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1. Методологія підготовки Плану реалізації Стратегії 

Стратегія розвитку Помічнянської об’єднаної територіальної громади  на період до 2028 
року спрямована на вирішення спільних проблем і реалізації спільних завдань щодо 
ефективного розвитку продуктивних сил громади, раціональне використання ресурсного 
потенціалу, створення комфортних умов життя населення, забезпечення екологічної 
безпеки та вдосконалення територіальної організації суспільства. Це досягається через 
спільну реалізацію інтересів влади, громади та бізнесу. 

Стратегією визначено стратегічні, оперативні цілі та завдання щодо соціально-
економічного розвитку громади до 2028 року, спрямовані на досягнення стратегічного 
бачення його майбутнього. 

Стратегією передбачається досягнення збалансованого економічного розвитку громади. 
Вона ґрунтується на принципах забезпечення рівних прав та можливостей для мешканців і 
мешканок громади. Економічний розвиток як процес стратегічного партнерства допомагає 
прискоренню зростання продуктивності місцевої економіки через стимулювання інвестицій 
у нові й існуючі підприємства з високим потенціалом до зростання та створення умов для 
цього розвитку на тривалий період. 

Реалізація Стратегії ґрунтуватиметься на переході до системного та збалансованого 
планування на основі проектного підходу. Проектний підхід передбачає співпрацю 
представництв територіальних підрозділів центральних органів влади, органів місцевого 
самоврядування, бізнесу та громадськості для уникнення дублювання або надмірної уваги 
до тих чи інших проблем та напрямів розвитку територіальної громади. 

Реалізація Стратегії розвитку передбачає чотири етапи, які визначатимуться відповідними 
Планами реалізації: 

• Перший етап – 2019-2021 роки; 

• Другий етап – 2021-2023 роки; 

• Третій етап – 2024-2026 роки; 

• Четвертий етап – 2027-2028 роки. 

План заходів з реалізації Стратегії розвитку потребує забезпечення наявними 
фінансовими ресурсами в межах реальних можливостей місцевого бюджету та залучення 
додаткових ресурсів через Державний фонд регіонального розвитку, оскільки розроблений 
у відповідності із стратегічними цілями Державної стратегії регіонального розвитку України 
на період до 2020 року та з урахуванням основних положень Закону України «Про засади 
державної регіональної політики». 

Програми Плану реалізації Стратегії повністю співпадають зі стратегічними напрямами 
розвитку громади: 

• Програма 1 відповідає напряму розвитку громади А. Громада активного підприємництва 
та продуктивності зайнятості 

• Програма 2 відповідає напряму розвитку громади В. Безпечна, комфортна та  
енергоефективна громада 

• Програма 3 відповідає напряму розвитку громади С. Громада ефективного врядування 
та якісних публічних послуг 

• Програма 4 відповідає напряму розвитку громади D. Гостинна громада активного 
відпочинку, туризму та якісного дозвілля 

На операційному рівні кожна з чотирьох Програм складається зі стратегічних і оперативних 
цілей. Стратегічні цілі розвитку громади передбачають тривалий період реалізації, 
ґрунтуються на визначенні шляхів подолання ключових проблем, тому залишатимуться 
релевантними після завершення першого програмного циклу, визначеного цим Планом 
реалізації. 

Вибір стратегічних цілей ґрунтувався на порівняльних перевагах і дієвому використанні 
визначених можливостей розвитку для подолання слабких сторін і проблем розвитку, а 
також пом’якшення ризиків. 
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Схема Стратегії розвитку Помічнянської міської  об’єднаної територіальної громади 

Принципи збалансованого розвитку включені в усі компоненти Плану реалізації Стратегії. 
Збалансованість вимагає інтеграції та балансування економічних, територіальних, 
соціальних і екологічних цілей. До Плану реалізації Стратегії увійшли проектні пропозиції, 
які мають першочергове значення для розвитку. 

У ході підготовки Плану реалізації Стратегії максимально широко використовувалися 
методологічні підходи та інструменти для стратегічного й оперативного планування, що 
застосовуються в країнах ЄС, з урахуванням особливостей України: 

• було оголошено збір проектних пропозицій, які пройшли громадське обговорення; 

• проведено оцінювання проектних пропозицій з точки зору важливості для громади, 
виконуваності, рівня впливу на громаду. 

План реалізації Стратегії є результатом консенсусу між потребами громади та її 
реальними можливостями. 

 

Програма 1. Громада 
активного 

підприємництва та  
продуктивної зайнятості 

 

Програми (стратегічні напрями розвитку) 

Стратегічні цілі 

Програма 2. Безпечна, 
комфортна та 

енергоефективна громада 

Програма 3. Громада 
ефективного врядування та 

якісних публічних послуг 

А.1. Створення ефективної 
системи підтримки та 
надання послуг для бізнесу 

А.2. Підтримка 
сільгоспвиробників  та 
сільгосппереробки 

В.1. Підвищення 
енергоефективності 
інфраструктури громади 
 

С.2. Здорова громада та здоровий 

спосіб життя 

В.2. Підвищення 
енергоефективності житлового 

фонду та якісний благоустрій 

С.1. Підвищення ефективності 
врядування із залученням 
громадськості 

В.3. Ефективна система 

безпеки громади 

С.3 Формування сучасного 
інклюзивного освітньо-культурного 
простору 

А.3. Маркетинг території та 
залучення інвестицій 
 

Програма 4. Гостинна громада активного відпочинку, туризму та якісного дозвілля 
 

Стратегічні цілі 

D.1.Створення модернових 
просторів активного 
відпочинку 
 

D.2. Створення майстерні 
народних ремесл та 
збереження культурної 
спдащини 
 
 

D.3. Розвиток туризму 
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2. Програма 1. «Громада активного підприємництва та 
продуктивної зайнятості» 

2.1. Загальна характеристика Програми 1. «Громада 
активного підприємництва та продуктивної зайнятості» 

Мета реалізації Програми 1 – вироблення сильної місцевої політики, спрямованої на 
створення сприятливого бізнес-середовища. 

Завдання програми: 

1. Створення ефективної системи підтримки та надання послуг для бізнесу 

2. Підтримка сільськогоспвиробників  та сільгосппереробки 

3. Маркетинг території та залучення інвестицій 

Проекти для реалізації даної програми було обговорено на четвертому засіданні Робочої 
групи зі стратегічного планування, яке відбулося 25 січня  2018 року. 

 

 

Схема стратегічних і оперативних цілей Програми 1 

У запланований період планується реалізувати проекти та спрямувати зусилля на 
подолання проблем, які перешкоджають розвитку бізнесу в громаді, а саме: 

 монопрофільна економіка громади зорієнтована на підприємства залізничного 
транспорту; 

 в результаті створення об’єднаної територіальної громади економіка диверсифікована 
шляхом розвитку сільського господарства; 

 слабкий рівень розвитку виробничої сфери; 

 низький рівень впровадження інноваційних технологій в сфері малого та середнього 
бізнесу; 

 низька підприємницька активність населення; 

 низький рівень професійних знань та досвіду підприємців-початківців щодо умов 
започаткування та ведення підприємницької діяльності; 

 недостатня розвиненість інфраструктури підтримки малого та середнього 

Програма 1. Громада активного підприємництва та  продуктивної зайнятості  

А.1. Створення ефективної 
системи підтримки та 

надання послуг для бізнесу 

Стратегічні цілі 

Оперативні цілі 

А.2. Підтримка 
сільгоспвиробників  та 

сільгосппереробки 

А.3. Маркетинг території та 
залучення інвестицій 

 
 

А.1.1. Інституційна підтримка 

бізнесу 

А.1.2. Інформаційна підтримка 

підприємництва 

А.2.1. Сприяння створенню 
фермерських та особистих 
селянських господарств 

А.3.2. Розробка сучасної 
просторово-планувальної 
документації 

А.2.2. Сприяння створенню 
сільськогосподарських 
кооперативів 

А.1.3. Забезпечення МСП 

кваліфікованими кадрами 

А.1.4. Активна діалогова 
платформа з питань 

підприємництва 

А.2.3. Сприяння створенню 
сільгоспвиробників та 

сільгосппереробки 

А.3.3. Підготовка  якісних 
інвестиційних продуктів 
 

А.2.4. Створення 
муніципального ринку 

А.3.1. Покриття сільської 
території швидкісним 
інтернетом та Wi-Fi зонами 
 

А.3.5. Активна інвестиційна 
ярмаркова діяльність громади  

 

 

А.3.4. Розробка бренду та 
маркетингової стратегії громади 
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підприємництва (відсутні інституції підтримки бізнесу); 

 обмежені можливості ресурсного та інформаційного забезпечення підприємництва; 

 низький рівень розвитку експорту в сегменті малого та середнього бізнесу; 

 епізодичний характер взаємозв’язків МСП і влади з питань підприємництва; 

 відсутні коопераційні зв’язки та діючі сільськогосподарські кооперативи;  

 відсутність систематизованої актуальної інформації для підприємців; 

 відсутність системної роботи з проведення семінарів-тренінгів для підприємців; 

 відсутність доступу до дешевих фінансових ресурсів у МСБ та висока вартість 
кредитних ресурсів; 

 нестача інформації щодо потенційних ринків; 

 брак бізнес- партнерів; 

 дефіцит кваліфікованих трудових ресурсів; 

 низька конкурентоспроможність МСП; 

  неякісний Інтернет-зв'язок та мобільний зв’язок в сільській місцевості громади 

 
Планується реалізація 11 проектів за трьома стратегічними цілями: А.1. Створення 
ефективної системи підтримки та надання послуг для бізнесу, А.2. Підтримка 
сільськогоспвиробників  та сільгосппереробки, А.3.Маркетинг території та залучення 
інвестицій 

2.2. Обсяги фінансування та терміни впровадження проектів 
Програми 1. «Розвиток екологічно дружнього бізнесу та залучення 
інвестицій» 

 

Проекти за стратегічними цілями 
Термін 

реалізації 

Бюджет, тис. грн. 

2019 2020 2021 Всього 

А.1. Створення ефективної системи підтримки та надання послуг для бізнесу 

А.1.1.1. Інвентаризація та створення 
реєстру вільних приміщень (будівель) та 
земельних ділянок 

2020 0 100 0 100 

А.1.1.2. Організація надання освітніх , 
консультаційних та інформаційних послуг 
для підприємців 

2019 - 2021 150 150 150 450 

А.1.3.1.Популяризація підприємницької 
ініціативи серед широких кіл населення 

2019 - 2021 50 50 50 150 

А.1.3.1. Забезпечення МСП необхідними 
кадровими ресурсами 

2019 - 2021 0 200 300 500 

А.1.4.1. Створення Координаційної ради з 
питань підприємництва при Помічнянській 
міській раді 

2019 - 2021 0 100 100 200 

Всього за стратегічною ціллю А.1.  200 600 600 1400 

А.2. Підтримка сільськогосподарських виробників  та сільськогосподарської переробки 

А.2.1.1.Сприяння створенню 
сільськогосподарських сімейних ферм 

2019 - 2021 0 100 200 300 

А.2.1.2. Сприяння створенню заготівельних 
обслуговуючих кооперативів 

2019 - 2021 0 200 200 400 

А.2.3.1. Створення муніципального ринку 
«Торгівельне містечко» 

2019 - 2021 100 500 500 1100 

Всього за стратегічною ціллю А.2.  100 800 900 1800 

А.3. Маркетинг території та залучення інвестицій 

А.3.2.1. Розробка нової містобудівної 
документації – плану об’єднаної 
територіальної громади 

2019 - 2021 0 700 700 1400 

А.3.3.1. Розробка бізнес-плану та залучення 
інвестицій для будівництва заводу по 
переробці та реалізації  сільгосппродукції 
(овочі, фрукти та ягоди) 

2019 - 2021 0 50 50 100 

А.3.4.1.Розробка бренду та маркетингової 
стратегії 

2019 - 2021 0 50 100 150 
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Всього за стратегічною ціллю А.3.  0 800 850 1650 

Всього за Програмою 1  300 2200 2350 4850 

 

Загальні обсяги фінансування проектів у розрізі стратегічних цілей 

Стратегічна ціль 2017 2018 2019 

А.1. Створення ефективної системи підтримки та надання послуг 
для бізнесу 

200 600 600 

А.2. Підтримка сільськогосподарських виробників  та 
сільськогосподарської переробки 

100 800 900 

А.3. Маркетинг території та залучення інвестицій 0 800 850 

Всього, тис. грн 300 2200 2350 

Загальний обсяг фінансування 11 проектів за Програмою 1 протягом 2019-2021 років 
складає 4850,0 тис.грн. 

 

2.3. Каталог проектів Програми 1. «Громада активного 
підприємництва та продуктивної зайнятості» 

 

2.3.1. Перелік проектів, спрямованих на досягнення Стратегічної цілі 
А.1. Створення ефективної системи підтримки та надання послуг для 
бізнесу  
 
Стратегічна ціль А.1. Створення ефективної системи підтримки та надання послуг для 

бізнесу  
 

Оперативна ціль Стратегії, 
якій відповідає проект: 

А.1.1. Інституційна підтримка бізнесу 

Назва проекту: А.1.1.1. Інвентаризація та створення реєстру вільних приміщень 
(будівель) та земельних ділянок 

Цілі проекту: Інвентаризація та створення реєстру вільних 
будівель/споруд/приміщень та земельних ділянок, які не 
використовуються з метою розширення можливостей їх використання 
для ведення підприємницької діяльності 

Територія впливу проекту: Помічнянська ОТГ 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигоди: 

Підприємці Помічнянської  об’єднаної територіальної громади, у тому 
числі підприємці – початківці, навколо 1000 осіб 

Стислий опис проекту: Одним із важливих напрямів  планування є дослідження та можливості 
використання вільних промислово-складських приміщень, будівель і 
споруд та земельних ділянок, які не використовуються, але можуть 
використовуватися для ведення підприємницької діяльності.  
Промоція наявних вільних приміщень та земельних ділянок допоможе 
місцевому підприємцю, або інвестору  визначити потенційні об'єкти 
для інвестування. Необхідно дослідити та створити реєстр вільних 
земельних ділянок та реєстр нерухомості.  Розроблені реєстри  
розміщуються на офіційному сайті Помічнянської міської ради, який 
постійно оновлюється та доповнюється. 

Очікувані результати: 1.Досліджено приміщення, будівлі і споруди, які не використовуються  
2.Визначено потенційні об'єкти для інвестування  
3.Створено реєстр вільних приміщень та об’єктів  
4 Залучено  інвестиції у реальний сектор економіки громади 
5.Створено реєстр вільних земельних ділянок 
6. Оприлюднення на офіційному сайті створених реєстрів 

Показники (індикатори) 1.Обсяг інвестицій, залучених в реальний сектор економіки громади 
(тис.грн.) 
2.Сторений  реєстр вільних земельних ділянок 
3.Створений реєстр нерухомості (будівлі) 

Ключові заходи проекту: 1.Створення постійно діючої інвентаризаційної комісії з визначення 
земельних ділянок, будівель і споруд, які не використовуються 
2.Проведення інвентаризації земельних ділянок 
3.Проведення інвентаризації будівель і споруд, які не 
використовуються 
4.Створення реєстру вільних земельних ділянок 
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5.Створення реєстру будівель і споруд, які не використовуються 
6.Супровід та оновлення реєстрів 
7.Промоція бази даних для залучення інвестицій 

Період здійснення: 2020 рік 

Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

2019 2020 2021 Разом 

0 100 0 100 

Джерела фінансування: Міжнародна технічна допомога, міський бюджет, приватні кошти 

Ключові учасники 
реалізації проекту: 

Міська рада, підприємці ОТГ 

 
 

Стратегічна ціль А.1. Створення ефективної системи підтримки та надання послуг для 
бізнесу  
 

Оперативна ціль Стратегії, 
якій відповідає проект: 

А.1.1. Інституційна підтримка бізнесу 

Назва проекту: А.1.1.2. Організація надання освітніх , консультаційних та 
інформаційних послуг для підприємців 

Цілі проекту: 1.Забезпечення інформаційної, консультаційної, освітньої підтримки на 
усіх етапах започаткування, ведення і розвитку бізнесу та сприяння 
покращенню обізнаності про свої права та можливості; 
2.Підвищення рівня знань підприємців з питань підприємницької 
діяльності; 
3.Надання послуг для жінок – підприємець; 
4.Формування сприятливого діалогу з підприємництвом 
5.Формування особливого виду сервісу в громаді для підприємців 
(консультативна, інформаційна, методична, освітня підтримка тощо. 

Територія впливу проекту: Помічнянська ОТГ 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигоди: 

Підприємці Помічнянської ОТГ, активні та ініціативні жителі, які 
прагнуть започаткувати бізнес, навколо 1000 осіб 

Стислий опис проекту: Організувати систему навчання  для підприємців на безоплатній 
основі. У разі необхідності можливо залучення профільних фахівців 
органу місцевого самоврядування, державних та контролюючих 
організацій (Центру зайнятості, фіскальної служби, статистики тощо), 
регіональних та місцевих інституцій місцевого економічного розвитку 
(АЕР, АМЕР, бізнес-центрів), фінансових установ (банків), 
консультантів міжнародних донорських організацій. Освітні та 
інформаційні заходи планується здійснити  за рахунок благодійницьких 
внесків, а також міжнародної технічної допомоги. Надання 
консалтингової допомоги буде здійснюватися на базі відділу фінансів, 
економіки та інвестицій Помічнянської міської ради у вигляді. Ця 
допомога націлена на підтримку вже діючих підприємців  у розробці 
бізнес-проектів та залученні інвестицій, грантової та державної 
допомоги тощо 

Очікувані результати: 1.  Розроблено навчальний курс для підприємця – початківця 
2.  Проведені навчальні заходи для підприємців: семінари, тренінги 
3.  Надані консультації в розробці бізнес-проектів та бізнес-планів 
4. Встановлені партнерства з питань підтримки підприємництва із 
державними органами, регіональними інституціями місцевого 
економічного розвитку та підтримки підприємництва, фінансовими 
установами, національними та регіональними експертами та складено 
базу контактів 
7. Налагоджені контакти та складена база контактів із підприємцями  
Помічнянської міської ради 

Показники (індикатори): 1.Кількість наданих консультацій  
2.Кількість проведених семінарів – тренінгів 
3.Кількість розроблених бізнес-проектів та бізнес-планів 
4.Кількість встановлених контактів із підприємцями та внесених в базу 
даних 
5.Кількість встановлених контактів із партнерами (державні, 
регіональні інституції та організації, експерти) 
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Ключові заходи проекту: 1.  Створення робочої групи з питань підприємництва при 
Помічнянській міській раді 
2. Надання консультативних, інформаційних, освітніх послуг для 
підприємців на базі відділу фінансів, економіки та інвестицій 
Помічнянської міської ради; 
3. Вивчення думки підприємців шляхом проведення соціологічних 
досліджень (опитування, анкетування, аналіз), обговорення проблем 
та напрацювання шляхів вирішення; 
4. Вивчення історій успіху підприємницької справи, проведення заходів 
обміну досвідом; 
5. Організація семінарів, круглих столів, конференцій, форумів; 
6. Розробка та реалізація низки тренінгів з питань підприємництва, 
бізнес-планування, маркетингу, фандрайзингу, управління 
енергоефективністю, конкурентоспроможністю, інноваціями; 
7. Висвітлення інформації на сайті Помічнянської міської ради 

Період здійснення: 2019 – 2021 роки 

Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

2019 2020 2021 Разом 

150 150 150 450 

Джерела фінансування: Міжнародна технічна допомога, міський бюджет, приватні кошти 

Ключові учасники 
реалізації проекту: 

Міська рада, підприємці ОТГ, регіональні інституції місцевого 
економічного розвитку, міжнародні донорські організації 

 
 

Стратегічна ціль А.1. Створення ефективної системи підтримки та надання послуг для 
бізнесу  
 

Оперативна ціль Стратегії, 
якій відповідає проект: 

А.1.2. Інформаційна підтримка підприємництва 

Назва проекту: А.1.3.1.Популяризація підприємницької ініціативи серед широких 
кіл населення 

Цілі проекту: Формування морально-позитивного, економічно успішного, соціально 
відповідального образу підприємця через популяризацію історій успіху 
успішних, інноваційних, енергоефективних підприємств, зокрема через 
віртуальні та паперові місцеві ЗМІ, зовнішню рекламу 

Територія впливу проекту: Помічнянська ОТГ 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигоди: 

Населення Помічнянської міської  об’єднаної територіальної громади, 
навколо 10000 осіб 

Стислий опис проекту: Розвиток підприємництва як базової навички успішно започатковувати 
та здійснювати підприємницьку діяльність потребує особливої уваги з 
боку місцевої влади. Тривалий досвід планової економіки, негативного 
іміджу підприємництва не сприяють розвитку бізнесу, підвищенню 
продуктивності, впровадженню інновацій, «зеленого» бізнесу. Тому 
важливим чинником перспективного розвитку підприємництва в 
об’єднаній громаді  є формування морально-позитивного, економічно 
успішного, соціально відповідального образу підприємця через 
популяризацію історій успіху МСП, зокрема через віртуальні та 
паперові місцеві ЗМІ, зовнішню рекламу. І соціально, й економічно 
значущим є включення якомога ширшого кола мешканців ОТГ до 
здійснення підприємницької діяльності. Особливу увагу слід приділити 
гендерному аспекту, а також таким категоріям, як ВПО, ветерани АТО, 
молодь. З цією метою доцільно запровадити проведення обговорень 
щодо основ започаткування та ведення бізнесу, зокрема з ВПО, 
молоддю, ветеранів АТО, стартапів жінок. При цьому ефективними 
будуть особисті зустрічі з успішними бізнесменами, які надихають на 
підприємництво власним досвідом. 

Очікувані результати: 1. Збільшення кількості підприємців – початківців, у тому числі жінок - 
підприємниць 
2. Вирішення проблемних питань підприємців шляхом проведення 
низки круглих столів та обговорення можливих шляхів вирішення. 
3. Підвищення іміджу підприємництва через поширення успішних 
історій. 
4. Підвищення рівня досвідченості шляхом передачі досвіду 
початківцям від досвідчених підприємців. 

Показники (індикатори) 1.Кількість зібраних та розповсюджених успішних історій 
підприємництва 
2. Кількість інформаційних матеріалів про успішне підприємництво 
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3.Кількість круглих столів 
4.Кількість учасників 

Ключові заходи проекту: 1. Вивчення та поширення «Історій успіху» ведення підприємницької 
діяльності, у тому числі жінок - підприємниць 
2. Популяризація джерел інформації щодо започаткування та ведення 
підприємницької діяльності. 
3. Проведення кола зустрічей «Досвідчений підприємець – 
майбутньому підприємцю» із залученням жінок - підприємниць 
4. Проведенню інтерв’ю із досвідченими підприємцями 

Період здійснення: 2019 – 2021 роки 

Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

2019 2020 2021 Разом 

50 50 50 150 

Джерела фінансування: Міжнародна технічна допомога, міський бюджет, приватні кошти 

Ключові учасники 
реалізації проекту: 

Підприємці ОТГ, міська рада 

 
 

Стратегічна ціль А.1. Створення ефективної системи підтримки та надання послуг для 
бізнесу  

Оперативна ціль Стратегії, 
якій відповідає проект: 

А.1.3. Забезпечення МСП кваліфікованими кадрами 

Назва проекту: А.1.3.2. Забезпечення малого та середнього підприємництва (МСП) 
необхідними кадровими ресурсами 

Цілі проекту: Задоволення потреб бізнесу в необхідних кадрових ресурсах, 
подолання кадрового дефіциту, що відчувають МСП,  внесення змін до 
програм підготовки та перепідготовки фахівців, а також заявлення 
вакансій. 

Територія впливу проекту: Помічнянська ОТГ 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигоди: 

Населення Помічнянської міської об’єднаної територіальної громади, 
навколо 10 000 осіб 

Стислий опис проекту: З метою уточнення  потреб в персоналі, необхідних знаннях і навичках, 
важливо проведення регулярних зустрічей зацікавлених категорій: 
МСП, молоді,  Добровеличківської районної філії обласного центру 
зайнятості та міської ради. Підсумками таких зустрічей мають стати 
пропозиції щодо внесення змін до програм підготовки та 
перепідготовки фахівців, а також заявлення вакансій. Для покращання 
навичок співробітників МСП варто розробити та реалізувати низку 
тренінгів з психології підприємництва, бізнес-планування, маркетингу, 
фандрайзингу, управління інноваціями, енергоефективністю та 
конкурентоспроможністю. 

Очікувані результати: 1. Підготовка рекомендацій та внесення змін до програм підготовки та 
перепідготовки фахівців, а також заявлення вакансій. 
2. Проведення низки тренінгів з психології підприємництва, бізнес-
планування, маркетингу, фандрайзингу, управління інноваціями, 
енергоефективністю та конкурентоспроможністю. 
3. Підвищення рівня знань підприємців щодо володіння іноземними 
мовами 
4. Розширення видів та фінансування громадських робіт службою 
зайнятості та використання цих можливостей СПД 

Показники (індикатори) 1.Кількість проведених тренінгів з питань підготовки  та перепідготовки 
фахівців 
2.Кількість учасників, які пройшли навчання з питань підприємництва 

Ключові заходи проекту: 1. Проведення зустрічей, круглих столів, семінарів із МСП, молоддю, 
Добровеличківською районною філією обласного центру зайнятості та 
міської ради  
2. Підготовка рекомендацій та внесення змін до програм підготовки та 
перепідготовки фахівців, а також заявлення вакансій. 
3. Проведення низки тренінгів  для СПД з психології підприємництва, 
бізнес-планування, маркетингу, фандрайзингу, управління інноваціями, 
енергоефективністю та конкурентоспроможністю. 
4. Підвищення рівня знань підприємців щодо володіння іноземними 
мовами 

Період здійснення: 2019 – 2020 роки 

Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

2019 2020 2021 Разом 

0 200 300 500 
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Джерела фінансування: Міжнародна технічна допомога, міський бюджет, приватні кошти 

Ключові учасники 
реалізації проекту: 

Міська рада, підприємці ОТГ 

 
 

Стратегічна ціль А.1. Створення ефективної системи підтримки та надання послуг для 
бізнесу  
 

Оперативна ціль Стратегії, 
якій відповідає проект: 

А.1.4. Активна діалогова платформа з питань підприємництва в громаді 

Назва проекту: А.1.4.1. Створення Координаційної ради з питань підприємництва 
при Помічнянській міській раді 

Цілі проекту: 1.  Створення дорадчо-консультативного органу з розгляду питань 
розвитку підприємництва в Помічнянській ОТГ 
2. Налагодження діалогової платформи між ОМС та підприємцями 
громади 

Територія впливу проекту: Помічнянська ОТГ 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигоди: 

Населення Помічнянської міської об’єднаної територіальної громади – 
навколо 10 000 осіб 

Стислий опис проекту: З метою активізації підприємницької діяльності створити 
Координаційну раду з питань підприємництва з метою покращення 
підприємницького середовища в громаді. Активізувати роботу щодо 
участі в роботі консультативно-дорадчого органу підприємців 
Помічнянської ОТГ. Організація  публічних заходів (конференцій, 
громадських слухань, круглих столів, форумів тощо). Широко 
використовувати різноманітні публічні заходи, ЗМІ, опитування, 
анкетування тощо. Подавати від імені Координаційної ради до 
регуляторних органів пропозиції про необхідність підготовки проектів 
регуляторних актів, а також про необхідність їх перегляду. Подавати 
зауваження та пропозиції щодо оприлюднених проектів регуляторних 
актів, брати участь у відкритих обговореннях питань, пов'язаних з 
регуляторною діяльністю. Бути залученими регуляторними органами 
до підготовки аналізів регуляторного впливу, експертних висновків 
щодо регуляторного впливу та виконання заходів з відстеження 
результативності регуляторних актів. 

Очікувані результати: 1. Створено Координаційну раду з питань підприємницької діяльності 
2. Збільшення кількості підприємців – початківців 
3.  Вирішення проблемних питань підприємців шляхом проведення 
низки круглих столів та обговорення можливих шляхів вирішення 
4. Подавати зауваження та пропозиції щодо оприлюднених проектів 
регуляторних актів, брати участь у відкритих обговореннях питань, 
пов'язаних з регуляторною діяльністю 
5. Налагодження діалогової платформи між ОМС та підприємцями 

Показники (індикатори) 1. Створена Координаційна рада з питань підприємницької діяльності 
2. Кількість круглих столів, тренінгів, конференцій, які проведені за 
ініціювання Координаційної ради 
3. Кількість учасників навчальних та публічних заходів 
4. Кількість ініційованих до розгляду та вирішених проблемних питань 

Ключові заходи проекту: 1. Створення Координаційної ради з питань підприємницької діяльності 
2. Проведення семінарів, тренінгів, конференцій 
3. Проведення круглих столів серед підприємців та ОМС, з метою 
згуртування та налагодження взаємозв’язку 
4. Участь у обговореннях проектів регуляторних актів, внесення 
пропозицій та зауважень 

Період здійснення: 2020 – 2021 роки 

Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

2019 2020 2021 Разом 

0 100 100 200 

Джерела фінансування: Міжнародна технічна допомога, міський бюджет, приватні кошти 

Ключові учасники 
реалізації проекту: 

Підприємці ОТГ, міська рада 
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2.3.2. Перелік проектів, спрямованих на досягнення Стратегічної цілі А.2.  
Підтримка сільськогосподарських виробників  та сільськогосподарської 
переробки 
 

 
Стратегічна ціль А.2. Підтримка сільськогосподарських виробників  та 

сільськогосподарської переробки 

Оперативна ціль 
Стратегії, якій відповідає 
проект: 

А.2.1. Сприяння підвищенню продуктивності фермерських та особистих 
селянських господарств 

Назва проекту: А.2.1.1. Сприяння створенню сільськогосподарських сімейних 
ферм 

Цілі проекту: Створення умов для реалізації ініціативи громадян створення 
сільськогосподарських фермерських господарств  

Територія впливу 
проекту: 

Помічнянська ОТГ 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигоди: 

Населення Помічнянського сільського старостинського округу 
(с.Помічна, с.Новопавлівка, с.Червоний розділ), навколо 1000 осіб 

Стислий опис проекту: Вдала реалізація успішних проектів сільськогосподарських сімейних 
ферм можлива за умови об’єднання зусиль з боку міської ради та 
сільського старостинського округу, соціально відповідального бізнесу 
та ініціативних мешканців сільських населених пунктів. Завдяки такій 
синергії можна збільшити кількість якісної сільськогосподарської 
сировини на ринку та покращити фінансове становище сільського 
населення. Можливе залучення державної підтримки для матеріально-
технічного забезпечення сімейних фермерських господств та 
проведення освітніх програм та заходів для лідерів щодо створення 
сімейних ферм. Залучення висококваліфікованих спеціалістів для 
консультацій та супроводу ферм дозволить вивести охочих та 
зацікавлених учасників на якісно новий рівень фермерства, 
збільшуючи ефективність виробництва, або створити нові фермерські 
госпоадарства 

Очікувані результати: 1. Збільшення кількості сільськогосподарських сімейних ферм 
2. Збільшення обсягів продажів продукції без посередників 
3. Власна переробка та зберігання сільськогосподарської продукції 

Показники (індикатори) 1.  Кількість створених сільськогосподарських сімейних ферм 
2.  Обсяги реалізації сільськогосподарської продукції (млн.грн.) 

