
інш.) (з 
забезпеченням 
дотримання 
принципів гендерної 

Розробка - 
2018 рік 

Впровадження 
– 2019-2021 

На етапі реалізації Ні  Бюджет ОТГ  До цього часу ОТГ не 
прийняла на себе 
повноваження по 
управлінню та 
утриманню 
первинної медичної 
ланки. 
Пропонується в 2020 
році ОТГ повністю 
бере на себе 
повноваження по 

В рамках  Колективного 
договору  селищної ради 
розроблено на 
затверджено 
Положення про 
преміювання та  
Положення  про надання  
матеріальної допомоги 
для всіх найманих 
працівників , в тому 
числі і для молодих 
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рівності) управлінню та 
утриманню 
первинної медичної 
ланки  з розробкою 
системи мотивації 
для медичних 
працівників  

спеціалістів.    
Колективними 
договорами охоплені 
працівники культури та 
освіти .  

3. 4.2.3.  

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

2018 рік  Реалізовано частково Ні Бюджет ОТг  Питання організації 
впровадження 
внутрішнього  
фінансового аудиту 
не знайшло 
підтримки  ні у 
посадовців ні у 
депутатського 
корпусу ради. 
Працівник якій 
опікувався 
питаннями 
проектного 
менеджменту 
звільнився.  
Пропонується 
продовжити термін 
дії заходу  та  
визначити   
відповідальних осіб 
за проектний 
менеджмент  та 
внутрішній 
фінансовий аудит , із 
внесенням змін до  
Детального плану 
реалізації Стратегії ї  

Визначені посадовці 
відповідальні за 
комунікацію, проектний 
менеджмент, 
господарське 
забезпечення , розвиток 
місцевого бізнесу . 
Не визначено посадовців 
відповідальних за 
внутрішній фінансовий 
аудит. 
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4. 4.2.4. 

Забезпечення 
відкритості та 
прозорості в роботі 
селищної ради та її 
виконавчих органів із 
застосуванням IT 

технологій 

2018-2019 роки Реалізовано повністю Ні Бюджет ОТГ , 
волонтерські 
внески  

Не має  Зустрічі  голови з 
населенням  
проводяться не менше  - 
12 за рік . 
Інформаційний  
бюлетень видається ГО  
- не менше 4  випусків на 
рік . Сесійна зала має 
обладнання для онлайн 
трансляції сесійних 
засідань ради. 
Розроблено положення 
про використання сайту 
. 

 Пропонується 
продовжити  зазначені 
заходи на 2020- 2021 

роки  з визначенням  
нових індикаторів 
реалізації діяльності    

5. 4.2.5. 

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

2018-2021 роки На етапі реалізації Так  Бюджет , ОТГ  НЕ має  Розроблено відповідне 
положення . Майже  всі 
працівники вже пройшли 
навчання  або 
підвищення кваліфікації. 
Пропонується  і розділі 
«Індикатор реалізації 
діяльності»  зменшити 
кількість до – 10 осіб , 
щорічно .  
 

6. 4.2.6. 

Удосконалення 
роботи щодо 

Розробка   
2018 рік  
Впровадження 

На етапі реалізації  Ні Бюджет ОТГ Не має   Розроблений та 
впроваджений План дій з 
управління фінансами – 1 
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управління фінансами 
селищної ради 

2018 -2021 

роки 

шт. (виконано на 100%) 
Показники, зазначені в 
плані виконані на  75% 

Впровадження заходів 
плану впродовж 2020 
року .  

7. 4.2.7. 

Забезпечення 
надання якісних 
адміністративних 
послуг через ЦНАП  

Реконструкція 
та оснащення 
ЦНАП  - 2018 -

2019 рік 

Розробка плану 
– 2018 рік, 
впровадження 
– 2019-2021 рр. 
Утворення 
віддалених 
робочих місць - 
2019-2021 роки 

Реалізовано повністю  Ні  Бюджет  ОТГ, 
грантові 
кошти  

Не має  Виконані всі заходи 
згідно з індикаторами 
реалізації діяльності . 
Пропонується 
продовжити реалізацію 
цих заходів  та  
визначити нові  
індикатори діяльності  
які спрямовані на  
забезпечення надання  
якісних 
адміністративних 
послуг через ЦНАП, з 
внесенням змін до  
Детального  Плану із 
реалізації Стратегії .  

8. 4.2.8. Створення в 
ОТГ підрозділу з 
озеленення, ремонту 
та утримання 
комунальних доріг  

Розробка 
положення про 
підрозділ – 

2018 рік 

Робота 
підрозділу – 

2019-2021 р.р. 

Не реалізується/не 
реалізовано 

Ні Бюджет ОТГ   Пропонується 
внести зміни до 
Детального плану 
заходів із реалізації 
Стратегії  і 
виключити ці заходи.  

Питаннями утримання 
комунальних доріг в ОТГ 
займається Комунальне 
підприємство.  
Озеленення в ОТГ 
виконується як правило 
на весті  силами 
волонтерів , паркового 
господарства в ОТГ не 
має . 
Ремонти комунальних 
доріг в ОТГ виконують 
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відповідні підрядні 
організації  власною чи 
орендованою технікою.  
Утворювати підрозділ 
по ремонту доріг та 
озелененню громадських 
місць не має потреби.  

 

 

4. Висновки щодо записів Стратегії розвитку громади та обґрунтування потреби їх актуалізації в документі Стратегії. 
Для вирішення  нагальних питань соціально - економічного та культурного розвитку , у зв’язку із об’єктивними  змінами які відбулися в громаді 
з часу прийняття Стратегії , з урахуванням нових потреб і нових можливостей заходи спрямовані на реалізацію Стратегічних та Операційних 
цілей Стратегії потребують змін і  актуалізації.  
Інші коментарі:   
Про необхідність актуалізації Стратегії  розуміють не тільки члени робочої групи  із її моніторингу ,  разом з ними  мешканці  ОТГ  теж  прагнуть   
актуалізації , що  підтверджується наданими  ними пропозиціями  до внесення змін до Стратегії  
 

 

5. 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. 
 

B) Якщо Групу з впровадження Стратегії було створено, то чи було підготовлено і затверджено регламент її роботи?  
Відповідь (так/ні):  ні 
Якщо «так», то просимо додати регламент і відповідні рішення/розпорядження. 
 

C) Чи Група з впровадження Стратегії вже проводила якісь засідання?  
Відповідь (так/ні):   так 

Якщо «так», то просимо зазначити дати засідань та коротко описати учасників:  
Дата засідання ……………; Учасники: ……………………. 
Дата засідання ……………; Учасники: ……………………. 
Дата засідання ……………; Учасники: ……………………. 
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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. 
 

E) Чи було проведено акуталізацію документу Стратегії?  

Відповідь (так/ні):  ні  
Якщо «так», то просимо додати відповідні рішення про внесення змін та актуальну версію документу Стратегії 
 

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  
 

 

 

  