Ключові заходи проекту: 1.Залучення висококваліфікованих спеціалістів для консультацій. У 
тому числі міжнародних донорських проектів та програм 
2.Побудова власної мережі продажів продукції без посередників 
3.Власна переробка та зберігання для можливості продавати 
продукцію не лише в сезон, а й протягом року зі значно більшою 
прибутковістю 

Період здійснення: 
 

2019-2021 роки 

Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

2019 2020 2021 Разом 

0 100 200 300 

Джерела фінансування: Державний бюджет, міжнародна технічна допомога 

Ключові учасники 
реалізації проекту: 

Фермерські господарства, міська рада, староста 

.  
 
Стратегічна ціль А.2. Підтримка сільськогосподарських виробників  та 

сільськогосподарської переробки 

Оперативна ціль 
Стратегії, якій відповідає 
проект: 

А.2.2. Сприяння створенню сільськогосподарських кооперативів 

Назва проекту: А.2.1.2. Сприяння створенню заготівельних обслуговуючих 
кооперативів 

Цілі проекту: Сприяння розвитку та функціонуванню сільськогосподарських 
обслуговуючих кооперативів 

Територія впливу 
проекту: 

Помічнянська ОТГ 

Орієнтовна кількість Населення Помічнянського сільського старостинського округу 
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отримувачів вигоди: (с.Помічна, с.Новопавлівка, с.Червоний розділ), навколо 1000 осіб 

Стислий опис проекту: Формування мережі сільськогосподарських кооперативів стримується 
через слабку матеріальну базу, відсутність кваліфікованих кадрів - 
організаторів кооперативного руху, недостатню обізнаність селян у 
перевагах об'єднання зусиль на умовах кооперації для подальшого 
розвитку і відсутність будь-якої державної підтримки 

Очікувані результати: Збільшення кількості суб’єктів ринкової інфраструктури на 
кооперативних засадах за безпосередньою участю 
сільськогосподарських товаровиробників 

Показники (індикатори) 1. Кількість суб’єктів ринкової інфраструктури на кооперативних 
засадах за безпосередньою участю сільськогосподарських 
товаровиробників 

Ключові заходи проекту: 1. Визначити потенційний обсяг операцій з надання послуг 
2. Здійснити пошук лідера  
3. Підготовка пропозицій щодо організації кооперативу 
4. Визначення потенційних членів кооперативу, розмірів вступних 
внесків і внесків до пайового фонду кооперативу 
5. Розробка проектів установчого договору про створення кооперативу 
та його статуту 
6. Організація перших установчих зборів членів кооперативу 
7. Визначити обсяг необхідних фінансових і матеріальних ресурсів 
8. Оцінка потенційних можливостей майбутніх членів-клієнтів щодо 
здійснення ними відповідних внесків на створення матеріально-
технічної бази кооперативу і участі в його діяльності. 
9. Часткове відшкодування вартості холодильного, пакувального, 
технологічного та допоміжного обладнання з переробки 
сільськогосподарської продукції для сільськогосподарських 
обслуговуючих кооперативів 

Період здійснення: 
 

2019-2021 роки 

Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

2019 2020 2021 Разом 

0 200 200 400 

Джерела фінансування: Державний бюджет, міжнародна технічна допомога 

Ключові учасники 
реалізації проекту: 

Фермерські господарства, міська рада, староста 

 
 
Стратегічна ціль А.2. Підтримка сільськогосподарських виробників  та 

сільськогосподарської переробки 

Оперативна ціль 
Стратегії, якій відповідає 
проект: 

А.2.4 Створення муніципального ринку 
 

Назва проекту: А.2.3.1. Створення муніципального ринку «Торгівельне містечко»  
Цілі проекту: 1.Ліквідація стихійної торгівлі по вул.Перемоги м.Помічна 

2.Створення муніципального ринку по адресу Базарна площа, 
м.Помічна 
3.Задоволення потреби мешканців продукцією сільськогосподарського 
та власного виробництва 
4.Створення естетично-привабливої території 
5.Утримання об’єктів та прилеглої до них території в належному 
санітарно-технічному стані 

Територія впливу 
проекту: 

Помічнянська ОТГ 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигоди: 

Населення Помічнянської міської об’єднаної територіальної громади – 
навколо 10 000 осіб 

Стислий опис проекту: Проект спрямований на відродження центральної площі громади, 
ліквідацію стихійних ринків, створення комфортних умов у наданні та 
отримані послуг у сфері торгівлі. Проект передбачає собою 
облаштування майданчиків та встановлення дерев’яних будиночків-
кіосків для торгівлі, які можуть використовуватись як постійні місця для 
торгівлі так і слугувати елементами облаштування святкових ярмарків. 
Проект реалізовуватиметься з метою ліквідації стихійних ринків, які 
несуть небезпеку життю жителів громади. 

Очікувані результати: 1.Функціонуючий муніципальний ринок 
2.Забезпечення стійких перспектив продовольчої безпеки 
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3. Підвищення прибутковості середнього та дрібного аграрного ринку  
4.Збільшення доходів в міський бюджет  
5.Створення нових робочих місць 

Показники (індикатори) 1.Кількість СПД, які розміщені на облаштованому  майданчику 
муніципального ринку  
2. Кількість нових створених робочих місць на ринку 
3. Збільшення надходжень у міський бюджет (тис.грн.) 

Ключові заходи проекту: 1. Забудова ринку інфраструктурою: облаштування майданчиків, 
придбання та встановлення дерев’яних будиночків-кіосків для торгівлі. 
2. Урочисте відкриття муніципального ринку 
3. Розвиток мережі послуг для агровиробників, продавців, покупців: 
розміщення реклами і оголошень на сайті підприємства 
муніципального ринку, дорадчо-консультаційні, юридичні послуги, 
пошук партнерів оптових продавців і покупців, маркетингові 
дослідження, підготовка оформлення договорів купівлі-продажу, 
юридичний супровід по виконанню угод. 

Період здійснення: 
 

2019 рік 

Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

2019 2020 2021 Разом 

100 500 500 1100 

Джерела фінансування: Державний бюджет, обласний бюджет,  міжнародна технічна допомога 

міський бюджет, приватні кошти 

Ключові учасники 
реалізації проекту: 

Помічнянська міська рада 
 

 
 

2.3.3. Перелік проектів, спрямованих на досягнення Стратегічної цілі А.3.  
Маркетинг території та залучення інвестицій 
 
 

Стратегічна ціль А.3. Маркетинг території та залучення інвестицій 

Оперативна ціль 
Стратегії, якій відповідає 
проект: 

А.3.2. Розробка сучасної просторово- планувальної документації 

Назва проекту: А.3.2.1. Розробка нової містобудівної документації – плану 
об’єднаної територіальної громади  

Цілі проекту: Реалізація довгострокової стратегії планування та забудови території 
об’єднаної територіальної громади та населених пунктів, що входять 
до її складу з урахуванням даних державного земельного кадастру на 
актуалізованій картографічній основі в цифровій формі як просторово 
орієнтованої інформації в державній системі координат електронних 
носіїв. 

Територія впливу 
проекту: 

Помічнянська ОТГ 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигоди: 

Населення Помічнянської міської об’єднаної територіальної громади, 
навколо 10 000 осіб 

Стислий опис проекту: Розробка плану об’єднаної територіальної громади визначає основні 
принципи і напрямки планувальної організації, функціональне 
призначення території, формування єдиної системи громадського 
обслуговування населення, організацію інженерно-транспортної 
інфраструктури, інженерної підготовки і благоустрою, охорони 
навколишнього природного середовища, охорони та збереження 
культурної спадщини та традиційного характеру середовища 
історичних населених пунктів, а також послідовність реалізації рішень, 
у тому числі етапність освоєння території. 

Очікувані результати: 1.Розроблені текстові матеріали із пропозиціями розвитку об’єднаної 
територіальної громади, напрямами і орієнтованими параметрами 
територіального розвитку, формування інженерно-транспортної 
інфраструктури, функціонально-планувальної структури, розроблених 
на основі аналізу зовнішніх та внутрішніх факторів, що визначають 
конкурентні переваги та обмеження розвитку об’єднаної територіальної 
громади. 
2.Розроблені графічні матеріали плану об’єднаної територіальної 
громади (план об’єднаної територіальної громади (основне креслення), 
розроблений на основі плану існуючого використання території 
(опорний план); схема існуючих та проектних планувальних обмежень; 
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схема функціонального зонування території; схема відображення 
заходів з охорони навколишнього природного середовища; схема 
зелених насаджень загального користування; схема дорожньої мережі 
та транспортної інфраструктури; схема інженерного забезпечення 
території; схема інженерної підготовки та захисту території). 

Показники (індикатори) 1.Розроблено план об’єднаної територіальної громади 
2.Розроблено детальні плани території  

Ключові заходи проекту: 1. Складання технічного завдання щодо плану об’єднаної 
територіальної громади, детальних планів території, а також місцевих 
правил регулювання забудови. 
2. Узагальнення пропозицій, що надходять від громадськості. 
3. Визначення в установленому порядку розробника цієї документації. 
4. Повідомлення через засоби масової інформації про початок 
розроблення документації. 
5. Забезпечення розроблення з дотриманням державних та 
регіональних вимог та забезпечення моніторингу показників реалізації 
рішень документації: 
5.1.Забезпечення використання Геоінформаційної системи підтримки 
рішень документації 
5.2.Надання виконавцю документації вихідних даних з урахуванням 
державних та регіональних вимог 
5.3.Забезпечення проведення експертизи документації та подання 
сільській раді проекту документації для її затвердження 
6.Затвердження планувальної документації рішенням сільської ради 
7.Забезпечення надання інформації до Реєстру планувальної 
документації протягом 30 днів після затвердження плану об’єднаної 
територіальної громади, детальних планів території 
8.Забезпечення оприлюднення документації відповідно до 
законодавства 

Період здійснення: 
 

2019 – 2021 роки 

Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

2019 2020 2021 Разом 

0 700 700 1400 

Джерела фінансування: Міський бюджет,  ДФРР 

Ключові учасники 
реалізації проекту: 

Міська рада, спеціалізовані організації 
 

 
 
 
 
 

Стратегічна ціль А.3. Маркетинг території та залучення інвестицій 

Оперативна ціль Стратегії, 
якій відповідає проект: 

А.3.3. Підготовка якісних інвестиційних продуктів 

Назва проекту: 
А.3.3.1. Розробка бізнес-плану та залучення інвестицій для 
будівництва заводу по переробці та реалізації  сільгосппродукції 
(овочі, фрукти та ягоди) 

Цілі проекту: 

1.Збереження, переробка та реалізація екологічно-чистих фруктово-
ягідних та овочевих культур, вироблених  фермерськими 
господарствами та особистими селянськими госопдарствами. 
2.Створення робочих місць  
3.Встановлення ділових ефективних контактів з оптових закупівель. 
Вихід на міжнародні ринки збуту продукції.  

Територія впливу проекту: Помічнянська ОТГ та навколишні села 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигід 

Більше 10000 чоловік 

Стислий опис проекту: 

1.Розробка бізнес-плану для будівництва заводу по переробці фруктів, 
ягід та овочів: 
- лінія заморозки; 
- лінія сушки; 
- цех консервації; 
- склади; 
- морозильні камери. 

Очікувані результати: 
1.Ефективне збереження, переробка та реалізація врожаю фруктово-
овочевих культур. 
2.Створення робочих місць на підприємстві з новітніми технологіями. 
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3.Проект поширюватиме зацікавленість жителів громади у вирощувані 
екологічно-чистих фруктово-ягідних та овочевих культур. 
4.Розвиток садівництва, городництва у Помічнянській громаді та 
розширення торгівельних контактів в Україні та за її межами. 

Показники (індикатори) 
1.Розроблений бізнес-план 
2.Залучені інвестиції (млн.грн.) 

Ключові заходи проекту: 

1.Оренда земельної ділянки під забудову. 
2.Розробка бізнес-плану 
3.Пошук інвесторів, фандрайзинг. 
3.Пошук і навчання спеціалістів. 
4.Впровадження менеджменту в постачанні сировини і збуту продукції. 
5.Запуск лінії заморозки, сушки та цеху консервації 

Період здійснення: 2019-2021 роки 

Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

2019 2020 2021 Разом 

0 50 50 100 

Джерела фінансування: Міжнародна технічна допомога, міський бюджет, приватні кошти 

Ключові потенційні 
учасники проекту: 

Приватні підприємці, громадські організації, міськрада, інвестори 

 
 

Стратегічна ціль А.3. Маркетинг території та залучення інвестицій 

Оперативна ціль 
Стратегії, якій відповідає 
проект: 

А.3.4. Розробка бренду та маркетингової стратегії громади 

Назва проекту: А.3.4.1.Розробка бренду та маркетингової стратегії  

Цілі проекту: Формування бренду громади, маркетингової стратегії та впровадження 
системної промоції інвестиційних можливостей громади на 
міжнародний і національний ринок інвестицій. Якісне інформаційне 
забезпечення потенційних інвесторів. 

Територія впливу 
проекту: 

Помічнянська ОТГ 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигоди: 

Населення Помічнянської міської обєднаної територіальної громади – 
навколо 10 000 осіб. 

Стислий опис проекту: Успішна система промоції громади, ефективне залучення міжнародних 
інвесторів. Забезпечення інвесторів необхідною інформацією, 
позиціонування громади як інвестиційно-привабливої території. 
Отримання доступної інформації щодо ресурсної бази громади. Це 
сприятиме залученню інвестиційних ресурсів та створенню нових 
робочих місць 

Очікувані результати: 1.  Розробка бренду та маркетингової стратегії 
2.  Виготовлення та розповсюдження брендової продукції 
3.  Популяризація громади, як інвестиційно привабливої території  
4.  Інформаційне забезпечення потенційних інвесторів інформацією 
про ресурси та інвестиційний потенціал громади 
5.  Залучення до співпраці міжнародних та національних інвесторів 

Показники (індикатори) 1.Кількість розповсюджених промоматеріалів про громаду 
2.Обсяг залучених інвестицій (млн.грн.) 
3.Розроблений та затверджений бренд 
4.Розроблено та затверджено маркетингову Стратегію 

Ключові заходи проекту: 1. Створення промоційних матеріалів про реальні місцеві ресурси, 
конкурентні переваги інвестиційних продуктів. 
2. Популяризація Помічнянської ОТГ в Україні та за кордоном, 
співпраця з міжнародними організаціями, зарубіжними установами з 
метою промоції громади 
3. Видання промоційної літератури та сувенірної продукції, 
спрямованої на поширення знань про громаду, її історико-культурну 
спадщину, економічно-інвестиційний потенціал тощо. 
4. Наповнення інформацією про ресурси та інвестиційний потенціал 
громади веб-сайт міської ради. 
5.Покращення інвестиційного клімату громади та пошук донорських 
фінансових організацій. 

Період здійснення: 
 

2019 – 2021 роки 

Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

2019 2020 2021 Разом 

0 50 100 150 

Джерела фінансування: Міжнародна технічна допомога, міський бюджет, благодійницька 
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допомога 

Ключові учасники 
реалізації проекту: 

Міська рада, міжнародні організації, інвестори 
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3. Програма 2. «Безпечна, комфортна та енергоефективна 
громада» 

3.1. Загальна характеристика Програми 2. «Безпечна, комфортна 
та енергоефективна громада» 

Мета реалізації Програми 2 – розширення використання поновлюваних джерел енергії, 
впровадження заходів з енергоефективності у всіх сферах економіки забезпечить 
належний рівень конкурентоспроможності продукції (надання послуг), комфортних умов 
проживання. Створення дієвої системи благоустрою території громади забезпечить якісне 
та чисте довкілля. Громадська безпека території громади також вцілому покращить 
комфортність території громади.  

Завдання програми: 

1. Побудова активної енергоефективної політики 

2. Реконструкція та модернізація інфраструктури 

3. Чисте навколишнє середовище та якісний  благоустрій 

4. Громадська безпека території громади 

5.  

Схема стратегічних і оперативних цілей Програми 2 

Проекти, що реалізовуватимуться в рамках Програми 2, будуть спрямовані на подолання 
таких проблем: 

 низький рівень управління енергоефективністю та споживанням енергоресурсів; 

 через значний фізичний знос будівлі бюджетної сфери потребують 
термомодернізації; 

 необхідність зниження споживання енергоносіїв в бюджетній сфері та житловому 
секторі громади через запровадження енергоефективних заходів;  

 низький рівень впровадження енергоефективних технологій в муніципальному 
секторі; 

Напрям розвитку В. Безпечна, комфортна та енергоефективна громада 

 

В.1. Підвищення 
енергоефективності 

інфраструктури громади 
 

Стратегічні цілі 

Оперативні цілі 

В.2. Підвищення 
енергоефективності 

житлового фонду та якісний 
благоустрій 

 

В.3. Ефективна система 

безпеки громади 

В.1.1. Забезпечення 
ефективної енергетичної 
політики громади 
 

В.1.2. Підвищення 
енергоефективності будівель 

бюджетної сфери міста 

В.2.1. Оптимізація ресурсо- та 
енергоспоживання житлової 

сфери 
В.3.2. Впровадження  
Поліцейської станції та 
активної безпекової 

платформи 

В.2.2. Формування системи 

ефективних власників житла 

В.1.3. Підвищення 
енергоощадності систем 
водопостачання та 

водовідведення 

В.3.1. Розбудова дорожньої 
інфраструктури 

В.1.4. Енергоефективна 
модернізація мережі 

зовнішнього освітлення 

В.2.3. Екологічні акції 
очищення та озеленення 
громади  

В.3.4. Безпека руху, 
встановлення лежачих 
поліцейських, просвіта для 
дітей 

В.2.4. Запровадження сучасної 
системи управління ТПВ 

В.3.3. Встановлення систем 
відеоспостереження 

В.2.5. Стерилізація та контроль 

за безпритульними тваринами 
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 система теплозабезпечення потребує розробки Концепції розвитку; 

 відсутність сортування сміття; 

 недостатність спеціалізованої техніки та майданчиків для збру ТПВ; 

 полігон ТПВ потребує реконструкції та наявність несанкціонованих звалищ ; 

 фізичний знос систем водопостачання та водовідведення; 

 недостатність свердловин водопостачання; 

 відсутні системи відеоспостереження; 

 низький рівень знань населення щодо питань енергоефективності та екологічної 
освіти; 

 необхідність профілактики соціальних захворювань (алкоголізм, наркоманія тощо) 

Планується реалізація 16 проектів за трьома стратегічними цілями: В.1. Підвищення 
енергоефективності інфраструктури громади В.2. Підвищення енергоефективності 
житлового фонду та якісний благоустрій В.3.Ефективна система безпеки громади 

3.2. Обсяги фінансування та терміни впровадження проектів 
Програми 2. «Безпечна, комфортна та енергоефективна громада» 

 

Проекти за стратегічними цілями 
Термін 
реалізації 

Бюджет, тис. грн. 

2019 2020 2021 Всього 

В.1. Підвищення енергоефективності житлового фонду та якісний благоустрій 

В.1.1.1. Ефективна система 
енергоменеджменту та енергомоніторингу 

2019 -2021 100 200 200 500 

В.1.2.1. Термомодернізація будівель установ 
сфери освіти (ДНЗ   № 1, ДНЗ № 2, ДНЗ № 3, 
ЗЗСО № 3, ЗЗСО - опорний заклад № 1) 

2019 -2021 0 10000 15000 25000 

В.1.2.2.Капітальний ремонт покрівель у 
закладах загальної середньої освіти І-ІІІ 
ступенів № 1, 2 

2019 -2021 1200 3000 0 4200 

В.1.2.3.Впровадження енергоефективних 
заходів в ЗЗСО І-ІІІ ступеню № 3 

2019 -2021 1800 2000 1700 5500 

В.1.2.4. Підвищення енергоефективності 
будівлі Центру дитячої та юнацької творчості 

2019 -2021 300 800 0 1100 

В.1.2.5. Теромомодернізація будівель КЗ 
«Помічнянська лікарня» Добровеличківського 
району  Кіровоградської області 

2019 -2021 100 1900 0 2000 

В.1.3.1.Реконструкція системи 
водопостачання та водовідведення КЗ 
«Помічнянська лікарня» Добровеличківського 
району  Кіровоградської області 

2019 -2021 100 400 0 500 

В.1.3.2.Реконструкція ділянки водопроводу по 
вул.Степовій в м.Помічна 

2019 -2021 0 2400 0 2400 

В.1.4.1.Зовнішнє енергоефективне освітлення 
вулиць і провулків Помічнянської ОТГ 

2019 -2021 0 1000 5000 6000 

Всього за стратегічною ціллю В.1.  3600 21700 21900 47200 

В.2. Підвищення енергоефективності та безпечності житлового фонду 

В.2.3.1. Чиста громада – крок у майбутнє 2019 -2021 100 0 0 100 

В.2.1.2. Чиста громада – здорове майбутнє  2019 -2021 500 0 0 500 

Всього за стратегічною ціллю В.2.  600 0 0 600 

В.3. Громадська безпека території громади 

В.3.1.1. Капітальний ремонт дороги від 
кладовища «Жовтневе» до села Помічна 
Кіровоградської області 

2019 -2021 5000 0 0 5000 

В.3.1.2. Капітальний ремонт дороги по вулиці 
Виноградна в м.Помічна 

2019 -2021 0 5445 0 5445 

В.3.1.3. Капітальний ремонт дороги по вулиці 
Горького в м.Помічна 

2019 – 2021 0 1500 0 1500 

В.3.2.1. Активна робота Робочої групи з 
безпеки для найвищого рівня взаємодії усіх 
зацікавлених сторін 

2019 - 2021 0 50 50 100 

В.3.3.1.Територія безпеки навчального 2019 - 2021 0 1000 0 1000 
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закладу ЗЗСО № 1 

Всього за стратегічною ціллю В.3. 5000 7995 50 13045 

Всього за Програмою 2  9200 29695 21950 60845 

 

Загальні обсяги фінансування проектів у розрізі стратегічних цілей 

Стратегічна ціль 2019 2020 2021 

В.1. Підвищення енергоефективності житлового фонду та якісний 
благоустрій 

3600 21700 21900 

В.2. Підвищення енергоефективності та безпечності житлового 
фонду 

600 0 0 

В.3. Громадська безпека території громади 5000 7995 50 

Всього, тис. грн 9200 29695 21950 

Загальна сума фінансування 16 проектів за Програмою 2 – 60845,0 тис. грн. протягом 2019 
-2021 роки. 

 

3.3. Каталог проектів Програми 2. «Безпечна, комфортна та 
енергоефективна громади» 

3.3.1. Перелік проектів, спрямованих на досягнення Стратегічної цілі 
В.1. Підвищення енергоефективності житлового фонду та якісний 
благоустрій 
 
 
Стратегічна ціль В.1. Підвищення енергоефективності  житлового фонду та якісний 

благоустрій 

Оперативна ціль 
Стратегії, якій відповідає 
проект: 

В.1.1. Забезпечення ефективної енергетичної політики громади 

Назва проекту: В.1.1.1. Ефективна система енергоменеджменту та 
енергомоніторингу 

Цілі проекту: Створення ефективної системи управління із використання 
енергоефектиних заходів, направлених на зниження споживання 
паливно-енергетичних ресурсів, яка включає в себе організаційну 
структуру, функції управління, обов’язки та відповідальність, 
процедури, процеси, ресурси для формування, реалізацію політики та 
досягнення цілей сталого енергетичного розвитку громади. 

Територія впливу 
проекту: 

Помічнянська ОТГ 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигоди: 

Населення Помічнянської міської об’єднаної територіальної громади – 
навколо 10 000 осіб 

Стислий опис проекту: 1. Підвищено контроль за споживанням енергоресурсів бюджетними 
установами громади. 

2. Забезпечено точність та достовірність внесення даних в систему 
енергомоніторингу. 

3. Створено «інструмент» швидкого аналізу використання 
енергоресурсів, дотримання встановлених лімітів споживання, оцінки 
впровадження заходів з енергозбереження та енергоефективності 

Очікувані результати: Створена система управління паливно-енергетичними ресурсами, яка 
включає в себе організаційну структуру, функції управління, реалізації 
політики та  енергетичного розвитку громади. 

Показники (індикатори) 1.Кількість облікових записів внесених до програмного забезпечення 
енергомоніторингу 

2.Обсяги економії електроенергії, природного газу, тепла, води (кВт, 
ГКал, м3 ) 

3.Обсяги економії бюджетних коштів (тис.грн. в рік) 

Ключові заходи проекту: 1. Створення ефективної структури енергоменеджменту, затвердження 
посадових інструкцій 

2. Встановлення системи енергомоніторингу 

3. Підготовка переліку закладів, які потребують розмежування та 
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визначити прилади обліку, які будуть приєднані до системи. 

3. Підписання  договору з надавачем послуг Інформаційної системи 
енергомоніторингу про впровадження роботи системи. 

4. Створення  облікових записів та внесення до них відповідних даних 
щодо будівель. 

Період здійснення: 2019-2021 роки  

Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

2019 2020 2021 Разом 

100 200 200 500 

Джерела фінансування: Міжнародна технічна допомога, міський бюджет, кошти підприємців 

Ключові учасники 
реалізації проекту: 

Підприємці ОТГ, Помічнянська міська  рада 

 
Стратегічна ціль В.1. Підвищення енергоефективності житлового фонду та якісний 

благоустрій 

Оперативна ціль 
Стратегії, якій відповідає 
проект: 

В.1.2. Підвищення енергоефективності будівель бюджетної сфери 
громади 

Назва проекту: В.1.2.1. Термомодернізація будівель установ сфери освіти (ДНЗ   
№ 1, ДНЗ № 2, ДНЗ № 3, ЗЗСО № 3, ЗЗСО - опорний заклад № 1) 

Цілі проекту: Проведення комплексної термомодернізації будівель сфери освіти з 
метою створення комфортних умов перебування дітей, а також 
вихователей в даних закладах, проведення енергоефективних заходів 

Територія впливу 
проекту: 

Помічнянська ОТГ 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигоди: 

Населення Помічнянської міської об’єднаної територіальної громади, 
навколо 10 000 осіб 

Стислий опис проекту: Проведення термомодернізації будівель установ сфери освіти (ДНЗ 
№ 1, ДНЗ № 2, ДНЗ № 3, ЗОШ № 3, опорний заклад № 1) як 
комплексу робіт з технічного переоснащення будівлі, мета якого 
полягає в зменшенні споживання енергії при забезпеченні 
достатнього комфорту. Термомодернізація дозволяє зменшити 
комунальні платежі (на 30-80%), суттєво осучаснити зовнішній 
вигляд будівель та підвищити якість повсякденного перебування 
для персоналу та дітей. 

Очікувані результати: 1.Розроблена ПКД 
2.Термомодернізовані будівлі сфери освіти 
3.Проведення енергоефективних заходів: заміна вікон та дверей на 
енергоефективні, заміна покрівлі, утеплення фасаду, ремонт 
трубопроводів та сантехніки, харчоблоків 
4. Зменшення споживання енергоресурсів 
5. Економія бюджетних коштів 

Показники (індикатори) 1.Обсяги коштів реалізованих на проекти по термомодернізації 
(млн.грн.) 
2.Обсяги зекономлених бюджетних коштів (тис. грн.) 

Ключові заходи проекту: 1.Розробка ПКД на проведення термомодернізації та 
енергоефективних заходів 
2. Термомодернізація будівель: ДНЗ № 1, ДНЗ № 2, ДНЗ № 3, ЗОШ № 
3, опорний заклад № 1 

Період здійснення: 2019-2021 роки  

Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

2019 2020 2021 Разом 

0 10000 15000 25000 

Джерела фінансування: Міський бюджет, міжнародна технічна допомога, ДФРР, Державний 
бюджет 

Ключові учасники 
реалізації проекту: 

Міська рада, відділ освіти, навчальні заклади 

 
 

Стратегічна ціль В.1. Підвищення енергоефективності житлового фонду та якісний 
благоустрій 

Оперативна ціль / 
завдання Стратегії, якому 
відповідає проект: 

В.1.2. Підвищення енергоефективності будівель бюджетної сфери 
громади 

Назва проекту: 
В.1.2.2.Капітальний ремонт покрівель у закладах загальної 
середньої освіти І-ІІІ ступенів № 1, 2 
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Цілі проекту: 

Заміна  покриття даху, улаштування водовідведення з даху, підшивки 
карнизів, що в свою чергу дасть змогу збільшити термін експлуатації 
будівлі, покращити її естетичний  вигляд.  
Капітальний ремонт школи  із заміною покриття даху дасть змогу 
надавати освітні послуги для школярів в належних умовах, підвищити 
його надійність і стабільність, сприятиме поліпшенню безпеки.  

Територія впливу проекту: Для учнів, батьків, вчителів школи 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

Навколо 4000 осіб 

Стислий опис проекту: 

Будівля корпусу № 2 ЗЗСО № 2 збудована та здана до експлуатації у 
1956 році. За цей період покрівля у корпусі № 2  вичерпала строк 
експлуатація. Так само і покрівля будівлі ЗЗСО № 1.  Для заміни 
покрівель в будівлях закладів необхідно виготовити проектно-
кошторисну документацію та замовити виконавців робіт. Необхідно 
провести капітальний ремонт покрівель закладів загальної середньої 
освіти № 1, №2 (корпус №2), що значно покращить існуючий стан 
будівель, забезпечить енергозбереження, зупинить руйнування стін, 
що виникає внаслідок затікання води в стіни будівель, збільшить 
строки експлуатації споруд, зменшить нераціональні витрати теплової 
енергії, і як наслідок, забезпечить збереження здоров’я учнів та 
колективу школи  

Очікувані результати: 

1.Підвищення енергоефективності будівель 
2.Встановлення комфортного клімату у приміщеннях та 
температурного режиму 
3.Економія бюджетних коштів та енергоносіїв 

Показники (індикатори) 
1.Площа відремонтованого даху (м2) 
2.Обсяг фінансування (тис.грн.) 
3.Економія бюджетних коштів (тис.грн.) 

Ключові заходи проекту: 

1.Виготовлення проектно-кошторисної документації 
2.Визначення будівельно-підрядної організації 
3.Укладання угоди із організацією-підрядником та проведення 
підготовчих заходів по виконанню будівельних робіт. 
4.Демонтаж старої покрівлі  
5.Улаштування дерев’яних конструкцій 
6.Встановлення нової покрівлі 
7.Навішування водостічних труб, колін та лійок з готових елементів 

Період здійснення: 2020 – 2021 роки 

Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

2019 2020 2021 Разом 

1200 3000 0 4200 

Джерела фінансування: 
Державний бюджет, ДФРР, місцевий бюджет, міжнародна технічна 
допомога 

Ключові потенційні 
учасники проекту: 

ЗЗСО №1, ЗЗСО № 2, міська рада, відділ освіти 

 
 

Стратегічна ціль 
В.1. Підвищення енергоефективності житлового фонду та якісний 
благоустрій 

Оперативна ціль 
/завдання Стратегії, якому 
відповідає проект 

В.1.2. Підвищення енергоефективності будівель бюджетної сфери 
громади 

Назва проекту 
В.1.2.3.Впровадження енергоефективних заходів в ЗЗСО І-ІІІ 
ступеню № 3 

Територія впливу проекту Помічнянська об’єднана територіальна громада 

Орієнтована кількість 
отримувачів вигод 

Учні – 394, педагогічний колектив – 40, обслуговуючий персонал 20, 
батьків учнів; жителі прилеглих до міста сіл, діти яких навчаються в 
ЗЗСО  № 3 (близько 1500 осіб) 

Стислий опис проекту 

Проведення енергоефективних заходів: заміна існуючих дерев’яних 
вікон на металопластикові, реконструкція системи теплопостачання 
шляхом заміни котлів на твердому паливі, демонтаж існуючої системи 
опалення, заміна металевих труб опалення на металопластикові, 
заміна нагрівальних приладів на алюмінієві секційні радіатори з 
розповітрювачами, заміна сталевих та чавунних водопровідних труб 
на нові металопластикові труби, що  дозволить уникнути аварійності, 
зменшити втрати води по трасі водоводу, надасть можливість 
поліпшити якість надання послуг з холодного водопостачання та 
водовідведення, поліпшить якість питної води. Проведення заміни 
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системи водовідведення (каналізації) сприятиме підвищенню 
екологічної безпеки, не допущенню забруднення навколишнього 
середовища витоками каналізаційних стоків. 

Очікувані результати  

1. Заощадження бюджетних коштів за рахунок того, що витрати на 
енергоносії зменшаться на 25-30% (витрати на енергоносії вже зараз 
є великим тягарем для фінансових ресурсів міста, які і без того 
недостатні, а через збільшення потреби в енергії та значне зростання 
тарифів на енергоносії ця частка швидко збільшується, тому 
реалізація даного проекту дасть змогу заощадити бюджетні кошти та 
направити їх в інші необхідні сфери освіти); 
2. Збереження та модернізація будівлі навчального закладу (проект 
дозволить не тільки заощадити енергію, але й одночасно зберегти та 
поліпшити стан приміщень школи і, таким чином, уникнути 
подальшого руйнування та погіршення стану будівель); 
3. Підвищення якості громадських послуг (енергоефективні будівлі 
мають позитивний вплив на освіту, охорону здоров'я та загалом на 
якість громадських послуг, тому якість надання навчальним закладом 
освітніх послуг підвищиться); 
4. Підвищення обізнаності населення щодо енергоефективності 
(результат проекту негайно побачать громадяни, які відвідують нашу 
школу, діти, дізнаючись у школі про переваги енергоефективності, 
приносять свої знання додому і таким чином сприяють інформуванню 
населення взагалі); 
5. Завдяки модернізації навчального закладу підвищиться рейтинг 
установи серед інших навчальних закладів ОТГ 

Показники (індикатори) 

1.Встановлений котел на твердому топливі 
2.Кількість встановлених енергоефективних вікон 
3.Кількість встановлених енергоефективних дверей 
4.Протяжність металопластикового трубопроводу водопостачання, 
водовідведення та теплопостачання(м) 
5.Кількість нагрівальних приладів 
5.Економія бюджетних коштів (грн.) 
6.Економія води (м3) 

Ключові заходи проекту 

1.Демонтаж 49 віконних коробок в цегляних стінах із відбиванням 
штукатурки на відкосах загальною площею 166,6 м2 
2.Усунення заклеєних віконних рам та встановлення 
енергозберігаючих металопластикових вікон, підвіконників, 
облаштування відкосів. 
3.Встановлення в будівлі існуючої котельні твердопаливного котла,  
клапанiв запобiжних одноважiльних,  
4.Установлення насосів відцентрових з електродвигуном та 
установлення фільтрів для очищення води  
5.Монтаж труб витяжних, димових та вентиляцiйних, прокладання 
кабелю  
6.Демонтаж існуючої системи опалення, заміна металевих труб 
опалення на металопластикові, нагрівальних приладів на алюмінієві 
секційні радіатори з розповітрювачами 
7. Демонтаж існуючої системи водопостачання та водовідведення 
(каналізації), заміна металевих труб на металопластикові 

Період здійснення 2019 – 2021 

Орієнтована вартість 
проекту, тис. грн 

2019 2020 2021 Разом 

1800 2000 1700 5500 

Джерела фінансування 
Державний бюджет, обласний бюджет, ДФРР, міжнародна технічна 
допомога, міський бюджет 

Ключові потенційні 
учасники проекту 

ЗЗСО № 3, відділ освіти виконавчого комітету Помічнянської 
міськради, Помічнянська міськрада 

 
 

Стратегічна ціль 
В.1. Підвищення енергоефективності житлового фонду та якісний 
благоустрій 

Оперативна ціль 
/завдання Стратегії, 
якому відповідає проект 

В.1.2. Підвищення енергоефективності будівель бюджетної сфери 
громади 

Назва проекту: 
В.1.2.4. Підвищення енергоефективності будівлі Центру дитячої та 
юнацької творчості 

Цілі проекту: Реконструкція фасаду будівлі позашкільного закладу, створення  
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сучасного  привабливого вигляду дитячого навчального закладу, 
утеплення фасаду, зменшення витрат на теплопостачання 

Територія впливу 
проекту: 

Помічнянська ОТГ  

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

5000 осіб 

Стислий опис проекту: 
Проект включає виконання таких робіт: ремонт даху будівлі, утеплення 
фасаду з наступним оздобленням та фарбування фасаду будівлі. 

Очікувані результати: 
Мінімізація тепловитрат, забезпечення належного температурного 
режиму , покращення зовнішнього вигляду будівлі  

Показники (індикатори) 
1.Економія енергоресурсів (кВт, гКал) 
2.Економія бюджетних коштів (грн.) 

Ключові заходи проекту: 

1.Виготовлення проектно-кошторисної документації 
2.Підписання договорів з підрядчиками 
3.Придбання матеріалів 
4.Підготовка території до виконання ремонтних робіт 
5.Демонтаж та монтаж даху 
6.Облаштування фасаду та фарбування   

Період здійснення: 2019 – 2021  

Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

2019 2020 2021 Разом 

300  
  

800  
 

0 1100  

Джерела фінансування: Міський бюджет, міжнародна технічна допомога, благодійні внески 

Ключові потенційні 
учасники проекту: 

Помічнянська міська рада, відділ освіти виконавчого комітету 
Помічнянської міської ради, Помічнянський центр дитячої та юнацької 
творчості  

 
 
Стратегічна ціль В.1. Підвищення енергоефективності житлового фонду та якісний 

благоустрій 

Оперативна ціль 
Стратегії, якій відповідає 
проект: 

В.1.2. Підвищення енергоефективності будівель бюджетної сфери 
громади 

Назва проекту: В.1.2.5. Теромомодернізація будівель КЗ «Помічнянська лікарня» 
Добровеличківського району  Кіровоградської області 

Цілі проекту: 1.Підвищення енергоефективності  КЗ «Помічнянська лікарня» 
2.Впровадження стандартів енергоспоживання для будівель 
3.Раціональне використання бюджетних коштів 
4.Покращення внутрішнього і зовнішнього вигляду приміщень лікарні 
5.Збільшення строку експлуатації споруд лікувального  закладу 

Територія впливу 
проекту: 

Помічнянська ОТГ 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигоди: 

10105 мешканців проживаючих на території ОТГ та 3000 мешканців 
навколишніх сіл які користуються послугами лікарні в даний  час. 

Стислий опис проекту: КЗ «Помічнянська лікарня» складається з двох окремо стоячих 
будівель. Приміщення стаціонару введено в експлуатацію у 1957 році. 
Капітальний ремонт будівлі з моменту будівництва не виконувався. В 
теперішній час існує гостра потреба у заміні 66 штук вікон, вхідних 
дверей у кількості 5 штук,10 внутрішніх дверей, заміну балконного 
блоку. Для утеплення зовнішніх стін стаціонару лікарні необхідно 
провести роботи з утеплення 1523 кв.м. В даний час в окремих місцях 
відпадає штукатурка, почала руйнуватися цегляна кладка, 
підвищується вологість повітря, грибком пошкоджуються стіни.  Це 
шкодить як естетичному вигляду закладу, так у в значній мірі зменшує 
температурний режим у закладі. 
Приміщення поліклініки було побудовано у 1914 році. Останній 
капітальний ремонт проводився у 1985 р. В даний час необхідно 
замінити 13 вікон на металопластикові, провести реконструкцію 
системи теплопостачання а саме: заміна 1050 погонних метрів труб та 
112 шт. батарей. 
 У рамках проекту планується  виконати  заходи з термомодернізації у 
відповідності із відповідними нормами та із запровадженням 
енергозберігаючих технологій 

Очікувані результати: 1.Розроблена ПКД 
2.Термомодернізовані будівлі поліклініки та лікарні 
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3.Проведення енергоефективних заходів: заміна вікон та дверей на 
енергоефективні, заміна покрівлі, утеплення фасаду, ремонт 
трубопроводів та сантехніки, харчоблоків 
4. Зменшення споживання енергоресурсів 
5. Економія бюджетних коштів 

Показники (індикатори) 1.Обсяги коштів реалізованих на проекти по термомодернізації 
(млн.грн.) 
2.Обсяги зекономлених бюджетних коштів (тис.грн.) 

Ключові заходи проекту: 1.Виготовлення проектно – кошторисної документації для проведення 
необхідних робіт з термомодернізації приміщень  КЗ «Помічнянська 
лікарня» 
2.Визначення виконавця робіт  для  проведення процедури закупівель 
в системі публічних закупівель «ПРОЗОРО» 
3.Укладення договору з виконавцем робіт 
4.Проведення термомодернізації  будівель згідно з ПКД 
5.Заходи з презентаційно-інформаційного супроводу реалізації проекту 

Період здійснення: 2019-2021 роки  

Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

2019 2020 2021 Разом 

100 1900 0 2000 

Джерела фінансування: Міський бюджет, міжнародна технічна допомога, ДФРР, Державний 
бюджет 

Ключові учасники 
реалізації проекту: 

Міська рада, заклади охорони здоров’я 

 
 
 

Стратегічна ціль В.1. Підвищення енергоефективності житлового фонду та якісний 
благоустрій 

Оперативна ціль Стратегії, 
якій відповідає проект: 

В.1.3. Підвищення енергоощадності систем водопостачання та 
водовідведення 

Назва проекту: 
В.1.3.1.Реконструкція системи водопостачання та водовідведення 
КЗ «Помічнянська лікарня» Добровеличківського району  
Кіровоградської області 

Цілі проекту: 

1.Покращення санітарно – гігієнічного стану  питної води, якою 
користуються хворі та медичний персонал лікарні 
2.Впровадження нових стандартів якості питної води 
3.Раціональне використання бюджетних коштів 
4.Організація доочищення питної води в лікувальному  закладі 

Територія впливу проекту: Помічнянська ОТГ 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

10105 мешканців проживаючих на території ОТГ та 3000 мешканців 
навколишніх сіл які користуються послугами лікарні в даний  час. 

Стислий опис проекту: 

КЗ «Помічнянська лікарня» складається з двох окремо стоячих 
будівель. Приміщення стаціонару введено в експлуатацію у 1957 році. 
Капітальний ремонт будівлі не виконувався з моменту будівництва 
лікарні. В даний час існує гостра потреба у заміні 610 погонних метрів 
водопровідних труб як у приміщеннях лікарні, так і по території лікарні, 
500 погонних метрів каналізаційних труб. Система каналізації та 
водопостачання перебуває у жахливому стані, труби фактично 
прогнили, термін їх придатності уже давно закінчився. Часті прориви 
водомережі створюють незручності у забезпеченні санітарно- 
епідеміологічного режиму, порушень у роботі опалювальної системи.  
 У рамках проекту планується  виконати  заходи по заміні труб на 
сучасні металопластикові, заміна кранів, переобладнання кімнат 
особистої гігієни хворих в частині заміни застарілих сталевих ван та 
раковин на сучасні моделі. 

Очікувані результати: 

1.Покращення  якості питної води в результаті проведення заходів по 
заміні труб на сучасні металопластикові 
2.Замінені крани водопостачання 
3.Переобладнані кімнати особистої гігієни хворих в частині заміни 
застарілих сталевих ван та раковин на сучасні моделі. 
2.Недопущення потрапляння каналізаційних стоків  у грунт 
3.Зменшення рівня захворюваності на шлунково – кишковий тракт, 
недопущення епідемій 
4.Зменшення витрат бюджетних коштів на проведення поточних 
ремонтів системи водозабезпечення та каналізації 

Показники (індикатори) 1.Обсяги заміненого трубопроводу (м) 
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2.Кількість заходів інформаційного супороводу 
3.Кількість учасників/ць заходів 

Ключові заходи проекту: 

1.Виготовлення проектно – кошторисної документації для проведення 
необхідних робіт по заміні труб водопровідної та каналізаційної 
мережі, придбання необхідних матеріалів  
2.Укладення договору з виконавцем робіт 
3.Проведення  будівельно – ремонтних робіт відповідно до  ПКД: 
проведення заходів по заміні труб на сучасні металопластикові, заміна 
кранів, переобладнання кімнат особистої гігієни хворих в частині 
заміни застарілих сталевих ван та раковин на сучасні моделі 
4.Заходи з презентаційно-інформаційного супроводу реалізації 
проекту. 

Період здійснення: 2019 рік 

Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

2019 2020 2021 Разом 

100 400 0 500 

Джерела фінансування: Міський бюджет,  міжнародна технічна допомога, партнери проекту. 

Ключові потенційні 
учасники проекту: 

Помічнянська міська рада, КЗ «Помічнянська  лікарня» 
Добровеличківського району  Кіровоградської області. 

 
 

Стратегічна ціль В.1. Підвищення енергоефективності житлового фонду та якісний 
благоустрій 

Оперативна ціль 
Стратегії, якій відповідає 
проект: 

В.1.3. Підвищення енергоощадності систем водопостачання та 
водовідведення 

Назва проекту: 
В.1.3.2.Реконструкція ділянки водопроводу по вул.Степовій в 
м.Помічна 

Цілі проекту: Ремонт ділянки водопроводу по вул.Степовій в м.Помічна 

Територія впливу 
проекту: 

м.Помічна  

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

Навколо 1000 осіб 

Стислий опис проекту: 

Передбачається заміна існуючого сталевого водопроводу на 
пластиковий та прокладання нових ділянок загальною довжиною 1156 
м , підключення нових домогосподарств, встановлення пожежних 
гідрантів 

Очікувані результати: 

1.Забезпечення кращої якості послуги водопостачання 

2.Усунення додаткових витрат, спричинених втратами питної води 

3.Зниження рівня аварійності водопроводу 

4.Підвищення контролю надання комунальних послуг 

Показники (індикатори) 
1.Обсяги відновленого водопроводу (м) 

2.Обсяги залученого фінансування (млн. грн.) 

Ключові заходи проекту: 
Проведення будівельно-монтажних робіт по заміні водопроводу по 
вул.Степовій м.Помічна 

Період здійснення: 2020 рік 

Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

2019 2020 2021 Разом 

0 2400 0 2400 

Джерела фінансування: Місцевий, державний бюджет; міжнародна технічна допомога 

Ключові потенційні 
учасники проекту: 

Відділ ЖКГ, архітектури і містобудування Помічнянської міської ради, 
міжнародні програми та проекти, КП «Помічнянський комбінат 
комунальних підприємств» 

 
 

Стратегічна ціль В.1. Підвищення енергоефективності житлового фонду та якісний 
благоустрій 

Оперативна ціль / 
завдання Стратегії, якому 
відповідає проект: 

В.1.4. Енергоефективна модернізація мережі зовнішнього освітлення 

Назва проекту: 
В.1.4.1.Зовнішнє енергоефективне освітлення вулиць і провулків 
Помічнянської ОТГ 

Цілі проекту: 

Розбудова системи зовнішнього освітлення із застосуванням 
альтернативних джерел енергії, на основі світлодіодних світильників. 
Незалежні системи зовнішнього освітлення від центрального 
енергопостачання. Економія витрат на електроенергію завдяки новітнім 
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технологіям. 

Територія впливу 
проекту: 

Вулиці і провулки Помічнянської ОТГ 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

10000 осіб 

Стислий опис проекту: 

Новітні технології в системі зовнішнього освітлення надають 
можливість підвищити кількість освітлених площ в нічний час і при 
цьому створюють можливість ефективно зменшити високі витрати на 
електроенергію. 

Очікувані результати: 

Встановлено освітлення усіх вулиць та провулків за новітніми 
технологіями незалежними від центрального енергопостачання. 
Покращено переміщення мешканців громади, гостей громади та 
працівників залізничного транспорту (машиністів та помічників 
машиністів) у нічний час. Заощаджено витрати на енергію. 

Показники (індикатори) 
1.Економія електроенергії (кВат) 
2.Економія бюджетних коштів (грн.) 

Ключові заходи проекту: 

1.Розробка проекту по встановленню системи зовнішнього освітлення. 
2.Розробка плану почерговості освітлення вулиць та провулків 
Помічнянської ОТГ. 
3.Придбання світлодіодних світильників, стовпів. 
4.Встановлення стовпів і світлодіодних світильників на них.  

Період здійснення: 2019-2021 роки 

Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

2019 2020 2021 Разом 

0 1000 5000 6000 

Джерела фінансування: 
Міжнародна технічна допомога, міський бюджет, місцеві підприємці, 
фермери, партнери проекту. 

Ключові потенційні 
учасники проекту: 

Відділ благоустрою, міськрада 

 
 

3.3.2. Перелік проектів, спрямованих на досягнення Стратегічної цілі 
В.2. Підвищення енергоефективності та безпечності житлового фонду 

 
Стратегічна ціль В.2.Підвищення енергоефективності та безпечності житлового фонду 

Оперативна ціль / 
завдання Стратегії, якому 
відповідає проект: 

В.2.3. Екологічні акції очищення та озеленення громади 

Назва проекту: В.2.3.1. «Чиста громада - крок у майбутнє» 

Цілі проекту: 

1.Активізація пасивного, незацікавленого населення до приведення в 
належний санітарний стан занедбаних територій громади 
2.Підвищення рівня екологічної культури жителів 
3.Зміна естетичного вигляду паркових зон та зон відпочинку, очищення 
території громади 

Територія впливу 
проекту: 

Помічнянська ОТГ (м.Помічна та с.Помічна (старостинський округ) 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

10105 осіб 

Стислий опис проекту: 

Проект передбачає створення екологічно-чистого, естетично-
привабливого середовища Помічнянської ОТГ, Добровеличківського 
району, Кіровоградської області. В теперішній час громада має велику 
кількість занедбаних присадибних ділянок. Наявні забруднені ділянки 
території громади. Виникла необхідність активізації пасивного, 
незацікавленого населення до приведення в належний санітарний стан 
занедбаних територій громади. Виникає необхідність підвищення рівня 
екологічної культури жителів громади шляхом проведення 
інформаційно-роз’яснювальної роботи. 

Очікувані результати: 

1.Очищена територія громади від сміття 
2.Очищені зони відпочинку та паркові зони 
3. Проведені екологічні акції 
4.Проведені семінари та тренінги з екологічної тематики 

Показники (індикатори) 

1.Площа території очищеної від сміття під час екологічних акцій 
2.Кількість учасників/ць екологічних акцій 
3.Кількість семінарів – тренінгів екологічної тематики 
4. Кількість учасників/ць інформаційних та навчальних заходів 

Ключові заходи проекту: 1.Залучення працівників Комунального підприємства та ЖЕК №2 до 
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консультування та інформування населення, що до обов’язковості 
укладання договорів на вивіз сміття, відповідно до Положення про 
благоустрій 
2.Проведення прибирання та облаштування територій, відібраних 
голосуванням громадськості. 
3.Прибирання території громади під час екологічних акцій 
4.Облаштування на центральні площі фото-виставки за результатами 
реалізації ініціативи. Створення так званої «дошки пошани». 
5.Проведення семінарів та тренінгів з питань екологічної тематики 

Період здійснення: 2019-2021 роки 

Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

2019 2020 2021 Разом 

100 0 0 100 

Джерела фінансування: Місцевий бюджет, міжнародна технічна допомога, приватні кошти 

Ключові потенційні 
учасники проекту: 

Помічнянська міська рада, громадські організації, молодіжна рада, 
активісти 

 
 

Стратегічна ціль В.2.Підвищення енергоефективності та безпечності житлового фонду 

Оперативна ціль / 
завдання Стратегії, якому 
відповідає проект: 

В.2.4.Запровадження сучасної системи управління ТПВ 

Назва проекту: 
В.2.4.1. «Чиста громада – здорове майбутнє» 
 

Цілі проекту: 

1.Покращення стану довкілля та життєвого рівня жителів громади 
завдяки підвищенню їх екологічної культури в результаті 
удосконалення системи поводження з твердими побутовими відходами. 
2.Запровадження системи роздільного збирання, сортування, 
транспортування ТПВ  
3.Вилучення вторинної сировини з ТПВ для транспортування на пункти 
вторинної сировини з метою подальшої переробки, а залишок сміття 
транспортувати для захоронення на полігон ТПВ. 

Територія впливу 
проекту: 

Помічнянська ОТГ (м.Помічна та с.Помічна (старостинський округ) 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

10105 осіб 

Стислий опис проекту: 

Проблема поводження з ТПВ у сільській місцевості постає останнім 
часом не менш гостро, ніж у містах. На території Помічнянського 
старостинського округу не облаштовані  і не визначені місця 
складування відходів, що призводить до перетворення узбіч, ярів, 
територій сільських садиб, посадкових зон у неорганізовані 
сміттєзвалища. Відповідно до звітних даних отриманих від КП 
«Помічнянська Житлово-експлуатаційна контора №2» та 
Помічнянського комбінату комунальних підприємств, які займаються 
збором і відвезенням ТПВ до сміттєзвалища, за рік на території ОТГ 
збирається понад  4800 м3 сміття. 
Впровадження проекту дозволить: 
1. Організувати роздільний збір побутових відходів в місцях їх 
утворення 
2. Зменшити навантаження на міський бюджет, та на комунальне 
підприємство 
3. Покращити екологічний стан території громади 

Очікувані результати: 

1.Розроблена та затверджена  Концепція поводження  з ТПВ 
2.Встановлені модельні майданчики щодо сортування ТПВ на базі села 
Помічна старостинського округу та м.Помічна Помічнянської ОТГ  
3.Запроваджені нові маршрути вивезення ТПВ  
4.Встановлені контейнери для роздільного збирання ТПВ 

Показники (індикатори) 

1.Кількість встановлених модельних майданчиків для сортування ТПВ в 
селі Помічна 
2.Кількість встановлених контейнерів для роздільного збирання ТПВ 
3.Кількість проведених навчальних заходів для населення з питань 
поводження з ТПВ 
4.Кількість учасників/учасниць навчальних заходів  

Ключові заходи проекту: 

1.Розробка  Концепції поводження  з ТПВ 
2.Організація модельних майданчиків щодо сортування ТПВ на базі 
села Помічна старостинського округу та м.Помічна Помічнянської ОТГ  
3.Запровадження нових маршрутів вивезення ТПВ  
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4.Підвищення рівня екологічної культури населення через проведення 
інформаційної компанії та навчальних заходів із населенням 
5.Будівництво контейнерних майданчиків для роздільного збирання 
ТПВ. 
6.Придбання контейнерів для роздільного збирання ТПВ. 

Період здійснення: 2019 – 2021 роки 

Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

2019 2020 2021 Разом 

500 0 0 500 

Джерела фінансування: 
Обласний бюджет, місцевий бюджет, державний бюджет, публічно-
приватне партнерство, приватні кошти, міжнародна технічна допомога 

Ключові потенційні 
учасники проекту: 

Помічнянська міська рада 

 

3.3.3. Перелік проектів, спрямованих на досягнення Стратегічної цілі В.3.  
Громадська безпека території громади 
 

Стратегічна ціль В.3. Громадська безпека території громада 

Оперативна ціль Стратегії, 
якій відповідає проект: 

В.3.1. Розбудова дорожньої інфраструктури 
 

Назва проекту: В.3.1.1. Капітальний ремонт дороги від кладовища «Жовтневе» до 
села Помічна Кіровоградської області 

Цілі проекту: Проведення капітального ремонту дороги від кладовища «Жовтневе» 
до села Помічна Кіровоградської області забезпечить транспортне 
сполучення між селом Помічна і містом Помічна та поліпшить безпеку 
руху транспорту 

Територія впливу проекту: м.Помічна, с.Помічна 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигоди: 

Населення Помічнянської міської об’єднаної  територіальної громади – 
навколо 10 000 осіб 

Стислий опис проекту: Дорога від кладовища «Жовтневе» до села Помічна знаходиться в 
жахливому стані та перешкоджає нормальному пересуванню 
транспорту. Необхідно проведення капітального ремонту дороги, в 
результаті чого буде  забезпечувати швидкий підвіз дітей до опорних 
шкіл шкільним автобусом,безпеку руху транспорту між селом Помічна і 
містом Помічна, доступність медицини та пересування автомобілів 
швидкої допомоги. Також дуже важливим є стан доріг для вчасного 
прибуття пожежних автомобілів та поліції. 

Очікувані результати: 1.Проведений капітальний ремонт дороги від кладовища «Жовтневе» 
до села Помічна 

Показники (індикатори) 1.Обсяг відремонтованого асфальтного покриття дороги (км) 
2.Обсяг залученого фінансування (млн. грн.) 

Ключові заходи проекту: 1.Проведення тендерної процедури та визначення виконавця 
2.Проведення монтажно-будівельних робіт 
3. Отримання сертифікату відповідності в ДАБІ 

Період здійснення: 2019 – 2021 роки 

Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

2019 2020 2021 Разом 

5000 0 0 5000 

Джерела фінансування: Державний бюджет, міський бюджет, міжнародна технічна допомога 

Ключові учасники 
реалізації проекту: 

Відділ житлово-комунального господарства, архітектури і 
містобудування  Помічнянської міської ради, спеціалізовані компанії 

 
 

Стратегічна ціль В.3. Громадська безпека території громада 

Оперативна ціль Стратегії, 
якій відповідає проект: 

В.3.1. Розбудова дорожньої інфраструктури 
 

Назва проекту: В.3.1.2. Капітальний ремонт дороги по вулиці Виноградна в 
м.Помічна 

Цілі проекту: Проведення ремонту дороги по вулиці Виноградна в м.Помічна і 
влаштування тротуарів, пандусів   

Територія впливу проекту: Помічнянська міська об’єднана територіальна громада 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигоди: 

Населення Помічнянської міської об’єднаної  територіальної громади – 
навколо 10 000 осіб 

Стислий опис проекту: Дорога по вулиці Виноградна в місті Помічна знаходиться в жахливому 
стані та перешкоджає нормальному пересуванню транспорту. 
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Необхідно проведення капітального ремонту дороги, в результаті чого 
передбачається  влаштування  покриття 1275 м дороги з 
асфальтобетону, влаштування бортового каменю та 764,8м2 тротуару, 
влаштування пандусів для маломобільних груп населення 

Очікувані результати: 1.Проведений капітальний ремонт дороги по вулиці Виноградна 
м.Помічна  

2.Забезпечення  безпеки руху транспорту ,в т.ч. шкільного автобусу до 
опорної школи №3 м.Помічна 

3. Збільшення швидкості реагування відповідних служб при 
надзвичайних ситуаціях (пожежна служба, первинна санітарна 
допомога та поліція) 

Показники (індикатори) 1.Обсяг відремонтованого асфальтного покриття дороги (км) 
2.Обсяг залученого фінансування (млн. грн.) 

Ключові заходи проекту: 1.Проведення тендерної процедури та визначення виконавця 
2.Проведення монтажно-будівельних робіт 
3. Отримання сертифікату відповідності в ДАБІ 

Період здійснення: 2019 – 2021 роки 

Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

2019 2020 2021 Разом 

0 5445 0 5445 

Джерела фінансування: Державний бюджет, ДФРР, міський бюджет, міжнародна технічна 
допомога 

Ключові учасники 
реалізації проекту: 

Відділ житлово-комунального господарства, архітектури і 
містобудування  Помічнянської міської ради, спеціалізовані компанії 

 
 

Стратегічна ціль В.3. Громадська безпека території громада 

Оперативна ціль Стратегії, 
якій відповідає проект: 

В.3.1. Розбудова дорожньої інфраструктури 
 

Назва проекту: В.3.1.3. Капітальний ремонт дороги по вулиці Горького в 
м.Помічна 

Цілі проекту: Проведення ремонту дороги по вулиці Горського в м.Помічна і 
влаштування тротуарів, пандусів   

Територія впливу проекту: Помічнянська міська об’єднана територіальна громада 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигоди: 

Населення Помічнянської міської об’єднаної  територіальної громади – 
навколо 10 000 осіб 

Стислий опис проекту: Дорога по вулиці Горького в місті Помічна знаходиться в жахливому 
стані та перешкоджає нормальному пересуванню транспорту. 
Необхідно проведення капітального ремонту дороги, в результаті чого 
передбачається  влаштування  покриття 510 м дороги з 
асфальтобетону, влаштування бортового каменю та тротуару, 
влаштування пандусів для маломобільних груп населення 

Очікувані результати: 1.Проведений капітальний ремонт дороги по вулиці Горького м.Помічна  

2.Забезпечення  безпеки руху транспорту ,в т.ч. шкільного автобусу до 
опорної школи №3 м.Помічна 

3. Збільшення швидкості реагування відповідних служб при 
надзвичайних ситуаціях (пожежна служба, первинна санітарна 
допомога та поліція) 

Показники (індикатори) 1.Обсяг відремонтованого асфальтного покриття дороги (км) 
2.Обсяг залученого фінансування (млн. грн.) 

Ключові заходи проекту: 1.Проведення тендерної процедури та визначення виконавця 
2.Проведення монтажно-будівельних робіт 
3. Отримання сертифікату відповідності в ДАБІ 

Період здійснення: 2019 – 2021 роки 

Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

2019 2020 2021 Разом 

0 1500 0 1500 

Джерела фінансування: Державний бюджет, ДФРР, міський бюджет, міжнародна технічна 
допомога 

Ключові учасники 
реалізації проекту: 

Відділ житлово-комунального господарства, архітектури і 
містобудування  Помічнянської міської ради, спеціалізовані компанії 

 

 
Стратегічна ціль В.3. Громадська безпека території громада 

Оперативна ціль Стратегії, В.3.2. Впровадження Поліцейської станції та активної безпекової 
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якій відповідає проект: діалогової платформи 

Назва проекту: В.3.2.1. Активна робота Робочої групи з безпеки для найвищого 
рівня взаємодії усіх зацікавлених сторін 

Цілі проекту: Проведення засідань Робочої групи з безпеки із залученням 
представників правоохоронних органів, міської  ради, громадських 
організацій та активістів, представників правозахисних структур 
громади та району для забезпечення найвищого рівня взаємодії усіх 
зацікавлених сторін 

Територія впливу проекту: Помічнянська ОТГ 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигоди: 

Населення Помічнянської міської об’єднаної територіальної громади, 
навколо 10000 осіб. 

Стислий опис проекту: Сьогодні перед громадою стоять важливі завдання, в першу чергу, це 
подолання відчуженості та усвідомлення спільної відповідальності 
громадян та поліції, ДСНС, інших державних органів за дотримання 
правопорядку в громаді, підвищення довіри поліції до населення і 
населення до поліції.  

Очікувані результати: 1. Систематичне засідання Робочої групи з безпеки 
2. Публічні виступи керівництва поліції перед громадськістю 
3. Розроблені  спільні місцеві програми взаємодії та Плани дій 

Показники (індикатори) 1.Кількість засідань Робочої групи з безпеки в рік 
2.Кількість публічних виступів керівництва поліції 
3.Кількість ініційованих та розглянутих проблемних питань 
4. Кількість розроблених спільних місцевих програм/проектів взаємодії 

Ключові заходи проекту: 1.Започаткування практики проведення засідань Робочої групи з 
безпеки із залученням представників правоохоронних органів, міської 
ради, громадських організацій та активістів, представників 
правозахисних структур громади та району для забезпечення 
найвищого рівня взаємодії усіх зацікавлених сторін 
2. Регулярні залучення представників поліції до публічних виступів на 
засіданнях Робочої групи  
3.Інформування громади про розповсюджені види правопорушень та 
заходи з їх запобігання 
4.Формування доповідей щодо стану безпеки в громаді 
представниками правоохоронних структур на основі зазначеної вище 
методики 
5.Просвітницька кампанія 

Період здійснення: 2019 – 2021 роки 

Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

2019 2020 2021 Разом 

0 50 50 100 

Джерела фінансування: Міський бюджет 

Ключові учасники 
реалізації проекту: 

Міська рада, поліція, ДСНС. 

 
 

Стратегічна ціль В.3. Громадська безпека території громада 

Оперативна ціль / 
завдання Стратегії, якому 
відповідає проект: 

В.3.3.Встановлення систем відеоспостереження 

 

Назва проекту: В.3.3.1.Територія безпеки навчального закладу ЗЗСО № 1 

Цілі проекту: 
Зробити сучасну і безпечну огорожу навколо навчального закладу. 
Встановити систему відеоспостереження.  

Територія впливу проекту: Для учнів, батьків, вчителів школи, а також мешканців мікрорайону 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

3000 осіб 

Стислий опис проекту: 

Повна заміна огорожі у ЗЗСО №1  шляхом демонтажу старої та 
встановленням нової. Це забезпечить навчальний заклад  в першу 
чергу підвищеною безпекою для дітей, що там навчаються, а також 
охайним виглядом території школи. Встановлення системи 
відеоспостереження 

Очікувані результати: 
 

1.Безпечне пересування дітей по пришкільній території 
2.Неможливість проникнення сторонніх осіб та транспортних засобів  
на територію ЗЗСО №1  
3.Зменшення кількості правопорушень 
4. Охайний вигляд території ЗЗСО №1  
5. Рівень задоволеності батьків та дітей, що відвідують заклад 
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6. Підвищення іміджу закладу  

Показники (індикатори) 
1. Обсяги встановленої огорожі (м) 
2. Кількість встановлених відеокамер  

Ключові заходи проекту: 

1. Виготовлення проектно-кошторисної документації 
2.Визначення виконавців робіт через державну систему закупівель 
«Прозоро» 
3. Провести і проконтролювати роботи по установці огорожі 
3. Встановлення системи відеоспостереження (відеокамери) 

Період здійснення: 2019 – 2020 роки 

Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

2019 2020 2021 Разом 

0 1000 0 1000 

Джерела фінансування: 
Державний бюджет, місцевий бюджет, міжнародна фінансова 
допомога, благодійність. 

Ключові потенційні 
учасники проекту: 

ЗЗСО №1, міська рада, відділ освіти 



 34 

4. Програма 3. «Громада ефективного врядування та 
якісних публічних послуг» 

4.1. Загальна характеристика Програми 3. «Громада ефективного 
врядування та якісних публічних послуг» 

Мета реалізації Програми 3 – створення цілісного якісного публічного простору громади, в 
якому відбуваються дієві зміни в системі управління та комунікацій в громаді, 
реформування сфери охорони здоров’я, освіти, культури, спорту та соціального захисту 
населення з метою надання якісних публічних послуг. 

Завдання програми: 

1. Ефективне врядування та залучення громадськості до системи управління 

2. Розбудова сучасної первинної медичної допомоги та здоровий спосіб життя 

3. Формування креативного освітнього та культурного простору 

  

 
 

Схема стратегічних і оперативних цілей Програми 3 

Проекти, що реалізовуватимуться в рамках Програми 3, будуть спрямовані на подолання 
таких проблем: 

 Первинна ланка медицини перебуває на стадії реформування; 

 дефіцит кваліфікованого медичного персоналу; 

 низька оснащеність медичних закладів сучасним медичним та комп’ютерним 
обладнанням; 

 низький рівень матеріально-технічного оснащення закладів освіти та культури; 

 незадовільна матеріально-технічна база бібліотек, застарілий книжковий фонд; 

 наявність випадків пияцтва серед пділітків, в т.ч., асоціальної поведінки серед молоді; 

Напрям розвитку С. Громада ефективного врядування та якісних публічних 
послуг 

 

С.1. Підвищення 
ефективності врядування 

із залученням 

громадськості 

Стратегічні цілі 

Оперативні цілі 

С.2. Здорова громада та 

здоровий спосіб життя 

С.1.1. Залучення 
громадськості до 
управління громадою, 

зокрема молоді  

С.1.2. Підвищення якості та 
доступності 
адміністративних послуг  

С.2.1. Розбудова спроможної 
мережі надання первинної 
медичної допомоги 

С.2.2. Формування спроможної 

мережі госпітального округу 

С.1.3. Розширення меж 
Помічнянської ОТГ за 
рахунок приєднання 
суміжних територіальних 
громад 

С.2.3. Формування здорового 

способу життя 

С.3 Формування сучасного 
інклюзивного освітньо - 

культурного простору  

С.3.1. Підвищення ефективності 

мережі закладів освіти 

С.3.2. Розбудова позашкільної 
освіти, яка відповідає потребам 

мешканців громади 

С.2.4. Розбудова мережі 
сучасних спортивних закладів 

та споруд 

С.3.3. Профорієнтація 

учнівської молоді 

С.3.4. Запровадження освіти 
для старшого покоління 
  

С.3.5.Створення мережі 
сучасних культурних закладів 
  

С.1.4. Забезпечення 
ефективного транспортного 
сполучення між населеними 

пунктами громади 
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 низький рівень матеріально-технічного забезпечення спортивних закладів; 

 відсутність громадського бюджету; 

 недостатність спортивних залів, секцій, гуртків; 

 відсутність громадського туалету; 

 відсутність ефективної інформаційної компанії стосовно здорового способу життя 

Планується реалізація 28 проектів за чотирьма стратегічними цілями: С.1. Підвищення 
ефективності врядування із залученням громадськості; С.2. Здорова громада та здоровий 
спосіб життя; С.3. Формування  сучасного інклюзивного освітньо-культурного простору 

 

4.2. Обсяги фінансування та терміни впровадження проектів 
Програми 3. «Громада ефективного врядування та якісних 
публічних послуг» 

 

Проекти за стратегічними цілями 
Термін 

реалізації 

Бюджет, тис. грн 

2019 2020 2021 Всього 

С.1. Підвищення ефективності врядування із залученням громадськості 

С.1.1.1. Розширення форм та засобів 
комунікації із громадськістю 

2019-2021 0 50 50 100 

С.1.1.2. Платформа  взаємодопомоги з 
питань профілактики та протидії 
гендерно – зумовленому насильству 

2019-2021 0 100 100 200 

С.1.1.3. Сільські жінки – агенти змін 2019-2021 0 130 100 230 

С.1.1.4. Впровадження гендерно-
орієнтованого бюджетування та 
планування (GRB) 

2019-2021 20 30 30 70 

С.1.1.5.Створення Центру молодіжних 
ініціатив 

2019-2021 500 200 200 900 

С.1.1.6. Запровадження 
партисипативного (громадського) 
бюджету 

2019-2021 0 10 10 20 

С.1.2.1. Створення сучасного Центру 
надання адміністративних послуг 

2019-2021 1000 50 0 1050 

С.1.2.2.Облаштування зали засідання 
ради  Помічнянської міської ради 

2019-2021 265,01 0 0 265,01 

С.1.3.1. Доприєднання сільських громад 
та розширення межі Помічнянської ОТГ 

2019-2021 0 0 0 0 

Всього за стратегічною ціллю С.1. 1785,01 570 490 2845,01 

С.2. Здорова громада та здоровий спосіб життя 

С.2.1.1.Запровадження дистанційного 
діагностичного кабінету 

2019-2021 0 100 200 300 

С.2.1.2. Забезпечення Помічнянської 
міської амбулаторії санітарним 
автомобілем для надання невідкладної 
медичної допомоги населенню 

2019-2021 470 20 20 510 

С.2.2.1.Придбання спеціалізованого 
медичного транспорту для потреби 
громади – реанімобілю 

2019-2021 2000 0 0 2000 

С.2.3.1.Соціальна інтеграція населення 
до здорового способу життя 

2019-2021 150 100 100 350 

С.2.3.2. «Молодь за здоров'я» 2019-2021 100 150 100 350 

С.2.4.1.Нове будівництво футбольного 
поля зі штучним покриттям 42 х 22 по 
вулиці Виноградна, 107, в м. Помічна 

2019-2021 0 1498,978 0 1498,978 

С.2.4.2. Нове будівництво футбольного 
поля зі штучним покриттям 42 х 22 по 
вулиці Небесної Сотні, 211 в м. Помічна 

2019-2021 0 1498,978 0 1498,978 
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С.2.4.3. Освітлення міні-футбольного 
майданчику зі штучним покриттям на 
території ЗЗСО №1 ім. Героя України 
Євгена Березняка 

2019-2021 200 0 0 200 

С.2.4.4. Розробка проектно-кошторисної 
документації (ПКД)  на будівництво 
водно-спортивного комплексу 

2019-2021 0 2000 0 2000 

С.2.4.5.  «Сучасний  спортивній зал - в 
майбутньому олімпійські медалі»  на 
базі ЗЗСО № 3 

2019-2021 50 750 0 800 

С.2.4.6.  Комплексна  реконструкція  
міського стадіону «Локомотив» 

2019-2021 100 29900 0 30000 

Всього за стратегічною ціллю С.2. 3070 36017,96 420 39507,96 

С.3. Формування сучасного інклюзивного освітньо-культурного простору 

С.3.1.1.Придбання нового шкільного 
автобуса для підвезення дітей до 
закладів освіти 

2019-2021 1800 0 0 1800 

С.3.1.2. Створення постійно-діючого 
учнівсько-батьківського лекторію «Моє 
майбутнє» 

2019-2021 0 60 260 320 

С.3.1.3. «Сто чудес першої школи» 
(позакласна робота та розкриття 
молодіжних талантів) 

2019-2021 80 0 0 80 

С.3.1.4. Здорове харчування в сучасній 
шкільній їдальні 

2019-2021 1000 1000 1000 3000 

С.3.2.1. Сучасна музична школа – 
виховання обдарованої дитини 

2019-2021 100 0 2000 2100 

С.3.4.1. Створення Інституту третього 
віку ( для  літніх людей) 

2019 - 2021 20 1000 150 1170 

С.3.5.1.Створення сучасного культурно-
дозвільного простору на базі 
Помічнянського міського Палацу 
культури 

2019 - 2021 2355,829
1 

0 0 2355,829
1 

С.3.5.2. Новітня шкільна бібліотека 2019 - 2021 100 100 100 300 

Всього за стратегічною ціллю С.3. 5455,829 2160 3510 11125,83 

Всього за Програмою 3 10310,84 38747,96 4420 53478,8 

 

Загальні обсяги фінансування проектів у розрізі стратегічних цілей 

Стратегічна ціль 2017 2018 2019 

С.1. Підвищення ефективності врядування із залученням 
громадськості 

1785,01 570 490 

С.2. Здорова громада та здоровий спосіб життя 3070 36017,96 420 

С.3. Формування сучасного інклюзивного освітньо-культурного 
простору 

5455,829 2160 3510 

Всього, тис. грн 10310,84 38747,96 4420 

Загальна сума фінансування 28 проектів за Програмою 3 –  53478,8  тис. грн. протягом 
2019-2021 років. 

 

 

 

 

 

4.3. Каталог проектів Програми 3. «Громада ефективного 
врядування та якісних публічних послуг» 

4.3.1. Перелік проектів, спрямованих на досягнення Стратегічної цілі 
С.1. Підвищення ефективності врядування із залученням громадськості 
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Стратегічна ціль  С.1. Підвищення ефективності врядування із залученням громадськості 

Оперативна ціль 
Стратегії, якій відповідає 
проект: 

С.1.1. Залучення громадськості до управління громадою, зокрема 
молоді 

Назва проекту: С.1.1.1. Розширення форм та засобів комунікації із громадськістю 

Цілі проекту: Розширення форм та засобів комунікації із громадськістю з 
метою обміну інформацією та встановлення необхідних ділових 
відносин шляхом ділового листування, представленням презентацій, в 
ході доповідей і виступів, участі у конференціях і нарадах та ін.  

Територія впливу 
проекту: 

Помічнянська ОТГ 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигоди: 

Населення Помічнянської міської об’єднаної територіальної громади, 
навколо 10 000  осіб. 

Стислий опис проекту: Відкритий і вільний доступ до необхідної, повної та вчасно наданої 
інформації є важливим для забезпечення прозорої та відповідальної 
політики. Інформація має бути доступною для громадян, а також 
громадським організаціям задля ефективного виконання ними функції 
контролера. Широке обговорення представниками органів місцевої 
влади та організацій громадянського суспільства різних способів 
вирішення конкретної проблеми політики. Очікується, що у ході 
консультацій органи місцевої влади збирають і узагальнюють думки та 
позиції, які можуть виявитися дуже різними. Тематика консультацій 
часто визначається владою, а не громадськістю. Діалог-співпраця є 
важливим для визначення етапів стратегії реалізації політики, а тому 
часто веде до вироблення спільних рекомендацій, проектів 
нормативних рішень, політичних ініціатив. Партнерство передбачає 
розподіл відповідальності за процес вироблення політики. Воно 
актуальне для розробки або впровадження певної політики або 
проектів, де організації громадянського суспільства можуть бути 
залучені до конкретної реалізації 

Очікувані результати: 1.Створені дорадчо-консультативні органи із механізмом рівної участі 
для забезпечення представництва інтересів жінок, молоді та вразливих 
груп населення 
2.Проведені публічні заходи 
3.Оновлений веб-сайт 
4. Автоматизована система документообігу 

Показники (індикатори) 1.Кількість учасників/ць дорадчо-консультативних органів 
2.Кількість проведених публічних заходів/учасників/ць 
3.Кількість відвідувачів офіційного сайту сільської ради 

Ключові заходи проекту: 1. Проведення громадських слухань і круглих столів за участі суб’єктів 
прийняття рішень з метою визначення актуальних питань і збору 
пропозицій  
2.Проведення семінарів і зустрічей з метою підготовки експертних 
рекомендацій щодо вирішення проблеми 
3. Організація публічних заходів, конференцій, форумів і семінарів з 
метою інформування та обговорення результатів упровадження 
політики за участі організацій громадянського суспільства та громадян 
4. Оновлений внутрішній інтернет-портал міської ради 
5.Впровадження автоматизованої системи документообігу за 
допомогою використання в міській раді відповідного програмного 
забезпечення, наприклад таких програм як «Облік рішень та 
розпоряджень», «Облік звернень громадян» 
6. Створення дорадчо-консультативних органів 
7. Впровадження громадського бюджету 

Період здійснення: 2019 – 2021 роки 

Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

2019 2020 2021 Разом 

0 50 50 100 

Джерела фінансування: Міжнародна технічна допомога, міський бюджет, громадський бюджет 

Ключові учасники 
реалізації проекту: 

Міська рада, громадські організації, КУ «Центр розвитку місцевого 
самоврядування» 

  
 
Стратегічна ціль С.1. Підвищення ефективності врядування із залученням громадськості 

Оперативна ціль 
Стратегії, якій відповідає 
проект: 

С.1.1. Залучення громадськості до управління громадою, зокрема 
молоді 
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Назва проекту: С.1.1.2. Платформа  взаємодопомоги з питань профілактики та 
протидії гендерно – зумовленому насильству 

Цілі проекту: Попередження домашнього гендерного насилля та посилення 
можливостей жінок щодо захисту своїх прав знаннями, вміннями, 
навичками, досвідом, спілкуванням.  

Територія впливу 
проекту: 

Помічнянська ОТГ 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигоди: 

Жінки постраждалі від насилля різного віку, одинокі матері, жінки 
інваліди 

Стислий опис проекту:  Платформа взаємодопомоги  - допомога жінкам та іншим категоріям у 
громаді які потерпають від насильства. Проект спрямований на зміну 
поведінки жінки в суспільстві. Спрямований  на підвищення обізнаності 
з питань гендерної рівності та прав жінок. Націлений на  підтримку  
лідерських ініціатив жінок з метою посилення  їх потенціалу. Даний 
проект при його реалізації передбачає програму заходів адвокаційної 
та інформаційно - просвітницької роботи. Метою заходів є проведення 
тематичних зустрічей, тренінгів, акцій, показ соціальних роликів, 
консультацій, навчання, на тему розпізнання та домашнього 
насильства для різних категорій ( жінки, жінки які потерпають від 
насилля, молодь, батьки дітей, та батьки дітей з інвалідністю) у 
громаді. Для цього потрібно обладнати приміщення сучасним 
обладнанням та меблями. 

Очікувані результати: 1.Створення механізму протидії гендерно – зумовленому насильству 
2.Підвищення рівня знань жінок щодо прав людини 

Показники (індикатори) 1.Кількість проведених презентацій, тренінгів, круглих столів 
2.Кількість учасників акції  
3.Кількість учасників майстерні 
4.Кількість учасників конкурсу мобільних відеороліків 
5.Кількість розповсюджених листівок 

Ключові заходи проекту: 1.Виділення приміщення рішенням міської ради для ГО «Центр жіночих 

ініціатив «Платформа змін»  
2. Ремонт приміщення, закупівля обладнання та меблів 
3. Інформаційна компанія  -  презентація заходів, підготовка статей у 
газету, в соціальних  мережах, репортажі в ЗМІ, друк інформаційних 
листівок, розповсюдження на території громади 
4. Опитування серед населення ( дорослого та шкільного віку) «Що я 
знаю про насильство» 
5.Тренінги за темою «Насильство проблема не  тільки сімейна», Як 
захистити себе та дітей від домашього насильства, де шукати 
допомоги?», «Підвищення самооцінки та самореалізації» 
6.Показ соціального кіно: «Вечір соціального кіно» 
7. «Новорічна майстерня» виготовлення новорічних прикрас 
8. Гендерні стереотипи у казках: розмови за чаєм з психологом 
9.Проведення конкурсу мобільних відеороликів «Насилля у стосунках 
серед молоді не припустиме» 
10. Акція для дітей  «Долоньки щастя» 
11. Круглий стіл для батьків  з психологом «Виховання дітей без 
насильства» 
12. Підготовка листівок до 8 березня: «ЯК жінка - я маю право»  

Період здійснення: 2019 – 2021 роки 

Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

2019 2020 2021 Разом 

0 100 100 200 

Джерела фінансування: Міжнародна технічна допомога, міський бюджет 

Ключові учасники 
реалізації проекту: 

Помічнянська міська рада, ГО «Центр жіночих ініціатив «Платформа 
змін» 

 

Стратегічна ціль С.1. Підвищення ефективності врядування із залученням громадськості 

Оперативна ціль 
Стратегії, якій відповідає 
проект: 

С.1.1. Залучення громадськості до управління громадою, зокрема 
молоді 

Назва проекту: С.1.1.3. Сільські жінки – агенти змін 

Цілі проекту: 1.Освітня, консультаційна, інформаційна підтримка жінок в 
Помічнянському старостівському округу 
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2.Сприяти самозайнятості і незалежності жінок 

3.Посилення жінок та отримання ними досвіду з подальшим  
застосуванням його для відкриття своєї справи 

4.Облаштування кімнати сучасною технікою та меблями для 
проведення тренінгів, майстер класів, зустрічей. 

Територія впливу 
проекту: 

Помічнянський старостівський округ 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигоди: 

Навколо  1500 осіб 

Стислий опис проекту:  В селах Помічна,  Новопавлівка, Червоний Розділ жінки вікових 
категорій 25+ та 45+ в переважній своїй більшості безробітні. Вони 
звичайно мають свої обов’язки по господарству та виконують всю 
домашню роботу, але особистого розвитку та самореалізації не мають. 
Також багато жінок мають навички з різних видів хенд мей, але ці 
навички не досконалі, або жінки не вміють визначити ціну своєї роботи 
та продати свої вироби. Вони потребують підтримки, посилення їх, 
надання їм більшої впевненості стимуляції до самореалізації, 
отримання нових знань, наприклад з комп’ютерної грамотності або 
роботи в інтернеті. В проекті планується запрошувати професійних 
тренерів для проведення різних тренінгів. А також за допомогою 
інтернету проводити майстер класи з різних видів хенд мей для 
покращення навичок жінок. Для цього потрібно обладнати кімнату в 
приміщенні  клубу села Помічна, зробити  косметичний ремонт, 
встановити сучасну техніку та меблі. Організувати місце, де можна 
проводити тренінги ,майстер класи та різні збори. 

Очікувані результати: 1.Проведено тренінг з комп’ютерної грамотності 
2. Проведено тренінг з протидії насиллю. 
3.Проведено тренінг з пошуку та організації роботи в інтернеті. 
4.Проведено тренінг з правильної оцінки своєї праці і подолання 
бідності жінок. 
5.Закуплено 1 ноутбук. 
6.Закуплено 1 аудіо систему до ноутбука (динаміки). 
7.Закуплено  1 проектор. 
8.Закуплено 1 екран. 
9.Закуплено 1 швейну машинку. 
10.Закуплено  WIFI роутер та 1 антену для інтернету. 
11.Закуплено 2 УФО. 
12.Закуплено столи 3 штуки. 
13.Закуплено 2 дивани. 
14.Закуплено стільці 15 штук. 

Показники (індикатори) 1.Кількість тренінгів/учасників/учасниць 

Ключові заходи проекту: 1.Виділення кімнати в приміщенні  клубу села Помічна 
2. Проведення ремонтних робіт 
3.Організація та проведення тренінгів з комп’ютерної грамотності, з 
протидії насиллю, з організації роботи в інтернеті 
4.Закупівля обладнання: ноутбук, аудіо система до ноутбука, проектор, 
екран, швейна машинка, WIFI роутер та  антена для інтернету, УФО, 
столи, стільці  
5.Проведення косметичного ремонту. 
6.Установка техніки  та інтернету. 
7.Поведення майстер класів з хенд мей 

Період здійснення: 2019 – 2021 роки 

Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

2019 2020 2021 Разом 

0 130 100 230 

Джерела фінансування: Міжнародна технічна допомога, міський бюджет 

Ключові учасники 
реалізації проекту: 

Помічнянська міська рада, староста, громадські організації, жіночі 
ініціативні групи 

 

Стратегічна ціль С. Громада ефективного врядування та якісних послуг 

 С.1. Підвищення ефективності врядування із залученням громадськості 

Оперативна ціль 
Стратегії, якій відповідає 
проект: 

С.1.1. Залучення громадськості до управління громадою, зокрема 
молоді 
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Назва проекту: С.1.1.4. Впровадження гендерно-орієнтованого бюджетування та 

планування (GRB) 
Цілі проекту: Розробка та впровадження гендерно-орієнтованого бюджету та 

програми соціального-економічного розвитку, спрямованих на 
врахування практичних потреб та інтересів кожної людини, не залежно 
від її віку та статі 

Територія впливу 
проекту: 

Помічнянська ОТГ 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигоди: 

Навколо 10 тис.осіб 

Стислий опис проекту:  Ґендерне бюджетування дозволяє проаналізувати та 
переструктурувати доходи та видатки таким чином,щоб потреби 
громади,  як жінок, так і чоловіків з різних соціальних та вікових 
категорій, були відповідно представлені в статтях видатків бюджету 

Очікувані результати: 1.Підвищення якості послуг для населення, оскільки вибудовуються 
чіткі орієнтири на конкретного споживача 
2. Підвищення темпів економічного розвитку і скороченню бідності 
3. Ефективне використання ресурсів громади  

Показники (індикатори) 1.Розроблений та впроваджений гендерно-орієнтований бюджет 
2.Розроблена та впроваджена програма соціально-економічного 
розвитку 
3.Проведені навчальні заходи для працівників органів місцевого 
самоврядування стосовно гендерно-орієнтованого бюджетування та 
планування 

Ключові заходи проекту: 1.Гендерний аналіз 
1.1.Визначення гендерних проблем у галузі: аналіз ситуації, збір даних 
1.2. Проведення ґендерного аналізу програм/ заходів/ послуг/ 
бюджетних видатків 
1.3. Формування цілей та рекомендацій з посилення рівності 
2.Зміни у програми та бюджети 
2.1.Внесення змін до політики, бюджету та програм 
2.2.Моніторинг і оцінка 
3.Затвердження бюджету з врахуванням гендерного компоненту 
4.Затвердження програми соціально-економічного розвитку з 
врахуванням гендерного компоненту 

Період здійснення: 2019 рік 

Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

2019 2020 2021 Разом 

20 30 30 70 

Джерела фінансування: Міжнародна технічна допомога  

Ключові учасники 
реалізації проекту: 

Помічнянська міська рада, міжнародні та національні експерти 

 
 

Стратегічна ціль С.1. Підвищення ефективності врядування із залученням 
громадськості 

Оперативна ціль / 
завдання Стратегії, якому 
відповідає проект: 

С.1.1. Залучення громадськості до управління громадою, зокрема 
молоді 

Назва проекту: С.1.1.5.Створення Центру молодіжних ініціатив 

Цілі проекту: 

Створення Центру молодіжних ініціатив у формі громадської 
організації з метою захисту прав та інтересів молоді, активізації 
молодіжного руху у Помічнянській ОТГ, підтримки молодіжних 
ініціатив. Забезпечення ефективної комунікації між молоддю та 
органами місцевого самоврядування. Створення простору для 
взаємодії, комунікації та творчості для молоді 

Територія впливу проекту: Помічнянська ОТГ 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

300 учнів у закладах загальної середньої освіти  та  3300 молодих 
людей віком від 18-35 років. 

Стислий опис проекту: 

На сьогоднішній день в Помічнянській ОТГ відсутній простір для 
комунікації молоді. Молоді люди не мають умов для налагодження 
ефективної комунікації, генерації власних ініціатив, співпраці у 
молодіжному середовищі та з органами місцевого самоврядування, 
також громадськими організаціями.  
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В Помічнянській ОТГ вже створена молодіжна рада, як 
консультативно-дорадчий орган виконавчого комітету Помічнянської 
міської ради. Однак, власного простору для проведення заходів, 
зборів, тренінгів, майстер-класів, воркшопів, тематичних зустрічей 
немає. 
Створення молодіжного центру дасть змогу активізувати роботу 
молодіжної ради, залучити більшу кількість молодих людей до 
громадського життя ОТГ та дозволить ефективно функціонувати 
різним формам молодіжного руху. 

Очікувані результати: 

1.Створений Центр молодіжних ініціатив у формі громадської 
організації 
2.Виділено приміщення для роботи Центру молодіжних ініціатив на 
пільгових умовах за одну гривню в рік 
3.Проведені заходи: тренінги, воркшопи, майстер-класи, тематичні 
зустрічі 
4.Розроблені проектні заявки на участь у конкурсах міжнародних 
донорських організацій 
5.Збільшена кількості активних, небайдкжих, зацікавлених в розвитку 
громади молодь. 
6.Підтримка молодіжних ініціатив  
7.Налагоджена взаємодія між молоддю та владою.  
8. Ефективна комунікація в молодіжному середовищі.  
 

Показники (індикатори) 

1.Створений Центр молодіжних ініціатив у формі громадської 
організації 
2.Кількість проведених заходів 
3.Кількість учасників/учасниць 
4.Кількість розроблених проектних пропозицій на участь у конкурсах 
міжнародних донорських організацій 
5.Обсяги залученої міжнародної технічної допомоги на підтримку 
молодіжних ініціатив 

Ключові заходи проекту: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Проведення ремонтних робіт в приміщенні за адресою:  вул. Січових 
Стрільців, 1а.   
1.1.Заміна вікон та дверей 
1.2.Облаштування натяжної стелі 
1.3.Шпаклювання та фарбування стін 
1.4.Покриття підлоги ламінатом 
1.5.Придбання меблів (столи, стільці, шафи), придбання комп’ютерної 
техніки;  
1.6.Реконструкція системи опалення 
1.7.Облаштування енергоефективного освітлення приміщення 
1.8.Покриття приміщення швидкісним Інтернетом 
2.Проведення циклу тренінгів з проектного менеджменту, протидії 
боулінгу, секстингу, профорієнтації молоді, протидії нарко- та 
тютюнозалежності, пропаганді здорового способу життя, запобігання 
ВІЛ\СНІД. 

 Період здійснення: 2019 рік 

Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

2019 2020 2021 Разом 

500 200 200 900 

Джерела фінансування: Місцевий бюджет, державний бюджет, міжнародна технічна допомога 

Ключові потенційні 
учасники проекту: 

Молодіжна рада, ГО «Молода Помічнянська  громада», відділ освіти, 
Помічнянська міська рада 

 
 
Стратегічна ціль С.1. Підвищення ефективності врядування із залученням громадськості 

Оперативна ціль / 
завдання Стратегії, якому 
відповідає проект: 

С.1.1. Залучення громадськості до управління громадою, зокрема 
молоді 

Назва проекту: С.1.1.6. Запровадження партисипативного (громадського) 
бюджету 

Цілі проекту: Розбудова ефективної системи співпраці і взаємодії органів місцевого 
самоврядування та громадськості в процесі управління громадою  
шляхом залучення членів територіальної громади до бюджетного 
процесу за методологією громадський бюджет. 

Територія впливу 
проекту: 

Помічнянська ОТГ 



 42 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигоди: 

Населення Помічнянської міської територіальної громади – 10 тисяч 
осіб 

Стислий опис проекту: Найбільш вдалим світовим досвідом щодо технології залучення 
громадян до процесу вироблення та прийняття рішень є використання 
громадського бюджету (партиципаторного бюджетування, бюджету 
участі) на місцевому рівні. Саме методологія партиципаторного 
бюджетування (від. англ. participatory budgeting), як форма прямої 
демократії, визначається як відкритий процес дискусії та прийняття 
рішень, в якому кожен мешканець громади має можливість подати 
власну пропозицію та шляхом голосування вирішити, в який спосіб 
витрачати частину місцевого бюджету, віднесеного до громадського 
бюджету. Для цього необхідно розробити цільову програму, яка 
встановлює та регулює систему взаємодії міської ради та членів 
територіальної громади в питаннях підготовки, подачі, розгляду, 
відбору та реалізації проектних пропозицій, поданих останніми на 
громадський бюджет за рахунок коштів міського бюджету. Програма 
впроваджує інноваційні механізми залучення громадськості до 
розподілу коштів міського бюджету та спрямована на демократичний 
процес обговорення громадою окремих напрямів використання 
бюджетних коштів. 

Очікувані результати: Основними очікуваними результатами, яких планується досягти до 
кінця терміну реалізації Програми, є: 
1. створення ефективної системи міської ради та членів територіальної 

громади в бюджетному процесі за методологією громадський 
бюджет; 

2. прийняття низки нормативно-правових актів органами місцевого 
самоврядування щодо залучення членів територіальної громади до 
процесу управління громадою, в тому числі до бюджетного процесу; 

3. створення і ефективна діяльність робочої групи; 
4. створення і робота веб-ресурсу громадського бюджету; 
5. проведення низки інформаційних та навчальних заходів; 
6. залучення членів територіальної громади до відкритого, 

рівноправного, прозорого розподілу бюджетного фінансового 
ресурсу за допомогою проектного механізму та конкурсного відбору; 

7. реалізація низки проектних пропозицій, спрямованих на вирішення 
проблем і задоволення потреб населення громади; 

8. покращення місцевої політики щодо підвищення рівня громадської 
активності та участі членів територіальної громади в процесі 
управління громадою, в тому числі у бюджетному процесі; 

9. підвищення відкритості діяльності органів місцевого самоврядування 

Показники (індикатори) 1.Обсяг коштів громадського бюджету на рік (тис.грн.) 
2.Кількість ініціатив – учасників 
3.Кількість переможців 

Ключові заходи проекту: Складовими Програми є п’ять етапів, які реалізуються в рамках одного 
циклу: 1. Інформаційно-освітня кампанія. 2. Розробка і подання 
проектних пропозицій громадянами на Громадський бюджет. 3. Оцінка 
проектних пропозицій 4. Голосування за проекти громадянами та 
визначення проектів-переможців. 5. Реалізація проектів-переможців. 

Період здійснення: 2019 – 2021 роки 

Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

2019 2020 2021 Разом 

0 10 10 20 

Джерела фінансування: Міський бюджет, благодійницька допомога від населення та 
підприємців 

Ключові учасники 
реалізації проекту: 

Міська рада, громадські організації, ініціативні групи, підприємці 

 

Стратегічна ціль С.1. Підвищення ефективності врядування із залученням громадськості 

Оперативна ціль / 
завдання Стратегії, якому 
відповідає проект: 

С.1.2. Підвищення якості та доступності адміністративних послуг 

Назва проекту: С.1.2.1. Створення сучасного Центру надання адміністративних 
послуг 

Цілі проекту: Створення Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) з метою 

надання адміністративних послуг громадянам у максимально  

комфортних умовах 
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Територія впливу 

проекту: 
Помічнянська ОТГ 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигоди: 
Населення Помічнянської місьної територіальної громади –10105. осіб, 

а також ВПО – близько 30  осіб 

Стислий опис проекту: Створення Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) – місце 

(будівля, приміщення, орган влади), де особі можна отримати 

максимально необхідний перелік адміністративних послуг у 

комфортних умовах. Ключовими ознаками належного ЦНАП є:  

1) Повний перелік базових послуг, тобто наявність у ньому 

найважливіших для громадян адміністративних послуг;  

2) Комфортне та безбар’єрне для відвідувачів приміщення і некабінетна 

система обслуговування.  

3) Розширені та орієнтовані на різні групи громадян прийомні години, в 

тому числі робота без перерв/у «обідній час», щонайменше – один з 

днів на тиждень у вечірні години (до 20.00), за можливості – прийом 

громадян також у суботу.  

4) Можливість отримання «супутніх послуг». Насамперед, це банківське 

/ касове обслуговування - внесення плати за адміністративні послуги у 

приміщенні ЦНАП.  

У громадах, які складаються з кількох населених пунктів (а саме такими 

є об’єднані територіальні громади), увага має приділятися не лише 

центральному (основному) офісу ЦНАП, а й забезпеченню 

територіальної доступності послуг через територіальні підрозділи 

ЦНАП, віддалені місця для роботи адміністраторів, мобільні робочі 

місця, залучення старости до надання послуг тощо. 

Очікувані результати: 1.Створений сучасний ЦНАП з комфортним та безбар′єрним  для 
відвідувачів доступом 
2.Облаштовані робочі місця 
3.Затверджений повний перелік базових послуг, тобто наявність у 
ньому найважливіших для громадян адміністративних послуг 
4.Створення сучасного простору для прийму громадян із доступністю 
для людей із інвалідністю 
5.Забезпечення роботи електронної черги 

Показники (індикатори) 1.Середній термін обслуговування споживача послуги 
2.Кількість наданих послуг 
3.Кількість споживачів послуг 
4.Рівень задоволеності послугою 

Ключові заходи проекту: 1.Створення Робочої групи по створенню (модернізації) ЦНАП 
2.Розробка дизайн - проекту 
3. Реконструкція внутрішніх приміщень  під ЦНАП 

4. Влаштування туалету із доступом осіб з обмеженими можливостями 

та дитячого куточка 

5. Благоустрій прилеглої території 

6. Облаштування пандуса 

7. Встановлення енергозберігаючих вікон та дверей 

8. Навчання персоналу з якісного обслуговування громадян 
9. Встановлення системи е-документообігу «Вулик» 

Період здійснення: 2019 – 2021 роки 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2019 2020 2021 Разом 

1000 50 0 1 050 

Джерела фінансування: Міжнародна технічна допомога, міський бюджет,  кошти субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на формування 

інфраструктури об’єднаних територіальних громад 

Ключові учасники 
реалізації проекту: 

Міська рада, ЦНАП 

 
 

Стратегічна ціль С.1. «Підвищення ефективності врядування із залученням 
громадськості» 

Оперативна ціль / 
завдання Стратегії, якому 
відповідає проект: 

С.1.2. Підвищення якості та доступності адміністративних послуг 

Назва проекту: С.1.2.2.Облаштування зали засідання ради  Помічнянської міської 
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ради 

Цілі проекту: 

Запровадження кращих практик демократичних процедур у 
повсякденну роботу органів місцевого самоврядування, підвищення 
рівня звітності, відкритості та прозорості у прийнятті рішень, 
забезпечення швидкого, точного та достовірного висвітлення 
результатів голосування для громадськості, створення максимально 
комфортного осередку проведення сесійних засідань, засідань комісій, 
проведення зустрічей з громадськістю, конференцій, семінарів тощо 

Територія впливу 
проекту: 

Помічнянська ОТГ 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

Реалізація  проекту  дасть можливість удосконалити та осучаснити 
систему роботи депутатського корпусу (27 осіб) та виконавчого комітету 
(20 осіб).  Близько 500 осіб, які є членами комісій, учасниками 
семінарів, конференцій, зустрічей, членами робочих груп, ГО та 
молодіжної ради. Понад 5000 громадян, які матимуть можливість бути 
максимально інформованими та залученими до діяльності органів 
місцевого самоврядування. 

Стислий опис проекту: 

В результаті створення ефективних органів управління громадою на 
підставі ефективної структури виконавчих органів міської ради та  
побудованої системи комунікацій із громадою – основними завданнями, 
які вимагають процеси децентралізації влади та демократизації 
суспільства, є відкритість, прозорість, участь жителів у прийнятті 
рішень, рівність та врахування інтересів. Найпріоритетнішим 
елементом управління є прозорість. Метою проекту є запровадження 
кращих практик демократичних процедур у повсякденну роботу органів 
місцевого самоврядування, підвищення рівня звітності, відкритості та 
прозорості у прийнятті рішень, забезпечення швидкого, точного та 
достовірного висвітлення результатів голосування для громадськості, 
створення максимально комфортного осередку проведення сесійних 
засідань, засідань комісій, проведення зустрічей з громадськістю, 
конференцій, семінарів тощо. 

Очікувані результати: 

Облаштований зал засідання. Встановлення необхідної техніки: 
електронна система поіменного голосування, відеокамера, 
підзвучувальна система, фотокамера, проектор, екран та ін. 
Покращення стану інформування жителів відносно прийнятих рішень, 
он-лайн відео трансляції, їх запис та публікації на сайті міської ради, 
посилання на архів записів та можливість перегляду усім громадянам. 
Низький рівень корупційних ризиків, ефективне та оперативне 
проведення сесій ради, впровадження  системи відкритого поіменного 
голосування із використанням системи електронного голосування. 
Ефективність та комфортність проведення конференцій, засідань, 
зустрічей, семінарів тощо. Реалізація проекту стане поштовхом до 
розвитку відкритої  комунікативної громади з налагодженим зворотним 
зв’язком довіри «влада – громада - влада», що дасть можливість 
активному залученню членів громади до участі у вирішенні проблем 
функціонування і перспективного розвитку своєї території. 

Показники (індикатори) 1.Кількість одиниць обладнання 

Ключові заходи проекту: 

1.Закупівля техніки 
2.Облаштування сесійної зали 
3.Консультування депутатського корпусу 
4.Інформування населення 

Період здійснення: 2019 

Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

2019 2020 2021 Разом 

265,010 0 0 265,010 

Джерела фінансування: Місцевий бюджет, державний бюджет, міжнародна технічна допомога 

Ключові потенційні 
учасники проекту: 

Помічнянська міська рада 

 
 
Стратегічна ціль С.1. Підвищення ефективності врядування із залученням громадськості 

Оперативна ціль 
Стратегії, якій відповідає 
проект: 

С.1.3. Приєднання та розширення межі Помічнянської об’єднаної 
територіальної громади 

Назва проекту: С.1.3.1. Доприєднання сільських громад та розширення межі 
Помічнянської ОТГ  
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Цілі проекту: Розширення меж об’єднаної територіальної громади за рахунок 
приєднання сільських рад 

Територія впливу 
проекту: 

Помічнянська ОТГ 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигоди: 

Навколо 12 тис.осіб 

Стислий опис проекту: Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України (щодо добровільного приєднання територіальних громад)» 
(законопроект №4772 ) спростив процедуру добровільного об’єднання 
територіальних громад та надав право громадам за спрощеною 
процедурою приєднуватися до вже створеної об’єднаної громади. Він 
сприятиме формуванню справді спроможних громад, відповідно до 
затверджених Перспективних планів без порушення Методики 
формування таких громад. Змінами, зокрема, визначаються 
параметри, після досягнення яких новостворена територіальна 
громада може вважатись спроможною. Така громада повинна бути 
створена навколо центру, визначеного Перспективним планом 
формування територій громад області, і в ній повинно проживати не 
менше половини мешканців від кількості, передбаченої Перспективним 
планом. Кожна наступна територіальна громада об’єднується з цією 
громадою за спрощеними процедурами. Також в приєднаних 
територіальних громадах проводяться вибори депутатів ради 
об’єднаної громади, у той час, як вибори голови об’єднаної громади не 
проводяться. Таким чином, у раді новоствореної громади будуть 
представники від усіх територій. 

Очікувані результати: 1.Збільшення площі території об’єднаної територіальної громади 
2.Збільшення кількості населення об’єднаної територіальної громади 
3.Збільшення спроможності об’єднаної територіальної громади 

Показники (індикатори) 1.Кількість населених пунктів, які увійшли в ОТГ 
2.Кількість населення ОТГ 
3.Площа ОТГ 

Ключові заходи проекту: 1.Доприєднання Олексіївської, Миколаївської, Перчунівської  сільських 
рад до Помічнянської об’єднаної територіальної громади у 
відповідності до Перспективного плану формування територій громад 
Кіровоградської області 
2. Ініціювання добровільного приєднання до об’єднаних територіальних 
громад 
3. Підготовка проекту рішення про добровільне приєднання до 
об’єднаної територіальної громади 
4.Оголошення Центральною виборчою комісією рішення про 
призначення додаткових виборів в селищну раду об’єднаної 
територіальної громади депутатів від територіальної громади, що 
приєднується. 
5.Припинення повноважень сільського, селищного голови 
територіальної громади, що приєдналася до об’єднаної територіальної 
громади 
6.Здійснення повноважень старост сільськими головами 
територіальних громад, що приєдналися до об’єднаної територіальної 
громади на період повноважень ради об’єднаної територіальної 
громади цього скликання. 

Період здійснення: 2020 – 2021 роки 

Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

2019 2020 2021 Разом 

0 0 0 0 

Джерела фінансування: В рамках поточної діяльності міської ради 

Ключові учасники 
реалізації проекту: 

Міська рада, громадські організації, ініціативні групи, підприємці 

 
 

4.3.2. Перелік проектів, спрямованих на досягнення Стратегічної цілі 
С.2. Здорова громада та здоровий спосіб життя 

 
Стратегічна ціль С.2.Здорова громада та здоровий спосіб життя 

Оперативна ціль / 
завдання Стратегії, якому 

С.2.1.Створення ефективної мережі надання ПМД 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=59314


 46 

відповідає проект: 

Назва проекту: С.2.1.1.Запровадження дистанційного діагностичного кабінету 

Цілі проекту: 
Підвищення якості та доступності медичних послуг в ОТГ шляхом 
закупівлі діагностичного медичного обладнання та проведення швидкої 
та якісної попередньої діагностики   

Територія впливу проекту: Маломобільні групи населення Помічнянської ОТГ 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

Понад 5 000 тис. осіб (50% всього населення) 

Стислий опис проекту: 

Звертаючись до лікувально-профілактичних закладів людина 
розраховує перш за все на швидке отримання консультації та якісне 
вирішення своєї проблеми. Переважна більшість людей що 
звертаються за допомогою люди у віці 40-64, трохи менше люди у віці 
65+. Зазвичай особи поважного віку, вагітні жінки, люди з інвалідністю 
та інші маломобільні групи населення більш всього потребують 
кваліфікованої адресної медичної допомоги. Дана категорія, люди, що 
відчувають труднощі при самостійному пересуванні, одержанні послуги, 
необхідної інформації або при орієнтуванні в просторі. Кількість 
сімейних лікарів що на даний час працюють в межах Помічнянської ОТГ 
не здатна повністю забезпечити дану категорію населення адресною 
допомогою. Ситуація ускладнюється відсутністю необхідної кількості 
транспортних засобів для медичних працівників та сучасного 
діагностичного обладнання. Дану проблему можливо мінімізувати 
створивши дистанційні діагностичні медичні кабінети. Створення таких 
кабінетів на базі КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» 
дозволить населенню отримати швидку та якісну попередньою 
діагностику і дистанційний нагляд в процесі лікування та реабілітації.  
Також, перевагою даних кабінетів є підключення до телемедичних 
установ, що надасть можливість лікарям проводити консиліуми та 
отримувати консультації у лікарів з усієї України. 

Очікувані результати: 

1.Проведення дистанційних діагностичних досліджень 
2.Реальне забезпечення маломобільних груп населення адресною 
медичною допомогою 
3.Вчасна діагностика захворювань. 

Показники (індикатори) 1.Кількість проведених діагностичних досліджень 

Ключові заходи проекту: 

1.Закупівля мобільного комплекту «Інтелектуальна система 
дистанційної діагностики IDIS» 
2. Забезпечення навчання медичного персоналу шляхом залучення 
тренерів 
3. Адресна дистанційна діагностика:  

 Вимірювання артеріального тиску 

 Електрокардіографічне дослідження (12 відведень) 

 Вимірювання цукру в крові 

 Аналіз сечі (11 параметрів) 

 Вимірювання функцій дихання (пікфлуометрія) 

 Вимірювання насиченості крові киснем (пульсоксиметр) 

 Вимірювання температури тіла 

 Дослідження шкірних новоутворень (дерматоскоп + цифрова 
камера) 

4.Супровід публічних заходів по тематиці охорони здоров’я що 
проводяться органами місцевого самоврядування та громадськими 
організаціями. 

Період здійснення: 2019 – 2021 роки 

Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

2019 2020 2021 Разом 

153 10 10 173 

Джерела фінансування: Міжнародна технічна допомога, міський бюджет, стейкхолдери 

Ключові потенційні 
учасники проекту: 

КНП «Помічнянський центр ПМСД», міська рада 

 
 

Стратегічна ціль С.2.Здорова громада та здоровий спосіб життя 

Оперативна ціль / 
завдання Стратегії, якому 
відповідає проект: 

С.2.1.Створення ефективної мережі надання ПМД 

Назва проекту: С.2.1.2. Забезпечення Помічнянської міської амбулаторії 
санітарним автомобілем для надання невідкладної медичної 
допомоги населенню 
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Цілі проекту: 1.Організація надання невідкладної медичної допомоги населенню 
2.Забезпеченість санітарним транспортом КНП «Центр первинної 
медико-санітарної допомоги» на засадах сімейної медицини 

Територія впливу проекту: населення Помічнянської ОТГ  

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

10 105 осіб 

Стислий опис проекту: 

Більшість звернень, що надходять до лікувально-профілактичних 
закладів первинної медико-санітарної допомоги потребують швидкого 
реагування.Кількість сімейних лікарів що на даний час працюють в 
межах Помічнянської ОТГ невзмозі реально забезпечити невідкладною 
медичною допомогою осіб що її потребують.Наразі 4-ма сімейними 
лікарями за договором про медичне обслуговування надаються послуги 
65% населення, а це понад 6000 тисяч осіб. Навантаженість на лікарів 
та відсутність необхідної кількості транспортних засобів впливає на 
якість екстреної медичної допомоги в громаді. Придбання сучасного 
транспортного засобу дозволить вчасно надавати первинну медичну 
допомогу безпосередньо за викликом, під час амбулаторного лікування 
чи з ініціативи медичних працівників з профілактичною метою. 
Реалізація права кожного на медичну допомогу позитивно 
відобразиться на загальному стані здоров'я населення ОТГ, та стане 
рішучим кроком на шляху до збільшення довголіття українців. 

Очікувані результати: 

1.Придбання автотранспорту 1 одиниці 
2.Забезпеченність пацієнтів, які з об'єктивних причин не можуть прийти 
на прийом до лікаря адресною медичною допомогою. 
3.Вчасна невідкладна допомога пацієнтам з серцево-судинними 
захворюваннями та онкохворим паліативним пацієнтам. 

Показники (індикатори) 
1.Придбаний автотранспорт 1 одиниця 
2.Кількість виїздів 
3.Кількість осіб, які отримали невідкладну та адресну допомогу 

Ключові заходи проекту: 

1.Забезпечення Помічнянської міської амбулаторії санітарним 
автомобілем. 
2.Вчасна невідкладна допомога пацієнтам з серцево-судинними 
захворюваннями та онкохворим паліативним пацієнтам та пацієнтів, які 
з об'єктивних причин не можуть прийти на прийом до лікаря медичною 
допомогою 
3. Забезпечення проходження навчання на курсах із підготовки водіїв. 
4.Супровід публічних заходів, що проводитимуться органами місцевого 
самоврядування та громадськими організаціями. 

Період здійснення: 2019 – 2021 роки 

Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

2019 2020 2021 Разом 

470 20 20 510 

Джерела фінансування: Міжнародна технічна допомога, міський бюджет, партнери проекту 

Ключові потенційні 
учасники проекту: 

КНП «Помічнянський центр ПМСД», міська рада 

Стратегічна ціль С.2.Здорова громада та здоровий спосіб життя 

Оперативна ціль / 
завдання Стратегії, якому 
відповідає проект: 

С.2.2. Формування спроможної мережі госпітального округу 

Назва проекту: 
С.2.2.1.Придбання спеціалізованого медичного транспорту для 
потреби громади – реанімобілю 

Цілі проекту: 
Придбання спеціалізованого медичного транспорту для потреби 
громади з метою мінімізації  летальності та ускладнення при виникненні 
термінальних станів  в перебігу хвороб серед населення громади 

Територія впливу проекту: Помічнянська ОТГ 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

Більше 10,0 тисяч жителів Помічнянської ОТГ та в перспективі 
мешканці сусідніх  сільських рад, які будуть приєднані до Помічнянської 
громади в процесі децентралізації 

Стислий опис проекту: 

Реалізація даного проекту дозволить оперативно доставляти хворих 
людей до медичного закладу, у якому зможуть надати 
висококваліфіковану медичну допомогу. В даний час у місті відсутній 
спеціалізований медичний транспорт. Неодноразово мали місце 
виникнення термінальних станів  при транспортуванні хворих 
бригадами екстреної медицини (фельдшерські бригади) до 
спеціалізованих медичних закладів вторинного та третинного рівня. 
Один випадок транспортування у 2018 році хворої до медичного 
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закладу закінчився летально. Враховуючи перспективу створення 
госпітальних округів, що передбачено у рамках запровадженої 
медичної реформи, центр госпітального округу буде знаходитись в 
м.Голованівськ а це більше 120 км від центру ОТГ. Дорога перебуває у 
незадовільному стані. Транспортування буде здійснюватися більше 
двох годин, що не відповідає золотому стандарту (1 година доставки). 
Це створює додатковий ризик при транспортуванні тяжких хворих до 
відповідного лікувального закладу. Необхідно придбати реанімобіль, 
який повинен бути обладнаний згідно протоколів надання медичної 
допомоги в екстрених випадках (дефібрилятор, електрокардіограф, 
можливість проведення інфузійної терапії у період транспортування 
хворого) 

Очікувані результати: 

1.Закуплений реанімобіль обладнаний згідно протоколів надання 
медичної допомоги в екстрених випадках (дефібрилятор, 
електрокардіограф, можливість проведення інфузійної терапії у період 
транспортування хворого) 
2.Скерування тяжких хворих до відповідних лікувальних закладів, 
зберегти життя та здоров`я людей 

Показники (індикатори) 

1. Придбаний реанімобіль обладнаний згідно протоколів надання 
медичної допомоги в екстрених випадках (дефібрилятор, 
електрокардіограф, можливість проведення інфузійної терапії у період 
транспортування хворого) 

Ключові заходи проекту: 

1.Визначення найближчих лікувальних закладів у межах госпітального 
округу, які б у повній мірі задовольняли потреби населення громади. 
2.Розробка та узгодження маршрутів доставки хворих 
3.Налагодження співпраці з службою екстреної медицини катастроф. 
4. Закупівля реанімобілю обладнаного згідно протоколів надання 
медичної допомоги в екстрених випадках (дефібрилятор, 
електрокардіограф, можливість проведення інфузійної терапії у період 
транспортування хворого) 

Період здійснення: 
2019 рік 
 

Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

2019 2020 2021 Разом 

2 000 0 0 2 000 

Джерела фінансування: 
Обласний бюджет, місцевий бюджет, державний бюджет, приватні 
кошти, міжнародна технічна допомога 

Ключові потенційні 
учасники проекту: 

Помічнянська міська рада 

 
 
Стратегічна ціль С.2.Здорова громада та здоровий спосіб життя 

Оперативна ціль / 
завдання Стратегії, якому 
відповідає проект: 

С.2.3.Формування здорового способу життя 

Назва проекту: 
С.2.3.1.Соціальна інтеграція населення до здорового способу 
життя 

Цілі проекту: 
1.Підвищення рівня знань населення Помічнянської ОТГ щодо 
здорового способу життя 
2.Впровадження профілактичних заходів 

Територія впливу проекту:  Помічнянська ОТГ 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

10 тис.осіб 

Стислий опис проекту: 

Згідно останнім даним Державної служби статистики України 
«Самооцінка населенням стану здоров’я та рівня доступності окремих 
видів медичної допомоги у 2017 році»  49% громадян оцінили свій стан 
здоров’я як «добре», 40,5 «задовільно» та 10% «погано». 
З огляду на статистичні показники в країні погіршується стан здоров’я 
населення, що пояснюється  рядом причин:  недооцінкою  значення  
проблеми  на загальнодержавному  рівні,  в  сім’ї,  навчальних 
закладах, місцях праці.   Низький рівень знань людей  щодо  засобів  
зміцнення  і  збереження здоров’я, ролі при цьому здорового способу 
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життя. Погіршується екологічна ситуація, зростає рівень залежності 
людей від алкоголю, паління, вживання наркотиків.  Оскільки саме від 
стану здоров’я людей залежить розвиток суспільства та його майбутнє, 
необхідно запровадити комплексність підходів до  вирішення  цієї  
проблеми.  
Наразі вирішення даної проблеми полягає у спільності та  єдності дій 
різних державних та громадських органів.  Мета - об’єднати  в собі 
значну кількість взаємодіючих компонентів для виховання здорового 
покоління та попередження захворювань в громаді.    

Очікувані результати: 

1.Прищеплення культури здорового способу життя 
2.Зменшення відсотку смертності громадян 
3.Постійний моніторинг факторів впливу на здоров’я громади 
4.Наявність доступних громадських туалетів та мобільних кабін.  
5.Дотримання санітарних умов в закладах харчування та продажу 
харчових продуктів. 

Показники (індикатори) 

1.Кількість проведених  інформаційних кампаній 
2 Кількість учасників/ць інформаційних кампаній 
3.Кількість заходів щодо профілактики соціально-небезпечних хвороб 
(ВІЛ/СНІД, туберкульоз) 

Ключові заходи проекту: 

1. Проведення тематичних занять з сім’ями що перебувають на обліку в 
центрі соціального обслуговування громадян 
2. Моніторинг захворюваності в громаді, оцінка соціальних і 
економічних факторів, що впливають на стан здоров’я населення 
3.Проведення рекламно-просвітницьких кампаній мотивуючих до 
ведення здорового способу життя 
4. Розроблення механізмів розвитку фізичного, духовного способу 
життя 
5. Громадський моніторинг на відповідність санітарним нормам 
громадських вбиралень 
6. Модернізація та облаштування громадських вбиралень 
7. Організація заходів щодо профілактики соціально-небезпечних 
хвороб (ВІЛ/СНІД, туберкульоз) 
8. Громадський моніторинг закладів громадського харчування (кафе, 
столові та ін..) та закладів продажу харчових продуктів. 
9. Розміщення інформації про проведені заходи з перевірки на сайті 
Помічнянської міської ради. 

Період здійснення: 2019 – 2021 роки 

Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

2019 2020 2021 Разом 

150 100 100 350 

Джерела фінансування: Міжнародна технічна допомога, міський бюджет 

Ключові потенційні 
учасники проекту: 

КНП «Помічнянський центр ПМСД», громадські організації 

 
 

Стратегічна ціль С.2.Здорова громада та здоровий спосіб життя 

Оперативна ціль С.2.3.Формування здорового способу життя 

Назва проекту С.2.3.2. «Молодь за здоров'я» 

Цілі проекту Збереження і зміцнення здоров'я дітей та молоді, формування духовних 

потреб і навичок  здорового способу життя 

Територія проекту Помічнянська ОТГ 

Орієнтовна кількість  

отримувачів вигод 

3500 осіб 

Стислий опис проекту Збереження та зміцнення здоров'я дітей та молоді є пріоритетним 

напрямком розвитку суспільства. Формування здорового способу життя 

повинно стати комплексною, системною та цілеспрямованою діяльністю 

органів місцевого самоврядування, громадських організацій, сім'ї, інших 

соціальних інститутів яка буде безпосередньо спрямована формуванню, 

збереженню, зміцненню, відновленню і передачі здоров'я молодому 

поколінню. Здійснення заходів спрямованих на популяризацію та 

утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров'я 

серед молоді.  
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Очікувані результати 1. Підвищення знань, умінь і навичок здорового способу життя у підлітків 

та молоді з метою попередження небезпечної поведінки 

2. Створений тренінговий центр «Молодь за здоровий спосіб життя» 

3. Проведені збори дитячих громадських організацій та волонтерських 

загонів 

4.Проведені заходи: круглі столи/ семінари/ тренінги/ дискотеки/ 

ігротеки/ оздоровчі акції/ фестивалі /конкурси/фоторепортажі 

5.Підготовлені та роздруковані роздаткові, рекламні матеріали: буклети, 

стенди, малюнки, стенгазети, біг-борди 

Показники (індикатори) 1. Кількість заходів з питань здорового і безпечного способу життя та 

культури здоров'я серед молоді: круглі столи/ семінари/ тренінги/ 

дискотеки/ ігротеки/ оздоровчі акції/ фестивалі /конкурси 

2. Кількість учасників/ць заходів 

3. Кількість проведених зборів дитячих громадських організацій та 

волонтерських загонів 

4. Кількість виданих роздаткових та рекламних матеріалів: буклети, 

стенди, малюнки, стенгазети, біг-борди 

Ключові заходи проекту 1.Створення тренінгового центру «Молодь за здоровий спосіб життя» в 

межах роботи якого проводити тренінги, бесіди, відео лекторії. 

2.Проведення зборів дитячих громадських організацій та волонтерських 

загонів у формі рівноправного діалогу з молоддю за принципом «Рівний-

рівному» 

3.Організація круглих столів спрямованих на збереження 

репродуктивного  здоров'я та профілактики хвороб, що передаються 

статевим шляхом 

4.Розробка та проведення навчань та семінарів для медичних, 

соціальних фахівців, педагогів, які безпосередньо працюють в 

молодіжних середовищах, щодо популяризації здорового способу життя. 

5.Розробка методичних рекомендацій щодо зменшення шкоди серед 

осіб, що вживають наркотики ін'єкційним шляхом « Життя без наркотиків 

та СНІДу» 

6.Організація та проведення профілактичних дискотек, вуличних ігротек, 

оздоровчих акцій та фестивалів з допомогою анкетування про 

обізнаність молоді щодо шкідливих звичок. 

7.Організація та проведення тематичних уроків, конкурсів на кращий твір 

«Наркоманія – загроза людству». 

8.Проведення фоторепортажів «В здоровому тілі здоровий дух». 

9.Проведення конкурсів малюнків, плакатів, стінгазет. 

10.Організовувати до «Днів здоров'я» тематичні наметові табори 

проводячи тренінги для підлітків та молоді та впроваджувати інноваційні 

форми роботи. 

11.Розробляти соціально-профілактичну рекламу з питань здорового 

способу життя, охорони здоров'я, профілактики правопорушень, 

соціального захисту та безпеки населення. 

12.Створення біг-бордів із антитютюновою та антиалкогольною 

рекламою.  

13.Розробити календарі, плакати, буклети з формування здорового 

способу 

Період здійснення: 2019-2021 роки 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн.. 

2019 2020 2021 Разом 

100 150 100 350 

Джерела фінансування Міжнародна технічна допомога, міський бюджет 

Ключові потенційні 

учасники проекту: 

«Центр надання соціальних послуг населенню» виконавчого комітету 

Помічнянської міської ради, відділ освіти, відділ культури, КЗ 

«Помічнянська лікарня» 

 
 
Стратегічна ціль С. 2. Здорова громада та здоровий спосіб життя 
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Оперативна ціль / 
завдання Стратегії, якому 
відповідає проект: 

С.2.4.Розбудова мережі сучасних спортивних  закладів та споруд 
  

Назва проекту: 
С.2.4.1.Нове будівництво футбольного поля зі штучним покриттям 
42 х 22 по вулиці Виноградна, 107, в м. Помічна  

Цілі проекту: 
1.Будівництво футбольного поля з метою розвитку футболу 
2.Підвищення конкурентоздатності Помічнянських спортсменів на 
змаганнях регіонального та обласного рівнів. 

Територія впливу проекту: Помічнянська ОТГ 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

1172 учня шкіл Помічнянської ОТГ; 2000 батьків учнів; 3300  молодих 
людей віком від 18 до 35 років. 

Стислий опис проекту: 

На сьогоднішній день в Помічнянській громаді недостатньо умов для 
занять спортом, проведення уроків фізичної культури на належному 
рівні, для проведення гурткових занять, масових заходів спортивного 
характеру. Вкрай важливим є створення професійного майданчика на 
території школи, який відповідатиме потребам дітей та дорослих у 
фізичному, емоційному розвитку та організованому дозвіллі. Тому 
облаштування футбольного поля зі штучним покриттям (42мх22м) на 
території Помічнянського загальноосвітнього закладу освіти І-ІІІ ст. №3 
з огородженням, освітленням є важливим фактором зміцнення здоров’я 
та формування здорового способу життя серед дітей, молоді та усіх 
мешканців Помічнянської ОТГ. 

Очікувані результати: 

1.Надання якісних освітніх послуг, зокрема на уроках фізичної культури 
2.Збільшення кількості спортивних занять 
3.Збільшення кількості спортивних масових заходів 
4.Покращення здоров’я населення 
5.Мінімальний рівень  правопорушень  серед підлітків  та молоді 

Показники (індикатори) 
1.Кількість спортивних занять 
2.Кількість учасників/ць 

Ключові заходи проекту: 

1.Визначення виконавця робіт  на будівництво футбольного поля зі 
штучним покриттям 42 х 22  в результаті проведення процедури 
закупівель в системі публічних закупівель  «ПРОЗОРО»  
2.Укладення договору з виконавцем робіт 
3.Будівництво футбольного поля 
4.Проведення товариського футбольного турніру на честь відкриття 
футбольного поля за участю команд шкіл міста  

Період здійснення: 2020 рік 

Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

2019 2020 2021 Разом 

0  1498,978  0 
 

1498,978 
 

Джерела фінансування: Державний, місцевий бюджет, міжнародна технічна допомога 

Ключові потенційні 
учасники проекту: 

Помічнянська міська рада, відділ освіти виконавчого комітету 
Помічнянського міської ради, ЗЗСО № 3 Помічнянської ОТГ, ГО 
«Локомотив», ГО «Молода Помічнянська громада». 

 
 
Стратегічна ціль С. 2. Здорова громада та здоровий спосіб життя 

Оперативна ціль / 
завдання Стратегії, якому 
відповідає проект: 

С.2.4.Розбудова мережі сучасних спортивних  закладів та споруд 

Назва проекту: 
С.2.4.2. Нове будівництво футбольного поля зі штучним покриттям 
42 х 22 по вулиці Небесної Сотні, 211 в м. Помічна  

Цілі проекту: 
1.Будівництво футбольного поля з метою розвитку футболу 
2.Підвищення конкурентоздатності Помічнянських спортсменів на 
змаганнях регіонального та обласного рівнів. 

Територія впливу проекту: Помічнянська ОТГ 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

1172 учня шкіл Помічнянської ОТГ; 2000 батьків учнів; 3300  молодих 
людей віком від 18 до 35 років. 

Стислий опис проекту: 
На сьогоднішній день в Помічнянській громаді недостатньо умов для 
занять спортом, проведення уроків фізичної культури на належному 
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рівні, для проведення гурткових занять, масових заходів спортивного 
характеру. Вкрай важливим є створення професійного майданчика на 
території школи, який відповідатиме потребам дітей та дорослих у 
фізичному, емоційному розвитку та організованому дозвіллі. Тому 
облаштування футбольного поля зі штучним покриттям (42мх22м) на 
території Помічнянського загальноосвітнього закладу І-ІІІ ст. №2 з 
огородженням, освітленням є важливим фактором зміцнення здоров’я 
та формування здорового способу життя серед дітей, молоді та усіх 
мешканців Помічнянської ОТГ. 

Очікувані результати: 

1.Надання якісних освітніх послуг, зокрема на уроках фізичної культури 
2.Збільшення кількості спортивних занять 
3.Збільшення кількості спортивних масових заходів 
4.Покращення здоров’я населення 
5.Мінімальний рівень  правопорушень  серед підлітків  та молоді 

Показники (індикатори) 
1.Кількість спортивних занять 
2.Кількість учасників/ць 

Ключові заходи проекту: 

1.Визначення виконавця робіт  на будівництво футбольного поля зі 
штучним покриттям 42 х 22  в результаті проведення процедури 
закупівель в системі публічних закупівель  «ПРОЗОРО»  
2.Укладення договору з виконавцем робіт 
3.Будівництво футбольного поля 
4.Проведення товариського футбольного турніру на честь відкриття 
футбольного поля за участю команд шкіл міста  

Період здійснення: 2020 рік 

Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

2019 2020 2021 Разом 

0  1498,978  0 
 

1498,978 
 

Джерела фінансування: Державний, обласний, місцевий бюджет, міжнародна технічна допомога 

Ключові потенційні 
учасники проекту: 

Помічнянська міська рада, відділ освіти виконавчого комітету 
Помічнянського міської ради, ЗЗСО № 2 Помічнянської ОТГ, ГО 
«Локомотив», ГО «Молода Помічнянська громада» 

 
 
Стратегічна ціль С. 2. Здорова громада та здоровий спосіб життя 

Оперативна ціль / 
завдання Стратегії, якому 
відповідає проект: 

С.2.4.Розбудова мережі сучасних спортивних  закладів та споруд 

Назва проекту: 
С.2.4.3. Освітлення міні-футбольного майданчику зі штучним 
покриттям на території ЗЗСО №1 ім. Героя України Євгена 
Березняка 

Цілі проекту: 
Обладнання зовнішнім освітленням міні-футбольного майданчику зі 
штучним покриттям на території ЗЗСО №1 ім. Героя України Євгена 
Березняка 

Територія впливу проекту: Помічнянська ОТГ 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

1172 учня Помічнянської ОТГ; 2000 батьків учнів; 3300  молодих людей 
віком від 18 до 35 років. 

Стислий опис проекту: 

Даний проект передбачає створення комфортних умов під час занять 
футболом у вечірній час. Так як на території Помічнянської ОТГ існує 
один футбольний майданчик, який відповідає усім вимогам, тому на 
ньому проводяться тренування усіх футбольних команд міста Помічної, 
що створює дисонанс у плануванні графіку тренувань. Доросла 
команда змушена займатися у більш пізній час, так як гравці планують 
свої тренування відносно до своїх робочих графіків. У зв’язку з 
відсутністю вуличного освітлення на території футбольного майданчику 
знижується рівень підготовленості до змагань та турнірів. Необхідно 
обладнати міні-футбольний майданчик зовнішнім освітленням. 

Очікувані результати: 

1.Обладнання зовнішнього освітлення міні-футбольного майданчика 
2. Збільшення кількості спортивних заходів 
3. Популяризація футболу 
4. Зменшення кількості травматичних випадків 
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Показники (індикатори) 
1.Кількість спортивних занять 
2.Кількість учасників/ць 

Ключові заходи проекту: 

1.Визначення виконавця робіт  
2.Укладення договору з виконавцем робіт 
3.Закупівля необхідного обладнання зовнішнього енергоефективного 
освітлення 
4.Встановлення прожекторів  

Період здійснення: 2019 рік 

Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

2019 2020 2021 Разом 

200  0  0 
 

200 
 

Джерела фінансування: Державний, обласний, місцевий бюджет, міжнародна технічна допомога 

Ключові потенційні 
учасники проекту: 

Помічнянська міська рада, відділ освіти виконавчого комітету 
Помічнянської міської ради, ЗЗСО № 1 Помічнянської ОТГ, ГО 
«Локомотив», ГО «Молода Помічнянська громада» 

 
 
Стратегічна ціль С. 2. Здорова громада та здоровий спосіб життя 

Оперативна ціль / 
завдання Стратегії, якому 
відповідає проект: 

С.2.4.4.Розбудова мережі сучасних спортивних  закладів та споруд 

Назва проекту: 
С.2.4.4. Розробка проектно-кошторисної документації (ПКД)  на 
будівництво водно-спортивного комплексу 

Цілі проекту: 
Розробка проектно-кошторисної документації для будівництва водно-
спортивного комплексу  

Територія впливу проекту: Помічнянська ОТГ 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

10 тисяч осіб, проект охоплює інтереси дітей, молоді,  чоловіків та жінок 
з врахуванням гендерної рівності та дотриманням прав людини на 
дозвілля, а також більш ніж 30 тисяч любителів спорту та відпочинку, 
які мешкають в окрузі 

Стислий опис проекту: 

На сучасному етапі, враховуючи курс України на євроінтеграцію,  
проект «Будівництво водно-спортивного комплексу» дозволяє 
об’єднати в одному спортивному центрі декілька спортивних споруд і 
водночас розвивати більш ніж  10 видів спорту. Більш того, 
будівництво, в зв’язку  с блочною системою організації планувальних 
рішень, можливо будувати поетапно, запустивши  в роботу окремі 
пускові комплекси: блок водних видів спорту, блок ігрових видів, блок 
єдиноборств, тренажерний зал, студії. Комплекс розрахований на 
проведення місцевих, обласних та Всеукраїнських змагань, організацію 
повноцінного тренувального процесу з різних видів спорту, масових 
заходів. 

Очікувані результати: 
1.Розроблена проектно-кошторисна документація на створення водно-
спортивного комплексу  

Показники (індикатори) 
1.Розроблена проектно-кошторисна документація на створенн водно-
спортивного комплексу 
2.Залучення коштів на розробку ПКД 

Ключові заходи проекту: 
1.Розробка проектно-кошторисної документації  
2.Розробка проекту та залучення додаткового фінансування 

Період здійснення: 2019 – 2021 роки 

Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

2019 2020 2021 Разом 

0 2000 0 
 

2000 
 

Джерела фінансування: Державний, обласний, місцевий бюджет, міжнародна технічна допомога 

Ключові потенційні 
учасники проекту: 

Помічнянська міська рада, Помічнянський відділ культури, туризму, 
молоді та спорту, ГО БК «ОРЛИ» 

 
 
Стратегічна ціль С. 2. Здорова громада та здоровий спосіб життя 
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Оперативна ціль / 
завдання Стратегії, якому 
відповідає проект: 

С.2.4.Розбудова мережі сучасних спортивних  закладів та споруд 

Назва проекту: 
 С.2.4.5.  «Сучасний  спортивній зал - в майбутньому олімпійські 
медалі»  на базі ЗЗСО № 3 

Цілі проекту: 

1.Капітальний ремонт спортзалу, роздягалень спортзалу (оздоблення та 
фарбування стелі та стін, заміна підлоги на сучасну)    
2.Заміна вхідних дверей на енергоефективні 
3.Покращення матеріально-технічної бази спортзалу, роздягалень  

Територія впливу проекту: м. Помічна ( Помічнянська ОТГ) 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

Близько 500 учнів ЗЗСО №3 та 200 відвідувачів спортивних секцій  

Стислий опис проекту: 

Статистичні дані свідчать про те, що на території  школи щорічно 
проводиться понад 100 спортивно-масових заходів, у яких бере участь 
близько 3 тисяч осіб.  
Проектом передбачено проведення реконструкції спортивного залу 
ЗЗСО №3  м.Помічна та допоміжного  приміщення, заміну електромереж 
та встановлення нових приладів освітлення в спортивному залі та 
допоміжних приміщеннях. Заміна систем водопроводу та каналізації, 
встановлення  нової сучасної вентиляційної системи, заміна  підлоги на 
сучасне покриття (спортивний лінолеум); встановлення нового 
спортивного обладнання.  

Очікувані результати: 

1.Проведена реконструкція спортивного залу ЗЗСО №3  м.Помічна 
2.Поліпшені умови проведення спортивних заходів у спортзалі 
3.Збільшена кількість проведених спортивних заходів 
4.Економія енергоресурсів за рахунок впроваджених енергоефективних 
заходів  

Показники (індикатори) 
1.Кількість спортивних заходів/занять 
2.Кількість учасників/ць 

Ключові заходи проекту: 

1.Розробка ПКД 
2.Реконструкція спортивного залу ЗШ №3  м.Помічна та допоміжного  
приміщення 
2.Заміна електромереж та встановлення нових приладів освітлення в 
спортивному залі та допоміжних приміщеннях.  
3.Заміна систем водопроводу та каналізації 
4.Встановлення  нової сучасної вентиляційної системи 
5.Заміна  підлоги на сучасне покриття (спортивний лінолеум) 
6.Встановлення нового спортивного обладнання. 
7.Впровадження енергозберігаючих заходів (заміна віконних і дверних 
блоків на енергозберігаючі, улаштування тепло і звукоізоляції підлоги і 
стелі)  

Період здійснення: 2019 – 2021 роки 

Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

2019 2020 2021 Разом 

50 750 0 800 

Джерела фінансування: 
Обласний бюджет, місцевий бюджет, державний бюджет, міжнародна 
технічна допомога, приватні кошти 

Ключові потенційні 
учасники проекту: 

Помічнянський відділ освіти, Помічнянський відділ культури, туризму, 
молоді та спорту,  ГО БК «ОРЛИ», 
 

 
 
Стратегічна ціль С. 2. Здорова громада та здоровий спосіб життя 

Оперативна ціль / 
завдання Стратегії, якому 
відповідає проект: 

С.2.4.Розбудова мережі сучасних спортивних  закладів та споруд 

Назва проекту: 
 С.2.4.6.  Комплексна  реконструкція  міського стадіону 
«Локомотив» 

Цілі проекту: 

Проведення комплексної реконструкції міського  стадіону 
«Локомотив». Створення комфортних умов для занять спортом, а 
саме футболом, волейболом, баскетболом, легкої атлетикою та інші, 
та забезпечення дозвілля дітей та підлітків; облаштування 
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відповідним сучасним покриттям, обладнання воротами, 
волейбольними та баскетбольними стійками, легко атлетичними 
доріжками, трибунами, освітлення та огородження стадіону. 

Територія впливу проекту: м. Помічна ( Помічнянська ОТГ) 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

10000 осіб, що мешкають на території громади.  Проект охоплює 
інтереси дітей, молоді,  чоловіків та жінок з врахуванням гендерної 
рівності та дотриманням прав людини на дозвілля; 
- діти від 2 до 12 років; 
- підлітки віком від 12 до 18 років; 
- люди старшого віку; 
- родини, які мають бажання змістовно і з користю для здоров’я  
проводити час: 

Стислий опис проекту: 

Проектом передбачено проведення комплексної  реконструкції  
міського  стадіону «Локомотив» та допоміжного  приміщення, повністю 
замінити електромережу та встановити нові прилади освітлення на 
стадіоні  та в допоміжних приміщеннях; облаштування відповідним 
сучасним покриттям, обладнання воротами, волейбольними та 
баскетбольними стойками, легко атлетичними доріжками, трибунами, 
освітлення та огородження стадіону; встановлення нового спортивного 
обладнання. 

Очікувані результати: 

1.Створення комфортних умов для занять спортом, а саме 
футболом, волейболом, баскетболом, легкої атлетикою та інші, та 
забезпечення дозвілля дітей та підлітків;  
2. Проведення комплексної  реконструкції  міського  стадіону 
«Локомотив» та допоміжного  приміщення 
3.Облаштування стадіону відповідним сучасним покриттям, 
обладнання воротами, волейбольними та баскетбольними стойками, 
легко атлетичними доріжками, трибунами, освітлення та 
огородження стадіону 
4. Розширення спортивної інфраструктури для занять фізичною 
культурою і спортом 
5.Проведення просвітницької роботи з пропагування здорового 
способу життя та фізичної культури і спорту   

Ключові заходи проекту: 
Планування поверхні, підготовка основи, установлення та монтаж 
трибун, ремонт та установлення огородження,  нанесення розмітки, 
встановлення спортивного інвентарю 

Період здійснення: 2019 – 2021 роки 

Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

2019 2020 2021 Разом 

100  29900 0  30000 

Джерела фінансування: 
Обласний бюджет, місцевий бюджет, державний бюджет, , бізнес, 
міжнародна технічна допомога 

Ключові потенційні 
учасники проекту: 

 Міська рада, Помічнянський відділ культури, туризму, молоді та спорту,   
ГО БК «ОРЛИ», ГО «ФК «Локомотив. Помічна»» 

 
 

4.3.3. Перелік проектів, спрямованих на досягнення Стратегічної цілі 
С.3.  Формування сучасного інклюзивного освітньо - культурного 
простору 

 

Стратегічна ціль С.3 Формування сучасного інклюзивного освітньо-культурного простору  

Оперативна ціль / 
завдання Стратегії, якому 
відповідає проект: 

С.3.1. Підвищення ефективності мережі закладів освіти 

Назва проекту: 
С.3.1.1.Придбання нового шкільного автобуса для підвезення дітей 
до закладів освіти 

Цілі проекту: 

1. Забезпечення доступності якісних освітніх послуг для усіх дітей 
громади 

2. Однаковий доступ до дошкільної, загальної середньої та 
позашкільної освіти 
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Територія впливу проекту: Помічнянська ОТГ 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

77 учнів закладів загальної середньої освіти та 20 вихованців закладів 
дошкільної освіти, 180 батьків учнів, 10 педагогічних працівників 

Стислий опис проекту: 

До складу Помічнянської ОТГ входить 3 населених пункти (с. Помічна, 
с. Новопавлівка, с. Червоний розділ). В селі Помічна знаходиться філія 
Помічнянської ЗШ І-ІІ ступенів опорного закладу Помічнянська ЗШ І-ІІІ 
ступенів №1 імені Героя України Березняка Є. С., в якій навчається 37 
учнів, що підвозяться з сіл -  Новопавлівка, Червоний розділ, Помічна. 
Також в ЗШ №1 та ЗШ  №2 міста Помічна навчається 40 учнів з села 
Помічна. У закладах дошкільної освіти виховується 20 дітей з сіл - 
Новопавлівка, Червоний розділ, Помічна. Відстань від с. Новопавлівка 
до м. Помічна складає -14 км, від с. Червоний розділ до м. Помічна - 
17км,  від с. Помічна до  м.Помічна - 5 км, від с. Новопавлівка до с. 
Помічна – 9 км, від с.Червоний Розділ до с. Помічна – 12 км. 
На сьогоднішній день для підвезення учнів використовується 
пристосований автомобіль ГАЗ ГАЗЕЛЬ-322123 2007 року загальної 
пасажиромісткості – 12 місць. Решта дітей підвозяться власним 
транспортом батьків або долають шлях до школи пішки. Придбання 
шкільного автобуса є вкрай необхідним для забезпечення потреби у 
безпечному підвезенні дітей до закладів освіти 

Очікувані результати: 

1.Придбаний комфортний та безпечний шкільний автобус для 
підвезення дітей із сільської місцевості до опорної школи 
2.Дотримання безпеки на дорогах громади внаслідок організованого 
підвезення дітей 
3.Зменшення рівня захворюваності серед учнів в осінньо-зимовий 
період 
4.Збільшення доступу дітей до закладів початкової, загальної та 
позашкільної освіти 

Показники (індикатори) 
1.Придбаний шкільний автобус 
2.Кількість дітей, які користуються шкільним автобусом 

Ключові заходи проекту: 

 1.Оголошення про закупівлю в системі публічних закупівель 
«ПРОЗОРО» 
2.Проведення відкритих торгів 
3. Придбання шкільного автобусу 
4. Реєстрація та облік  у відповідності до чинного законодавства 

 Період здійснення: 2019 рік 

Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

2019 2020 2021 Разом 

1800 0 0 1800 

Джерела фінансування: Місцевий, державний бюджет; міжнародна технічна допомога 

Ключові потенційні 
учасники проекту: 

Заклади освіти Помічнянської ОТГ, відділ освіти, Помічнянська міська 
рада 

 

Стратегічна ціль С.3 Формування сучасного інклюзивного освітньо-культурного простору  

Оперативна ціль / 
завдання Стратегії, якому 
відповідає проект: 

С.3.1. Підвищення ефективності мережі закладів освіти 

Назва проекту: 
С.3.1.2. Створення постійно-діючого учнівсько-батьківського 
лекторію «Моє майбутнє» 

Цілі проекту: 

Створення постійно діючого учнівсько-батьківського лекторію та 
створення умов для спільних цілеспрямованих зусиль учнів, батьків і 
навчальних закладів з метою здобуття психологічних, духовних та 
культурних знань,  набуття практичних навичок гармонійного володіння 
та управління собою та своїм життям, зміна споживацького мислення 
на взаємодопомогу  

Територія впливу 
проекту: 

Помічнянська ОТГ 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

10105 осіб 

Стислий опис проекту: 
 Аналіз, збір та обробка даних досліджень щодо визначення питань, які 
є актуальними для батьківської громади, створення постійно діючого 
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учнівсько-батьківського лекторію та створення умов для спільних 
цілеспрямованих зусиль учнів, батьків і навчальних закладів з метою 
виховання дітей. Здобуття психологічних, духовних та культурних 
знань. Формування високих моральних та гуманних цінностей. 
Виявлення особистісного потенціалу. Набуття практичних навичок 
гармонійного володіння та управління собою та своїм життям на 
користь іншим. Самореалізація. Зміна споживацького мислення на 
взаїмодопомогу. Щаслива людина - сім’я – громада 

Очікувані результати: 
1. Проведені навчальні заходи для дітей та батьків 
2. Підвищений рівень знань та збільшений світогляд 

Показники (індикатори) 
1.Кількість заходів 
2.Кількість учасників/ць 

Ключові заходи проекту: 

1.Створення відповідного освітнього простору 
2.Залучення небайдужих та освідчених педагогів, психологів, 
соціальних працівників та інших майстрів своєї справи 
3.Організація та проведення лекцій, семінарів, бесід, майстер-класів, 
творчих вечорів та фестивалів  для дітей та батьків 
4.Проведення групових та індивідуальних психологічних консультацій  
5.Організація культурного, вільного часу батьків та дітей 

Період здійснення: 2019 – 2021 роки 

Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

2019 2020 2021 Разом 

0 60 260 320 

Джерела фінансування: Міжнародна технічна допомога, міський бюджет 

Ключові потенційні 
учасники проекту: 

Відділ освіти та культури, ЗЗСО, батьки, громадські організації 

 

Стратегічна ціль С.3 Формування сучасного інклюзивного освітньо-культурного простору  

Оперативна ціль / 
завдання Стратегії, якому 
відповідає проект: 

С.3.1. Підвищення ефективності мережі закладів освіти 

Назва проекту: 
С.3.1.3. «Сто чудес першої школи» (позакласна робота та 
розкриття молодіжних талантів) 

Цілі проекту: 
Підтримати обдарованих дітей,  дати їм можливість реалізувати свої 
різнобічні таланти , виступаючи на великій сцені, створити умови для 
усвідомлення своєї причетності до культурного розвитку громади. 

Територія впливу проекту: Помічнянська ОТГ 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

9 тис. осіб 

Стислий опис проекту: 
Організація та проведення шкільних концертів та свят, підготовка 
шкільних хореографічних колективів, вокальних груп, артистів 
розмовного жанру, інсценізація та декламування.  

Очікувані результати: 

1.Презентація результатів позакласної та гурткової роботи закладу 
2.Підтримка обдарованих і талановитих дітей 
3.Отримання естетичного, морального задоволення та створення 
гарного настрою 

Показники (індикатори) 
1.Кількість учасників/ць 
2.Кількість заходів 

Ключові заходи проекту: 

1. Написання сценарію свята, концерту, публічного заходу 
2. Складання кошторису для виготовлення декорацій та костюмів 
3. Придбання матеріалів 
4. Створення декорацій та пошиття костюмів 
5. Проведення репетицій 
6.Проведення заходів 

Період здійснення: Лютий-квітень 2019 року 

Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

2019 2020 2021 Разом 

80 0 0 80  

Джерела фінансування: Міжнародна технічна допомога, благодійницька допомога 

Ключові потенційні 
учасники проекту: 

Міська рада, відділ освіти, ЗЗСО, благодійні організації 
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Стратегічна ціль С 3. Формування сучасного інклюзивного освітньо - культурного 
простору 

Оперативна ціль / 
завдання Стратегії, якому 
відповідає проект: 

С.3.1. Підвищення ефективності мережі закладів освіти 

Назва проекту: С.3.1.4. Здорове харчування в сучасній шкільній їдальні  

Цілі проекту: 

Модернізація приміщень їдальнь  закладів загально-середньої освіти № 
1, № 2,№ 3, ремонт та оптимізація певних зон їдальні та придбання 
сучасної техніки, що дозволить створити комфортні умови для 
організації правильного та раціонального харчування школярів та 
працівників закладу. 

Територія впливу проекту: Помічнянська ОТГ 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

Навколо 3 тис. осіб 

Стислий опис проекту: 

Їдальня посідає одне з найважливіших місць серед приміщень школи. 
Це і місце для прийому їжі, і територія відпочинку, де мають панувати 
комфорт, позитивна атмосфера та повинні виконуватись санітарно-
гігієнічні норми. Кольорова гама приміщення, якість меблів та їх зручне 
розташування, загальний дизайн приміщення, сучасне технічне 
обладнання - все це є запорукою створення справжньої зони комфорту 
в шкільному середовищі, гарантією збереження здоров’я дітей. 
Використання нового обладнання буде сприяти покращенню якості 
роботи кухарів, приготуванню здорової їжі для дітей та збереженню їх 
здоров я 

Очікувані результати: 

1. Перетворення їдальнь в сучасний простір прийому їжі, відпочинку та 
комфорту (ЗЗСО № 1, №2, №3). 
2. Ремонт в приміщенні їдальні: оздоблення та фарбування стін,  
застосування оригінального дизайнерського рішення 
3. Оновлення та заміна матеріально-технічної бази шкільної їдальні: 
стільці та столи, кухонний посуд, енергоефективне обладнання 
4. Буде забезпечено належні умови для покращення роботи 
працівників їдальні. 
5. Застосування нових принципів збалансованого харчування та 
корегування раціону харчування, здорове харчування 

 6. Проведення профілактичних навчальних заходів стосовно здорового 
харчування 

Показники (індикатори) 
1.Кількість проведених профілактичних заходів 
2.Кількість учасників/ць 

Ключові заходи проекту: 

1.Провести ремонтні роботи у приміщеннях їдальнь: 
1.1.Заміна вікон на енергозберігаючі; 
1.2.Укладання керамічної плитки на підлогу та стіни; 
1.3.Реконструкція стелі; 
1.4.Реконструкція вентиляційної системи; 
2.Оновлення холодильного та електричного обладнання ; 
3.Заміна меблів (стелажі кухонні, столи виробничі, ванни мийні, столи 
та стільці обідньої зали) 
4. Організувати правильне, збалансоване харчування дітей і підлітків з 
врахуванням їх вікових особливостей: 
4.1.Проведення анкетування батьків з питань продуктів, їх якості та 
блюд, їх асортименту шкільного харчування. 
4.2.Перегляд меню страв на підставі результатів опитування та 
підготовка  пропозицій у відповідності до нових рекомендацій МОЗ, 
винесення на обговорення батьківських зборів. 
5.Проведення профілактичних та навчальних заходів з питань 
здорового харчування для дітей та їх батьків 
6.Удосконалювати розроблену систему моніторингу стану здоров'я 
учнів 
7.Надавати соціальну підтримку окремим категоріям учнів  

Період здійснення: 2019 – 2021 роки 

Орієнтовна вартість 2019 2020 2021 Разом 
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проекту, тис. грн. 1000 1000 1000 3000 

Джерела фінансування: 
Міський, державний, обласний бюджет, міжнародна технічна допомога, 
благодійницька допомога приватних компаній 

Ключові потенційні 
учасники проекту: 

Міська рада, відділ освіти 

 
 

Стратегічна ціль С.3 Формування сучасного інклюзивного освітньо-культурного простору  

Оперативна ціль / 
завдання Стратегії, якому 
відповідає проект: 

С.3.2. Розбудова позашкільної освіти, яка відповідає потребам 
мешканців громади 

Назва проекту: С.3.2.1. Сучасна музична школа – виховання обдарованої дитини 

Цілі проекту: 
Створення сучасного приміщення музичної школи  та оснащення 
новітніми засобами навчання та музичними інструментами 

Територія впливу проекту: Помічнянська об’єднана територіальна громада 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

600-700 осіб 

Стислий опис проекту: 

Музична школа має функціонуванні у сучасній будівлі із великою залою, 
просторими класами та покращеними матеріально-технічними 
засобами праці. Для цього необхідно перевести музичну школу в іншу 
простору та відремонтовану будівлю та придбати необхідні засоби.  

Очікувані результати: 
1.Покращення надання освітніх музичних послуг 
2.Збільшення кількості учнів – отримувачів послуг музичної школи 

Показники (індикатори) 
1.Кількість учнів 
 

Ключові заходи проекту: 

1.Розробити ПКД 
2.Придбання будівлі, проведення ремонтних робіт 
3.Створення оркестру народних інструментів, духового дитячого 
оркестру та шумового оркестру  
4.Оснащення музичної школи новітніми засобами навчання та 
інструментами, придбання інструментів (комплект народних 
інструментів для оркестру), нотної літератури 
5.Популярізація послуг музичної школи 
6.Проведення концертів на базі музичної школи 
7.Відкриття нових відділів (духових інструментів)  
8.Залучення до відділу народних інструментів спеціаліста – бандуриста 

Період здійснення: 2019-2021 

Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

2019 2020 2021 Разом 

100 0 2000 2100 

Джерела фінансування: 
Міжнародна технічна допомога, міський бюджет, благодійницька 
допомога 

Ключові потенційні 
учасники проекту: 

Міська рада, відділ освіти, адміністрація музичної школи 

 

Стратегічна ціль С.3 Формування сучасного інклюзивного освітньо-культурного простору  

Оперативна ціль / завдання 
Стратегії, якому відповідає 
проект: 

С.3.4.Запровадження освіти для старшого покоління 

Назва проекту С.3.4.1. Створення Інституту третього віку ( для  літніх людей) 

Цілі проекту Створення Центру активності для літніх людей, реалізація принципу 
навчання людей старшого віку впродовж усього життя та підтримка 
фізичних, психологічних та соціальних здібностей. 

Територія проекту Помічнянська ОТГ 

Орієнтовна кількість  
отримувачів вигод 

2000 осіб 

Стислий опис проекту Сучасний економічний та соціальний стан в Україні, на жаль, не 
полегшує, а лише ускладнює життя зрілих і літніх людей. У зв’язку з цим 
необхідність збереження їх активного життя   за допомогою  навчання – 
одна з актуальних тем сьогодення. Відкриття Університету третього віку 
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стало логічною подією. Навчання в Університеті спрямовано на 
персональний розвиток, соціальну адаптацію і збереження активної 
життєвої позиції людей віку 55+ та зрілого віку 75+. Відповідно до 
проведеного попереднього опитування найбільше людей похилого віку 
хочуть навчатися комп’ютерним технологіям, здоровому способу життя 
й психології. Однак, слід зазначити, що значну зацікавленість особи 55+ 
виявляють й до правового захисту, краєзнавству та іноземним мовам. 
Навчання для людей похилого віку є абсолютно безкоштовним із 
широкою та різноманітною програмою навчання, кіно-кейси й багато 
цікавих заходів. 

Очікувані результати 1.Створений Інститут третього віку як окрема юридична особа 
2.Відремонтоване та обладнане приміщення 
3.Створене соціальне таксі 

Показники (індикатори) 1.Створений Інститут третього віку як окрема юридична особа 
2.Відремонтоване та обладнане приміщення 
3.Кількість заходів 
4.Кількість учасників/учасниць 
5.Кількість наданих консультацій 
6.Кількість перевезень соціального таксі 

Ключові заходи проекту 1.Створення Інституту третього віку як окрему юридичну особу 
2.Ремонт та обладнання приміщення 
3.Організація та створення гуртків та майстер-класів за інтересами а 
саме: 
- літературний; 
- кулінарний; 
- рукоділля  (вишивання, в'язання, кулінарія); 
- інтелектуальні (шахи, шашки та доміно); 
4.Організація та проведення культурних вечорів присвячених до 
визначних дат 
5. Організувати та створити клас для фізичних вправ та тренувань з 
тренажерами,  проведення масажних процедур 
6.Організувати надання соціально-побутових послуг: 
- прання, прасування, ремонт одягу та взуття, перукарські послуги. 
7.Організація та проведення консультацій з медпрацівниками  щодо 
підтримки та збереження здоров'я; 
8.Запровадити надання автотранспортних послуг (соціальне таксі) 

Період здійснення: 2019-2021  

Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн.. 

2019 2020 2021 Разом 

20 1000 150 1170 

Джерела фінансування Міський бюджет, міжнародна технічна допомога, волонтери, 
благодійницька допомога, приватні кошти 

Ключові потенційні 
учасники проекту: 

«Центр надання соціальних послуг населенню» виконавчого комітету 
Помічнянської міської ради, відділ освіти, відділі культури, КНП «Центр 
первинної медико-санітарної допомоги», ВОГО жінок України 
«Яворина», клуб «Надія» 

 
 

Стратегічна ціль С.3.Формування сучасного інклюзивного освітньо-культурного 
простору 

Оперативна ціль / завдання 
Стратегії, якому відповідає 
проект: 

С.3.5.Створення мережі сучасних культурних закладів 

Назва проекту: 
С.3.5.1.Створення сучасного культурно-дозвільного простору на 
базі Помічнянського міського Палацу культури 

Цілі проекту: 

Створення сучасних умов для розвитку занять танцювальних 
колективів на базі міського Палацу культури шляхом проведення 
капітального ремонту приміщення та покращення надання культурних 
послуг 

Територія впливу проекту: Помічнянська ОТГ 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

3000 осіб 
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Стислий опис проекту: 

Проект передбачає ремонт старого приміщення Палацу культури, 
облаштування хореографічної зали, вбиралень, душових, 
роздягалень, міні-сцени. Проект направлений на покращення умов 
роботи та розвитку хореографії, підвищення рівня підготовки 
колективів до участі в місцевих, обласних, регіональних та 
міжнародних фестивалях та конкурсах, популяризацію 
хореографічного мистецтва серед жителів громади. Планується 
залучати до занять танцями різновікові категорії населення, в тому 
числі членів «Університету третього віку». 

Очікувані результати: 

1.Створення сучасного культурно-дозвільного простору, забезпечення 
учасників художньої самодіяльності хореографічною та концертними 
залами. 
2. Покращення умов роботи та розвитку хореографії 
3.Підвищення рівня підготовки колективів до участі в місцевих, 
обласних, регіональних та міжнародних фестивалях та конкурсах 

Показники (індикатори) 
1.Кількість заходів (місцевих, обласних, регіональних та міжнародних 
фестивалів, конкурсів) 
2.Кількість учасників /ць 

Ключові заходи проекту: 

1.Експертиза ПКД 
2.Ремонт старого приміщення міського Палацу культури: 
2.1.Облаштування хореографічної зали 
2.2.Ремонт вбиральнь, душових, роздягальнь 
2.3.Ремонт міні-сцени 
2.. Підготовка колективів до участі в місцевих, обласних, регіональних 
та міжнародних фестивалях та конкурсах 
3. Популяризація хореографічного мистецтва серед жителів громади 

Період здійснення: 2019-2021  

Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

2019 2020 2021 Разом 

2355,8291 0 0 2355,8291 

Джерела фінансування: 
Державний бюджет, ДФРР, обласний бюджет, місцевий бюджет, 
міжнародна донорська організація 

Ключові потенційні 
учасники проекту: 

Помічнянська міська рада, відділ культури,  відділ освіти 

 
 
 

Стратегічна ціль С.3.Формування сучасного інклюзивного освітньо-культурного 
простору 

Оперативна ціль / завдання 
Стратегії, якому відповідає 
проект: 

С.3.5.Створення мережі сучасних культурних закладів 

Назва проекту С.3.5.2. Новітня шкільна бібліотека 

Територія впливу проекту Помічнянська ОТГ 

Орієнтована кількість 
отримувачів вигод 

Учасники навчально-виховного  процесу закладів освіти Помічнянської 
ОТГ (учні, педагоги, обслуговуючий персонал, батьки, зацікавлені 
мешканці громади) – біля 2000 осіб 

Стислий опис проекту 

Метою створення «Шкільного бібліотечно-інформаційного центру»  є 
зміна функціональної сфери бібліотеки і приведення її у відповідність 
до завдань, що постають у зв’язку з реформуванням загальної 
середньої освіти; інформаційне забезпечення освітнього процесу та 
виконання функцій консультативно-тренінгового центру для шкіл 
Помічнянської ОТГ. Робота ШБІЦ базується на використанні сучасних 
технологій бібліотечно-інформаційного обслуговування із залученням 
комп’ютерних, телекомунікаційних й інформаційних ресурсів та 
автоматизованих бібліотечно-інформаційних систем (АБІС), а саме: 
АБІС «ШБІЦ-облік» (внутрішня система) забезпечує роботу з 
інформаційним фондом шкільного комплектування та охоплює власні 
інформаційної ресурси бібліотеки; 
АБІС «ШБІЦ-інфо» (зовнішня система) дозволяє навчальному закладу 
залучити до обслуговування освітнього процесу додаткові 
інформаційні ресурси, які централізовано підготовлено і 
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укомплектовано спеціалізованим проектним підприємством; 
впровадження технології активного випереджувального 
інформаційного забезпечення та обслуговування освітнього процесу 
(технологія АВІЗО). Завдання - забезпечення вчителів та учнів 
додатковими матеріалами по кожній навчальній темі з кожного 
предмета.  

Очікувані результати 
ключові заходи проекту 

1.Автоматизоване бібліотечно-бібліографічне опрацювання поповнень 
інформаційного фонду бібліотеки 
2.Розміщення інформації на друкованих та електронних носіях, 
відправка матеріалів користувачам бібліотек 
3. Інформування батьків, педагогів та здобувачів освіти про нові 
надходження до бібліотеки 
4.Застосування довідково-пошукового апарата електронної бібліотеки 
для пошуку інформації, систематизації електронно-інформаційного 
фонду 
5.Використання системи без наявності Інтернету як 
телекомунікаційного засобу. 

Показники (індикатори) 
1.Кількість тренінгів 
2.Кількість користувачів, учасників/ць 

Ключові заходи проекту 

1. Підготовка бібліотекарів (інформаційних адміністраторів) на 
короткостроковому консультаційному тренінгу 
2. Архівування літератури, яка морально чи фізично застаріла, 
звільнення місць зберігання в бібліотеці, формування нового 
бібліотечного середовища 
3. Складення списків літератури (документів), які залишаються для 
подальшого використання і сортування їх за видами фондів (згідно 
Положення про ШБІЦ) 
4.Класифікація літератури та інших документів за новою системою 
індексації 
5. Поставка АБІС «ШБІЦ-облік» та встановлення її на кількох 
комп’ютерах 
6. Комп’ютерне оснащення складає три комп’ютери: для 
бібліографічної роботи; для роботи на абонементі, для користувачів у 
вільному доступі 
7.Переобладнання бібліотеки та збільшення площі для встановлення 
комп’ютерів, утворення читацьких місць та створення куточків для 
проведення колективних зустрічей, дискусій, обговорень, відпочинку 
тощо 
8. Проведення тренінгових занять з членами ініціативної групи з 
освоєння операцій по формуванню бази даних. 
9.Проведення навчання вчителів правилам використання додаткових 
інформаційних матеріалів. 
10. Демонстраційне формування додаткових тематичних матеріалів на 
базі «ШБІЦ-інфо» 
11. Організація і проведення консультаційного тренінгу для шкіл  

Період здійснення 2019 – 2020 

Орієнтована вартість 
проекту, тис. грн 

2019 2020 2021 Всього 

100 100 100 300 

Джерела фінансування Міський бюджет, міжнародна технічна допомога 

Ключові потенційні 
учасники проекту 

Український інститут нормативної інформації, відділ освіти ВК 
Помічнянської міської ради, учнівські та педагогічні колективи 
навчальних закладів Помічнянської ОТГ, бібліотекарі закладів освіти 
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5. Програма 4. «Гостинна громада активного відпочинку, 
туризму та якісного дозвілля» 

5.1. Загальна характеристика Програми 4. «Гостинна громада 
активного відпочинку, туризму та якісного дозвілля» 

Мета реалізації Програми 4 – створення умов для комфортного відпочинку та проведення 
дозвілля населенням всієї об’єднаної громади, залучення туристів до об’єднаної громади 
через розвиток зеленого та подієвого туризму. 

Завдання програми: 

1. Створення комфортного активного відпочинку та дозвілля 

2.Розкриття творчого потенціалу населення через відтворення народних ремесл  та 
створення майстерні  

3.Залучення туристів до об’єднаної громади та розвиток туристичної інфраструктури та 
подієвого туризму 

 

 

Схема стратегічних і оперативних цілей Програми 4 

Сфери реалізації проектів Програми 4 будуть спрямовані на подолання таких проблем: 

 Недостатність зон рекреації та дозвілля; 

 не розвинута сфера розваг для дітей та дорослих; 

 низький рівень проведення культурних та дозвільних заходів; 

 недостатня кількість дитячих та спортивних майданчиків; 

 відсутні стадіони в сільських населених пунктах; 

Напрям розвитку D. Гостинна громада активного відпочинку, туризму та 
якісного дозвілля 

 

D.1. Створення 
модернових просторів 

активного відпочинку 

Стратегічні цілі 

Оперативні цілі 

D.2. Створення майстерні 
народних ремесл та 

збереження культурної 
спадщини 

D.1.1. Створення 
паркових зон відпочинку 
та дозвілля із доступом 

людей з інвалідністю 

D.1.2. Створення арт-
простору під відкритим 
небом  
 

D.2.1. Створення 
майстерні народних 

ремесел 

D.2.2. Започаткування 
брендового Фестивалю 

громади 

D.1.3. Розвиток мережі 
дитячих та спортивних 
майданчиків та 

розважальних просторів 

D.2.3. Розбудова 
екскурсійних маршрутів  
 

D.3 Розвиток туризму 

D.3.2. Розвиток народного 
фольклору та відтворення 

народних традицій 

D.3.1. Сприяння розвитку 

мережі зелених садиб 

D.3.3. Розвиток подієвого 
туризму на підставі 
історичних культурних 
традицій із залученням 
туристів із інших регіонів 
  

D.2.4. Проведення 
культурних заходів, 

присвячених історії краю  D.1.4. Помічна - веломісто 
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 недостатня кількість спортивних приміщень та обладнання; 

 відсутні «зелені садиби»; 

 недостатня кількість туристичних маршрутів; 

 не розвиваються народні ремесла ; 

 відсутні місця збору та проведення масових заходів в селах громади; 

 відсутні готелі; 

 відсутність велоінфраструктури; 

 відсутність інформаційних і комунікаційних систем інформування туристського ринку про  
громаду; 

 відсутність історичного бренду громади 

 низький рівень забезпечення курортно-рекреаційними ресурсами; 

 відсутність активної ярмаркової діяльності та брендових подій в громаді 

Планується реалізація 13 проектів за трьома стратегічними цілями. 

 

5.2. Обсяги фінансування та терміни впровадження проектів 
Програми 4. «Гостинна громада активного відпочинку, туризму та 
якісного дозвілля» 

 

Проекти за стратегічними цілями 
Термін 

реалізації 

Бюджет, тис. грн 

2019 2020 2021 Всього 

D.1. Створення модернових просторів активного відпочинку 

D.1.1.1.Очищення малого ставка в місті 
Помічна та облаштування навколо сучасної 
зони відпочинку 

2019 – 2021  0 500 500 1000 

D.1.2.1. Територія УСПІХУ  (встановлення 
літньої сцени та облаштування території для 
творчого та духовного розвитку громадян) 

2019 - 2021 0 267,419 0 267,419 

D.1.2.2. Створення кінотеатру під відкритим 
небом «Open-air cinema»  

2019 – 2021  
 

100 100 100 300 

D.1.3.1. Мотузкове містечко в с. Помічна з 
кемпіноговою зоною 

2019 - 2021 200 0 0 200 

D.1.3.2.Створення творчого молодіжного 
простору «STEAM – табір» 

2019 – 2021  50 70 90 210 

D.1.3.3. Дитячий оздоровчий табір 
«Помічнянська Січ» 

2019 - 2021 800 500 500 1800 

D.1.3.4. Створення сучасного вуличного 
баскетбольно-спортивного майданчику 

2019 – 2021  
 

500 500 0 1000 

D.1.3.5.Створення мережі спортивних та 
ігрових майданчиків «Street force. Workout 
time» 

2019 - 2021 90 100 130 320 

D.1.3.6.Встановлення скелелазного стенду на 
території Помічнянської ЗЗСО №3 

2019 - 2021 60 0 0 60 

Всього за стратегічною ціллю D.1.  1800 2037,419 1320 5157,419 

D.2. Створення майстерні народних ремесл та збереження культурної спадщини 

D.2.2.1. Створення Майстерні креативно-
творчого об’єднання громади 

2019 – 2021 50 150 250 450 

D.2.2.1.Проведення регіонального 
фестивалю дитячої творчості «Барви 
Помічної-2019» 

2019 – 2021 50 70 80 200 

D.2.3.1. Капітальний ремонт та розробка 
екскурсійного маршруту до вежі Шухова 

2019 – 2021 300 0 0 300 

Всього за стратегічною ціллю D.2.  400 220 330 950 

D.3. Розвиток туризму 
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D.3.1.1.Зелені садиби Помічнянської ОТГ 2019 – 2021 0 300 400 700 

Всього за стратегічною ціллю D.3.  0 300 400 700 

Всього за Програмою 4  2200 2557,419 2050 6807,419 

 

Загальні обсяги фінансування проектів у розрізі стратегічних цілей 

Стратегічна ціль 2018 2019 2020 

D.1. Створення модернових просторів активного відпочинку 1800 2037,419 1320 

D.2. Створення майстерні народних ремесл та збереження 
культурної спадщини 

400 220 330 

D.3. Розвиток туризму 0 300 400 

Всього, тис. грн 2200 2557,419 2050 

Загальна сума фінансування 13 проектів за Програмою 4 – 6807,419 тис. грн. протягом 2019-
2021 років. 

5.3. Каталог проектів Програми 4. «Гостинна громада активного 
відпочинку, туризму та якісного дозвілля» 

5.3.1. Перелік проектів, спрямованих на досягнення Стратегічної цілі 
D.1. Створення модернових просторів активного відпочинку 

 
Стратегічна ціль D.1.Створення модернових просторів активного відпочинку 

Оперативна ціль / 
завдання Стратегії, якому 
відповідає проект: 

D.1.1. Створення паркових зон відпочинку та дозвілля із доступом 
людей з інвалідністю 

Назва проекту: 
D.1.1.1.Очищення малого ставка в місті Помічна та облаштування 
навколо сучасної зони відпочинку 

Цілі проекту: 
Очищення малого ставка у місті Помічна та створення навколо нього 
екологічно привабливого сучасного простору для відпочинку та 
дозвілля на території міста Помічна  

Територія впливу проекту: Територія Помічнянської ОТГ 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

Навколо 10 тис. осіб 

Стислий опис проекту: 

Малий ставок у місті Помічна потребує очищення від сміття, 
водоростей та поглиблення дна з метою покращення гідроізоляції та 
припинення появи зелені на поверхні ставка. Очистка ставка 
проводиться для того, щоб запобігти забрудненню, засміченню та 
замуленню водойми, а також з метою невеликого поглиблення дна. 
Тому необхідно провести очистку та поглиблення дна ставка, а також 
провести роботи по озелененню території навколо ставка. Необхідно 
також завезення піску для благоустрою берегів ставка та встановлення 
лавок, столиків, бесідок, інших малих архітектурних форм 

Очікувані результати: 

1. Очищені береги ставка від сміття та посипані піском 
2. Поглиблене та очищене дно ставка від мулу та встановлений 

дренаж 
3. Встановлені лавочки, столики, бесідки, інші архітектурні форми 
4. Облаштування доріжок/велодоріжок/тротуарів 
5. Проведення свят, літніх і зимових спортивних змагань 

Показники (індикатори) 

1.Кількість встановлених лавок, столиків, бесідок, інших архітектурних 
форм 
2.Очищена площа ставка від водоростів, мулу та сміття (м2) 
3.Кількість заходів/кількість учасників/ць 
4.Довжина облаштованих доріжок/велодоріжок/тротуарів (м) 
5.Кількість відвідувачів (жінки, чоловіки, діти, люди із інвалідністю) для 
відпочинку 
6.Кількість висаджених дерев, кущів тощо 

Ключові заходи проекту: 
1.Поглиблення та облаштування дренажу ставка; 
2.Очищення та вивезення сміття; 
3.Завезення та посипка берегів піском; 
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4.Висадка дерев, облаштування клумб та висадка квітів; 
5.Придбання та встановлення лавочок, столиків, Бсідок 
6.Облаштування доріжок/ведлодоріжок/тротуарів 

Період здійснення: 2019-2021роки 

Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

2019 2020 2021 Разом 

0 500 500 1000 

Джерела фінансування: Міжнародна технічна допомога, державний, обласний, міський бюджет 

Ключові потенційні 
учасники проекту: 

Міська рада, ВОГО жінок України «Яворина», громадські активісти 

 
 
Стратегічна ціль D.1.Створення модернових просторів активного відпочинку 

Оперативна ціль / 
завдання Стратегії, якому 
відповідає проект: 

D.1.2.Створення арт-простору під відкритим небом 

Назва проекту: 
D.1.2.1. Територія УСПІХУ  (встановлення літньої сцени та 
облаштування території для творчого та духовного розвитку 
громадян) 

Цілі проекту: 

Створення арт-простору під відкритим небом шляхом встановлення 
літньої сцени та облаштування території для проведення у громаді 
освітніх та культурних проектів, мистецьких виставок, дитячих 
книжкових форумів. Формування у дітей навичок публічних виступів, 
розвиток акторської майстерності.  

Територія впливу проекту: Помічнянська об’єднана територіальна громада 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

1 700 осіб 

Стислий опис проекту: 

Встановлення літньої сцени та облаштування території навколо неї у 
стилі арт-простору під відкритим небом на базі території ЗЗСО № 1 
дозволить створити платформу для святкування, спілкування та обміну 
інформацією серед громадян. Вони матимуть змогу зустрітись та 
поспілкуватись один з одним, ознайомитися з творчістю поетів, 
музикантів нашого краю.  Діти шкільного та дошкільного віку матимуть 
можливість переглядати мультфільми, виступи колективів художньої 
самодіяльності, організувати захист проектів, зустріч з цікавими 
людьми, перегляд фільму, родинне свято, концерт, дискотеку.  Також 
реалізація даного проекту подарує для молоді та мешканців громади 
гарне місце для духовного розвитку 

Очікувані результати: 
1. Встановлено літню сцену 
2. Облаштовано доріжки/велодоріжки/тротуари 
3. Підвищено рівень охоплення мешканців громади місцями відпочинку  

Показники (індикатори) 
1.Встановлено літню сцену 
2.Кількість облаштованих доріжок/велодоріжок/тротуарів 
3.Кількість заходів/учасників/учасниць 

Ключові заходи проекту: 

1. Виготовлення проектно-кошторисної документації; 
2. Визначення виконавців робіт через державну систему закупівель 
«Прозоро» 
3. Здійснення робіт по встановленню літньої сцени на базі території 
ЗЗСО № 1 
4. Отримання результату. 

Період здійснення: 2019 – 2021 роки 

Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

2019 2020 2021 Разом 

0 267,419 0 267,419 

Джерела фінансування: 
Державний бюджет, місцевий бюджет, міжнародна технічна допомога, 
благодійна допомога 

Ключові потенційні 
учасники проекту: 

ЗЗСО №1, міська рада, відділ освіти 

 
Стратегічна ціль D.1.Створення модернових просторів активного відпочинку 

Оперативна ціль / 
завдання Стратегії, якому 
відповідає проект: 

D.1.2.Створення арт-простору під відкритим небом 
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Назва проекту: 
D.1.2.2. Створення кінотеатру під відкритим небом «Open-air 
cinema»  

Цілі проекту: 
Створення нової форми отримання послуг відпочинку та дозвілля для 
мешканців громади, а саме кінотеатру під відкритим небом  

Територія впливу проекту: Помічнянська ОТГ 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

8000 осіб 

Стислий опис проекту: 

Кінотеатр стане місцем проведення змістовного дозвілля для молоді , а 
також місцем, куди можна піти із сім'єю, компанією друзів, отримати 
нові враження та емоції, долучитися до корисних соціальних проектів, 
зробити свій благодійний внесок, відчути стиль життя багатьох 
зарубіжних країн. 

Очікувані результати: 
1.Створений кінотеатр під відкритим небом в центральній частині міста 
2.Проведення заходів, свят, концертів, творчих вечорів, вистав тощо 

Показники (індикатори)  
1. Створений кінотеатр під відкритим небом в центральній частині 

міста 
2. Кількість заходів/учасників/учасниць 

Ключові заходи проекту: 

1.Закупівля та монтаж якісного обладнання (музикальне, звукове, 
мультимедійне тощо)  
2.Закупівля та монтаж декоративного паркану, крісел, урн 
3.Закупівля та монтаж вуличної шафи для зберігання обладнання 
4.Проведення концертів, свят, вистав, творчих заходів, тренінгів, 
майстер-класів, відкритих лекцій тощо 

Період здійснення: 2019 - 2020 рр. 

Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

2019 2020 2021 Разом 

100 100 100 300 

Джерела фінансування: 
Міський бюджет, державний бюджет, обласний бюджет, міжнародна 
технічна допомога 

Ключові потенційні 
учасники проекту: 

Помічнянська міська рада, відділ освіти виконавчого комітету 
Помічнянської міської ради, Молодіжна рада  

 
 
Стратегічна ціль D 1. Створення модернових просторів активного відпочинку 

Оперативна ціль / 
завдання Стратегії, якому 
відповідає проект: 

D.1.3. Розвиток мережі дитячих та спортивних майданчиків та 
розважальних просторів 

Назва проекту: D.1.3.1. Мотузкове містечко в с. Помічна з кемпіноговою зоною 

Цілі проекту: 
Облаштувати мотузкове містечко та кемпінгову зону у селі Помічна з 
метою залучення молоді та дітей до занять туризмом та спортом, у 
тому числі із інших регіонів  

Територія впливу проекту: Помічнянська  ОТГ 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

10000 осіб 

Стислий опис проекту: 

В парковій зоні с. Помічна планується облаштувати мотузкове містечко 
та кемпінгову зону, недалеко від проектованої зеленої садиби, з метою 
створення своєрідного туристичного вузла, урізноманітнення та 
покращення дозвілля туристів. Мотузкове містечко складається з 
набору перешкод, які можна долати як з допомогою спеціального 
спорядження, так і без нього, що сприяє більшому зацікавленню 
відвідувачів. Кемпінгова зона включає в себе місця для встановлення 
палаток, місце для розведення багаття, можливо створення джерела 
питної води. 

Очікувані результати: 
1.Облаштування мотузкового містечка та кемпінгової зони 
2.Залучення молоді та дітей до занять туризмом та спортом 

Показники (індикатори) 
1.Кількість залучених відвідувачів 
2.Кількість учасників/учасниць заходів 
3.Кількість проведених заходів на базі мотузкового містечка 

Ключові заходи проекту: 

1.Розробка проектно-кошторисної документації 
2.Виділення земельної ділянки для облаштування мотузкового містечка 
3.Закупівля необхідного обладнання та матеріалів 
4.Встановлення в парковій зоні мотузкового містечка та кемпінгової 
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зони 
5.Офіційне відкриття, рекламна кампанія 

Період здійснення: Весна-осінь 2019 року 

Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

2019 2020 2021 Разом 

200  0 0 200 

Джерела фінансування: Міський бюджет, міжнародна технічна допомога 

Ключові потенційні 
учасники проекту: 

Міська рада, староста 

 

Стратегічна ціль D 1. Створення модернових просторів активного відпочинку 

Оперативна ціль / 
завдання Стратегії, якому 
відповідає проект: 

D.1.3. Розвиток мережі дитячих та спортивних майданчиків та 
розважальних просторів 

Назва проекту: 
D.1.3.2.Створення творчого молодіжного простору «STEAM – 
табір» 

Цілі проекту: 

Розвиток творчих здібностей та покращення професійної майстерності 
учнів шляхом використання інноваційних технологій та новітніх методів 
навчання, що  надає учням можливість не лише розвинути і дати поле 
для творчості та фантазії, а й проявити своє особливе бачення на події 
та ситуації; розвинути неординарне мислення та проявити свої 
різносторонні здібності у вмінні володіти професійними навичками. 

Територія впливу проекту: Помічнянська обєднана територіальна громада 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

700-800 осіб 

Стислий опис проекту: 

Впровадження STEM-простору у форматі табору при ЗЗСО, що 
дозволить сформувати в учнів найважливіші для подальшого 
професійного розвитку навички, а саме вміння побачити проблему, 
сформулювати дослідницьке запитання і шляхи його вирішення, 
гнучкість як уміння зрозуміти нову точку зору і стійкість у відстоюванні 
своєї позиції, оригінальність, відхід від шаблону, здатність до 
перегруповування ідей та зв'язків. В таборі буде запроваджено 
креативні форми навчання та підходи: квести, екскурсії,  3D 
моделювання, ігри, що дозволить залучити якомога більшу кількість 
молоді, у тому числі із навколишніх се 

Очікувані результати: 

1. Запровадження STEAM – квестів 
2.Запровадження STEAM – екскурсій, аудіогідів 
3.Презентації STEAM – професій 
4.Конструювання  та 3D моделювання 
5.Створення пересувної панорами дитячих малюнків 
6.Вивчення таємниць зв’язку 
7. Створення платформи світової спільноти Code Club 
8.Проведення ігор, в тому числі  «Світ Громад» 

Ключові заходи проекту: 

1.Створення STEAM - табору при ЗЗСО 
2. Залучення дітей громади до спільної роботи над STEAM – проектами 
(екскурсії, квест, моделювання, конструювання, малювання, спів, 
дослідницька діяльність, зустрічі з цікавими людьми та інше) 

Період здійснення: 
Червень 2019 року 
 

Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

2019 2020 2021 Разом 

50 70 90 210 

Джерела фінансування: 
Державний бюджет, місцевий бюджет, міжнародна фінансова 
допомога, благодійна допомога 

Ключові потенційні 
учасники проекту: 

Заклади освіти міста, міська рада, відділ освіти 

Стратегічна ціль D 1. Створення модернових просторів активного відпочинку 

Оперативна ціль / 
завдання Стратегії, якому 
відповідає проект: 

D.1.3. Розвиток мережі дитячих та спортивних майданчиків та 
розважальних просторів 

Назва проекту: D.1.3.3. Дитячий оздоровчий табір «Помічнянська Січ» 
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Цілі проекту: 

Організація дитячого оздоровчого табору постійного перебування. 
Проведення національно-патріотичного виховання молоді та створення 
платформи неформальної освіти. Організація дозвілля дітей та молоді, 
формування здорового способу життя та профілактика шкідливих 
звичок 

Територія впливу проекту: Помічнянська ОТГ 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

1000 осіб (діти та їх батьки) 

Стислий опис проекту: 

На даний час Помічнянська ОТГ не має ефективної системи організації 
дитячого дозвілля особливо в період літніх канікул. Відправити дітей в 
дитячі табори на морське узбережжя чи в гори є можливість далеко не 
в кожного, а тому поки батьки працюють діти, доручені самі собі і 
відкриті до негативних соціальних впливів. В таких умовах стратегічно 
важливим є організація змістовного дозвілля дітей та молоді в літній 
період через створення дитячого табору з постійним перебуванням. 
Табір розрахований на одночасне перебування сорока осіб, тривалість 
зміни сім днів, табір працюватиме вісім змін. «Помічнянську Січ» буде 
розташовано на мальовничому березі річки Помічна в форматі 
наметового містечка з комплексною інфраструктурою. Польова кухня 
створить умови для забезпечення чотириразового, посиленого 
харчування. Інтенсивна щодення програма (розвиваючі ігри, лекторії, 
флешмоби, заняття з туризму, альпінізму, спортивного орієнтування на 
місцевості, заняття з рукопашного бою, лазер-таг та інше) забезпечить 
інтерес та високу мотивацію дітей. Перебування в таборі сприятиме 
оздоровленню дітей, підвищить рівень патріотизму та загальної 
культури, забезпечить комплексний і всебічний розвиток молоді.  

Очікувані результати: 

1.Створений табір для постійного перебування в літній період 
2.Організація та проведення спортивних, освітніх, культурних, ігрових 
заходів 
3.Підвищення рівня національно-патріотичного виховання молоді 
4.Пропаганда здорового способу життя 

Показники (індикатори) 
1.Створено табір для постійного перебування в літній період 
2.Кількість учасників/учасниць 
3.Кількість спортивних, освітніх, культурних, ігрових заходів 

Ключові заходи проекту: 

1.Створення ініціативної групи щодо організації дитячого табору 
2.Закупівля необхідного обладнання 
3.Складання програми перебування, меню, режиму роботи та графіку 
занять 
4.Навчання табірних менторів 
5.Облаштування місця перебування табору 
6.Інформаційна робота серед мешканців Помічнянської ОТГ щодо умов 
функціонування табору 
7.Проведення табірних змін 

Період здійснення: 2019 - 2021 роки 

Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

2019 2020 2021 Разом 

800 500 500 1800 

Джерела фінансування: Міський бюджет, державний бюджет, міжнародна технічна допомога  

Ключові потенційні 
учасники проекту: 

Помічнянська міська рада, відділ освіти виконавчого комітету, заклади 
загальної середньої освіти  

 

 

Стратегічна ціль D 1. Створення модернових просторів активного відпочинку 

Оперативна ціль / 
завдання Стратегії, якому 
відповідає проект: 

D.1.3. Розвиток мережі дитячих та спортивних майданчиків та 
розважальних просторів 

Назва проекту: 
D.1.3.4. Створення сучасного вуличного баскетбольно-спортивного 
майданчику 

Цілі проекту: 

Реконструкція  існуючого  міського  баскетбольного  майданчика   з  
придбанням  вуличних  тренажерів та установленням великих 
(вуличних) шахів та шашок на міській площі біля Палацу культури. 
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Територія впливу проекту: м. Помічна ( Помічнянська ОТГ) 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

Проект охоплює інтереси дітей, молоді,  чоловіків та жінок з 
врахуванням гендерної рівності та дотриманням прав людини на 
дозвілля, навколо 10105 осіб  

Стислий опис проекту: 

Проблемою існуючого міського баскетбольного майданчика є 
невідповідність сучасним вимогам.Тому він потребує реконструкції та 
будівництва нових спортивних споруд  для занять загальною фізичною 
підготовкою дітей та підлітків. Реконструкція спортивного майданчику з 
встановленням ігрового комплексу сприятиме підвищенню рівня 
фізичної та загальної культури населення та вирішить проблему 
зайнятості дітей,  підлітків та молоді. Гра та заняття спортом на такому 
майданчику запровадять здоровий спосіб життя у громаді, поліпшить 
умови для виховання та відпочинку дітей, молоді. 

Очікувані результати: 

1.Реконструкція існуючого міського баскетбольного майданчика   зі  
встановленням нового синтетичного покриття 
2.Придбання  та встановлення вуличних тренажерів 
3.Встановлення великих шахів та шашок  для дітей 
4.Дозвілля населення територіальної громади, в особливості дітей 
початкової ланки та молоді; 
5. Вирішення проблеми незайнятості дітей, підлітків, молоді 

Ключові заходи проекту: 

1.Планування поверхні, лагодження старого асфальтного покриття, 
ліквідація тріщин, ремонт та установлення огородження,  нанесення 
розмітки, встановлення спортивного інвентарю 
2. Проводити уроки та тренування  учнів ЗЗСО №1 
3. Організувати відповідні навчальні групи та проводити змагання 
4. Проводити обласні та Всеукраїнські змагання 

Період здійснення: 2019 – 2021 роки 

Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

2019 2020 2021 Разом 

500 500 0 1000 

Джерела фінансування: 
Державний бюджет, обласний бюджет, місцевий бюджет, міжнародна 
технічна допомога 

Ключові потенційні 
учасники проекту: 

 Помічнянський відділ культури, туризму, молоді та спорту, ГО БК 
«ОРЛИ»  

 

Стратегічна ціль D 1. Створення модернових просторів активного відпочинку 

Оперативна ціль / 
завдання Стратегії, якому 
відповідає проект: 

D.1.3. Розвиток мережі дитячих та спортивних майданчиків та 
розважальних просторів 

Назва проекту: D.1.3.5.Створення мережі спортивних та ігрових майданчиків 
«Street force. Workout time» 

Цілі проекту: 

Створення мережі спортивних та ігрових майданчиків з метою 
створення комфортних умов для виконання спортивних вправ на 
свіжому повітрі, активних ігор для дітей, пропаганди здорового способу 
життя серед дітей, молоді та усього населення громади, попередження 
захворювань та зменшення кількості правопорушень серед молоді, 
профілактики алкоголізму, тютюнопаління, наркозалежності та 
організації дозвілля для дітей та молоді 

Територія впливу 
проекту: 

Помічнянська ОТГ 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

1172 учнів Помічнянської ОТГ, 2000 батьків учнів, 3300 молодих людей 
віком від 18 до 35 років. 

Стислий опис проекту: 

Даний проект передбачає створення комфортних умов під час занять 
фізичними вправами на свіжому повітрі. Покращення фізичної 
підготовки населення усіх категорій. Створення естетично-
привабливого вигляду території. Популяризація спортивної субкультури 
з даного напрямку. Облаштування спортивних та ігрових майданчиків 
усім необхідним інвентарем (турніки, бруси, шведські стінки, тощо) 
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Очікувані результати: 

1.Облаштування спортивних та ігрових  майданчиків 
2.Облаштування майданчиків необхідним інвентарем: турніки, бруси, 
шведські стінки тощо 
3.Облаштування під’їздів до спортивних та ігрових майданчиків 
інвалідних та дитячих колясок та обладнання інвентарем  для 
спортивних занять людей із інвалідністю 
4. Пропаганда здорового способу життя 
5. Профілактика захворювань 

Показники (індикатори) 
1.Кількість облаштованих спортивних майданчиків 
2.Кількість відвідувачів: жінок, чоловіків, людей із інвалідністю, дітей 

Ключові заходи проекту: 

1.Визначення виконавця робіт.  
2.Укладання договору з виконавцем робіт.  
3.Закупівля необхідного обладнання.  
4.Встановлення спортивного та ігрового інвентарю 
5.Облаштування під’їздів - доріжок для людей із інвалідністю 

Період здійснення: 2019 – 2021 роки 

Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

2019 2020 2021 Всього 

90 100 130 220 

Джерела фінансування: Державний, місцевий бюджет, міжнародна технічна допомога 

Ключові потенційні 
учасники проекту: 

Помічнянська міська рада, відділ культури, туризму, молоді та спорту, 
ГО ФК «Локомотив» Помічна 

 

Стратегічна ціль D 1. Створення модернових просторів активного відпочинку 

Оперативна ціль / 
завдання Стратегії, якому 
відповідає проект: 

D.1.3. Розвиток мережі дитячих та спортивних майданчиків та 
розважальних просторів 

Назва проекту: 
D.1.3.6.Встановлення скелелазного стенду на території 
Помічнянської ЗЗСО №3 

Цілі проекту: Започаткувати в громаді новий вид спорту як скелелазіння 

Територія впливу 
проекту: 

Помічнянська ОТГ 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

1000 осіб 

Стислий опис проекту: 
Проект передбачає на території Помічнянської ЗШ №3 встановити 
скелелазний стенд з метою залучення молоді до активного заняття 
спортом 

Очікувані результати: 
1.Створення матеріальної бази для подальшого розвитку спортивного 
туризму та скелелазіння (альпійська стінка) 
2.Започаткування в громаді нового виду спорту як скелелазіння 

Показники (індикатори) 
1.Встановлений стенд скелелазіння 
2.Кількість учасників/учасниць 

Ключові заходи проекту: 

1. Створення проектно-кошторисної документації 

2. Купівля необхідного обладнання та матеріалів 

3. Встановлення та приведення до експлуатації скелелазного стенду 

4. Офіційне відкриття, реєстрація, проведення занять. 

Період здійснення: Весна-осінь 2019 

Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

2019 2020 2021 Разом 

60  0 0 60 

Джерела фінансування: Міжнародна технічна допомога, міський бюджет, партнери проекту 

Ключові потенційні 
учасники проекту: 

Відділ культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету 
Помічнянської міської ради 

 

5.3.2. Перелік проектів, спрямованих на досягнення Стратегічної цілі D.2. 
 Створення майстерні народних ремесл та збереження культурної 
спадщини 

 

Стратегічна ціль D.2. Створення майстерні народних ремесл та збереження культурної 
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спадщини 

Оперативна ціль 
Стратегії, якій відповідає 
проект: 

D.2.1. Створення майстерні народних ремесл  
 

Назва проекту: D.2.2.1. Створення Майстерні креативно-творчого об’єднання 
громади 

Цілі проекту: Створення платформи-майстерні з метою об’єднання майстрів-
ремісників та зацікавлених мешканців для здобуття навичок в 
прикладній творчості, а також залучення туристів та гостей в громаду 
до реалізації творчого потенціалу в цілому 

Територія впливу 
проекту: 

Помічнянська ОТГ 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигоди: 

Навколо 10 тис. осіб, що мешкають на території громади та інше 
населення прилеглої території до громади  

Стислий опис проекту: Цей проект спрямований на створення платформи-майстерні з метою 
об’єднання майстрів-ремісників та зацікавлених мешканців для 
здобуття навичок в прикладній творчості, реалізації цих навичок та 
творчого потенціалу в цілому. Проведення майстер-класів для всіх 
категорій населення, співпраця над спільними проектами та витворами 
(які з часом розвинуться в витвори мистецтва), проведення виставок. 
Ця платформа в громаді та окремих селах стане джерелом мистецтва 
та культури прикладної творчості, що сприятиме розвитку суспільства, 
появі культурних цінностей та розвинення громади в цілому, так як 
приверне увагу митців та туристів з інших регіонів. В громаді є багато 
талановитих майстрів, багато з них покинули займатися ремісництвом 
та прикладнім мистецтвом з різних причин. Серед основних причин – 
дуже малий попит на їх творчі вироби та творчу працю взагалі, 
відсутність підтримки з боку держави. Ті люди, які отримали знання та 
навички можуть реалізувати їх в проведенні майстер-класів. 

Очікувані результати: 1. Проведення майстер – класів для всіх категорій населення 
2. Розробка спільних проектів по створенню витворів мистецтва 
3. Проведення майстер-класів для туристів та гостей громади під час 
святкових заходів, виставок-ярмарок 

Показники (індикатори) 1.Кількість проведених майстер-класів/кількість учасників/ць 
2.Кількість розроблених проектів по створенню витворів мистецтва 

Ключові заходи проекту: 1. Проведення серії майстер-класів з метою об’єднання зацікавлених 
сторін (майстрів-ремісників, мешканців громади, громадських 
організацій) 
2.Відкриття майстерні-платформи та матеріально-технічне 
забезпечення 
3. Набір груп для навчання молоді та бажаючих навичкам народних 
ремесел за профілем 
4.Організація роботи майстерень в індивідуальних садибах майстрів 
5.Розробка проектів на розгляд міжнародних донорських організацій, 
фандрайзинг 

Період здійснення: 2019-2021 роки 

Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

2019 2020 2021 Разом 

50 150 250 450 

Джерела фінансування: Міжнародні донори, бюджет громади, благодійницька допомога 

Ключові учасники 
реалізації проекту: 

Помічнянська міська рада, майстри-ремісники, мешканці громади, які 
мають бажання практикувати прикладне мистецтво 

 

Стратегічна ціль D.2. Створення майстерні народних ремесл та збереження культурної 
спадщини 

Оперативна ціль / 
завдання Стратегії, якому 
відповідає проект: 

D.2.2.Започаткування Брендового фестивалю громади 

Назва проекту: 
D.2.2.1.Проведення регіонального фестивалю дитячої творчості 
«Барви Помічної-2019» 

Цілі проекту: Проведення регіонального фестивалю дитячої творчості та залучення 
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талановитих і обдарованих дітей та молоді у різних видах мистецтва 
(інструментальне та вокальне  виконання, хореографія), популяризація 
сучасної естрадної та народної пісні, народних та класичних 
інструментів, танцю та сприяння подальшому розвитку їх обдарувань, 
залучення туристів із інших регіонів України 

Територія впливу проекту: Помічнянська ОТГ, туристи із інших регіонів України 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

Навколо 1000 осіб 

Стислий опис проекту: 

Проведення фестивалю кожного року та залучення юних аматорів до 
активної участі у мистецькому житті. Залучення до участі  вихованців 
музичних та мистецьких шкіл за для професійного спілкування  та 
творчім  обміном між викладачами та учнями. 

Очікувані результати: 

1.Проведення Фестивалю на системній основі кожного року 
2.Надання фестивалю статусу обласного та  статусу «фестиваль-
конкурс» 
3.Залучення туристі із інших регіонів України 
4 Підвищити авторитет мистецької освіти 
5. Розвиток талановитої та обдарованої молоді 

Показники (індикатори) 
1.Кількість учасників/учасниць 
2.Кількість прибулих із інших громад та регіонів 

Ключові заходи проекту: 

1.Розробка умов фестивалю 
2.Розробка критеріїв участі у фестивалі 
3. Розробити емблему та нагороди для учасників 
4.Організація та проведення заходу 
5.Нагородження переможців 
6.Інформаційний супровід Фестивалю 

Період здійснення: 2019-2021 роки 

Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

2019 2020 2021 Разом 

50 70 80 200 

Джерела фінансування: Міжнародна технічна допомога, міський бюджет, благодійницькі кошти 

Ключові потенційні 
учасники проекту: 

Міська рада, відділ освіти, відділ культури, музична школа, палац 
культури 

  
 

Стратегічна ціль D.2. Створення майстерні народних ремесл та збереження культурної 
спадщини 

Оперативна ціль / 
завдання Стратегії, якому 
відповідає проект: 

D.2.3. Розбудова екскурсійних маршрутів 

Назва проекту: 
D.2.3.1. Капітальний ремонт та розробка екскурсійного маршруту 
до вежі Шухова 

Цілі проекту: 
Відремонтувати унікальний об’єкт індустріального туризму та внести 
його до туристичних маршрутів 
 

Територія впливу проекту: Помічнянська ОТГ 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод 

5 тис. осіб 

Стислий опис проекту: 

Капітальний ремонт вежі Шухова, заміна металевих балок, 
фарбування вежі, приведення її до експлуатації. Розробка та 
проведення екскурсійних маршрутів до вежі Шухова. Маркетинг 
екскурсійних маршрутів через туристичні агентства Кіровоградської 
області, внесення вежі до туристичного бренду, виготовлення 
сувенірної продукції із фото вежі 

Очікувані результати: 

1. Відремонтуваний унікальний об’єкт індустріального туризму – вежа 
Шухова 

2. Розробка туристичних маршрутів та внесення до них вежі Шухова, 
як цікавого і безпечного об’єкту показу та відвідання 

3. Налагодження комунікацій із туристичними агентствами та 
операторами Кіровоградської області, промоція туристичних 
маршрутів із вежою Шухова 

4. Виготовлено  рекламну та сувенірну продукцію з вежою Шухова 
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5.  Залучення туристів та збільшення їх притоку до громади. 

Ключові заходи проекту: 

1. Прийняття на баланс Помічнянської міської ради вежі Шухова 
2. Розробка проектно-кошторисної документації по проведенню 

капітального ремонту вежі Шухова 
3. Проведення капітального ремонту вежі Шухова 
4. Введення в експлуатацію як туристичного об’єкту 
5. Розробка туристичних маршрутів із включенням вежі Шухова 
6. Промоція туристичних маршрутів через туристичні агентства та 

туристичних операторів 
7. Виготовлення сувенірної продукції із фото вежі Шухова 
8. Офіційне відкриття вежі Шухова 

Період здійснення: Весна-осінь 2019 року 

Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

2019 2020 2021 Разом 

300  0 0 300  

Джерела фінансування: Міжнародна технічна допомога, міський бюджет, партнери проекту 

Ключові потенційні 
учасники проекту: 

Відділ культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету 
Помічнянської міської ради 

 
 

5.3.3. Перелік проектів, спрямованих на досягнення Стратегічної цілі D.3. 
 Розвиток туризму 

 
Стратегічна ціль D.3. Розвиток туризму 

Оперативна ціль 
Стратегії, якій відповідає 
проект: 

D.3.1. Сприяння розвитку мережі зелених садиб 
 

Назва проекту: D.3.1.1.Зелені садиби Помічнянської ОТГ 

Цілі проекту: Створення в мальовничих куточках Помічнянської ОТГ осередків 
зразково-показових зелених садиб як стимул для розвитку туризму і 
одночасного працевлаштування внутрішньо переміщених осіб, 
привернення уваги місцевого населення до розвитку мережі 
обслуговування туристів, стимул до облагородження сільської 
місцевості, спосіб залучити туристів у регіон на довший період, 
створення бази проживання для гостей громади 

Територія впливу 
проекту: 

Помічнянська ОТГ 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигоди: 

Навколо 1000 осіб 

Стислий опис проекту: На сьогоднішній день у Помічнянській  громаді відсутня будь-яка 
туристична інфраструктура, не має готелю, міні-готелю, зеленої садиби 
тощо. В той же час сільські території ОТГ  мають  мальовничі куточки 
природи, річки, ставки,  багатий рослинний та тваринний  світ. Також 
територія Помічнянської  ОТГ має давню історію, відомих на увесь світ 
земляків. Кліматичні умови сприяють активному розвитку 
бджільництва, вигідне географічне розташування сприяє розвитку 
виробництва та збуту продуктів бджільництва. Поєднання 
особливостей природи, багатої історії, цілющих властивостей меду та 
інших продуктів бджільництва дасть змогу створити потужний  
туристично-розважальний лікувально-оздоровчий комплекс. Створення 
зеленої садиби  «Будинок пасічника» передбачає створення міні-
готелю – зеленої садиби,  з облаштуванням території, на які  будуть 
розміщенні  АПІ – будиночки, демонстраційний майданчик «Історія 
бджільництва в Україні», міні-зоопарку,    надання послуг лікувального 
масажу, апітерапії, виготовлення косметики з природних речовин, 
організація кінних прогулянок,  створення міні – теплиці з 
можливостями реалізації екологічно-чистих овочів протягом року. 
Залучення психолога  ГО «Коловорот» (Кропивницький) дозволить 
надавати психологічну допомогу усім бажаючим, в тому числі 
учасникам бойових дій. Поєднання унікальних послуг (апітерапія, 
лікувальний масаж, кінні прогулянки, психологічні консультації, музейна 
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кімната, лікувальні та косметичні засоби з продуктів бджільництва, міні-
зоопарк, міні-теплиця) дозволить створити унікальний туристичний 
продукт, відомий на території Кіровоградський області та всієї України. 

Очікувані результати: У рамках проекту в мальовничих куточках Помічнянської ОТГ 
передбачається створення осередків «Зелених садиб». Принцип 
формування: у визначених туристично привабливих населених пунктах 
ОТГ міська рада переводить у комунальну власність 3 будинка, які не 
мають власників, здійснює косметичний ремонт відповідно 
до стандартів «Зелених садиб», облагородження території, 
оформлення в автентичному стилі і створення бази розвитку сільського 
туризму. Для управління кластером створюється відповідне 
комунальне підприємство.  
Проект передбачає залучення внутрішньо переміщених осіб, 
що мають освіту і професію, пов’язані з будівництвом, туризмом, 
організацією громадського харчування та обслуговування населення. У 
рамках одного комплексу з 3 зелених садиб, передбачається 
створення 15 робочих місць безпосередньо в проекті та 20 робочих 
місць у супутніх сферах. Передбачається залучення місцевих жителів 
до ініціативи в різних моделях співробітництва. 
Туристам надаються послуги: проживання, харчування, екскурсії, 
майстер-класи, користування інвентарем, дитяча анімація. 

Показники (індикатори) 1.Кількість створених зелених садиб 
2.Кількість створених робочих місць 
3.Кількість послуг для туристів 
4.Кількість заходів організованих на базі зелених садиб 

Ключові заходи проекту: 1.Створено 20 робочих місць  
2.Створено кластер «Зелені садиби» як пілотний проект розвитку 
зеленого туризму в Помічнянській ОТГ — 3 осередка зелених садиб у 
комунальній власності сіл, що обслуговують туристів і одночасно 
слугують стандартом якості та полігоном для навчання потенційних 
нових учасників проекту. 

Період здійснення: 1.Визначення пріоритетних сіл, що слугуватимуть основою 
для формування кластеру 
2.Створення бази будинків під «Зелені садиби», переведення будівель 
у сільську комунальну власність, ремонт; 
3.Формування персоналу, місцевого населення, навчання; 
4.Початок роботи садиб 
5.Поширення позитивного досвіду на нові території. 

Період здійснення: 2020 – 2021 роки 

Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

2019 2020 2021 Разом 

0 300 400 700 

Джерела фінансування: Міський бюджет, міжнародна технічна допомога, державний та 
обласний бюджет, приватні кошти 

Ключові учасники 
реалізації проекту: 

Помічнянська міська рада, ГО «Коловорот», ФОП Філонов 
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6. Моніторинг виконання Плану реалізації Стратегії 

Моніторинг виконання Плану реалізації Стратегії здійснюватиметься Комітетом з управління 
впровадження Стратегії, відповідно до Положення, затвердженого, на основі стандартних 
макроекономічних показників, показників досягнення стратегічних, оперативних цілей та 
показників виконання проектів. 

Показники оцінки реалізації Стратегії 

(індикатори досягнення результату) 

Показники оцінки реалізації Стратегії 

(індикатори досягнення результату) 

Загальні показники 

1.  Обсяги фактичних доходів міського бюджету на одного мешканця (розмежовані за статтю дані) 

2.  Обсяги фактичних видатків міського бюджету на одного мешканця (розмежовані за статтю дані) 

3.  Середня місячна заробітна плата (розмежовані за статтю дані) 

4.  Обсяг інвестицій в основний капітал 

5.  Загальний обсяг експорту 

6.  Чисельність населення, зайнятого у всіх сферах економіки (розмежовані за статтю дані) 

Стратегічний напрям А 

1.  Обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку громади на душу населення 

2.  Обсяг реалізованої промислової продукції на душу населення 

3.  Частка промислової продукції, виробленої малими підприємствами в загальному обсязі 

4.  Кількість новостворених робочих місць на підприємствах громади на рік (розмежовані за статтю 
дані) 

5.  Кількість малих та середніх підприємств на 10 тис. осіб населення 

6.  Кількість проведених заходів за участю визначеного кола виробників, кооперативів, фермерів 

7.  Обсяг залучених коштів МТД в сферу економіки, МСП громади 

Стратегічний напрям B 

1.  Економія бюджетних коштів в результаті впровадження енергоефективних заходів 

2.  Економія енергетичних ресурсів в результаті впровадження енергоефективних заходів 

3.  Обсяги коштів МТД, кредитів, інвестиційних ресурсів фінансових установ в проекти 
енергоефективності, залучені громадою 

4.  Обсяги коштів залучених населенням в рамках «теплих кредитів» 

5.  Зменшення / збільшення обсягів викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря 
стаціонарними та пересувними джерелами забруднення 

6.  Обсяг фінансування заходів з охорони навколишнього природного середовища 

7.  Кількість осіб, залучених до заходів з екологічної освіти (розмежовані за статтю дані) 

Стратегічний напрям C 

8.  Динаміка чисельності населення громади за рік 

9.  Природний приріст/скорочення населення (розмежовані за статтю дані) 

10.  Рівень безробіття 

11.  Кількість учасників-призерів предметних олімпіад різних рівнів 

12.  Результат ЗНО в цілому у навчальних закладах громади 

13.  % вступу випускників шкіл громади  до ВНЗ (розмежовані за статтю дані) 

14.  Кількість спортивних споруд та об'єктів введених в експлуатацію 
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15.  Кількість громадян, охоплених спортивними секціями (розмежовані за статтю дані) 

16.  Кількість змагань усіх рівнів, в яких прийняли участь вихованці спортивних секцій громади 

17.  Кількість заходів з попередження злочинності серед неповнолітніх, проведених у навчальних 
закладах освіти 

18.  Відсоток безробітних жінок до загальної кількості безробітних в громаді 

19.  Кількість реалізованих бізнес-проектів ВПО 

20.  Кількість виявлених випадків гендерно-зумовленого насильства 

21.  Кількість реалізованих жіночих ініціатив  

22.  Кількість проектів громадських організацій, підтриманих в рамках МТД 

23.  Кількість учасників вразливих груп в публічних заходах громади 

Стратегічний напрям D 

24.  Кількість відвідувачів з інших регіонів України (розмежовані за статтю дані) 

25.  Кількість туристів на рік (розмежовані за статтю дані) 

26.  Кількість подій (фестивалів, конференцій, святкувань і т.п.) на рік 

27.  Кількість конкурсів та фестивалів усіх рівнів, в яких прийняли участь вихованці творчих 
колективів громади 

 

 

 

 



План реалізації Стратегії розвитку Помічнянської ОТГ  на період 2019-2021 роки 

 

78 
 

7. Додатки 
 

Додаток 1 

Положення 
про Комітет з управління впровадженням 

Стратегії розвитку Помічнянської об’єднаної територіальної 
громади 

1. Загальні положення 

1.1. Комітет з управління впровадженням Стратегії розвитку Помічнянської об’єднаної 
територіальної громади (надалі Комітет) є дорадчим органом громади при міському голові. 

1.2. Комітет формується з представників органу місцевого самоврядування, старост, бізнесу 
та громадськості. 

2. Мета діяльності 

2.1. Метою діяльності Комітету є забезпечення реалізації та постійної підтримки актуальності 
Стратегії розвитку ОТГ, затвердженого рішенням міської ради від 21 грудня 2018 року № 477 
(надалі Стратегії розвитку), та моніторинг якості виконання завдань, визначених Стратегією 
розвитку. 

3. Основні завдання Комітету 

3.1. Стимулювання реалізації та моніторинг виконання Стратегії розвитку в цілому та 
окремих її цілей і завдань з відстеженням виконання кожного завдання відповідної 
оперативної та стратегічної цілі. 

3.2. Оцінка ступеня досягнення бачення, стратегічних та оперативних цілей Стратегії 
розвитку, якості виконання цілей і завдань та дотримання терміну їх виконання. 

3.3. Надання інформації і рекомендацій відповідальним виконавцям за виконання заходів 
Стратегії розвитку для прийняття рішень про розподіл ресурсів для досягнення цілей і 
завдань плану чи їх коригування. 

3.4. Висвітлення процесу реалізації Стратегії розвитку у засобах масової інформації та на 
офіційному веб-сайті громади. 

3.5. Збір та обговорення пропозицій з коригування та оновлення Стратегії розвитку за 
стратегічними та оперативними цілями, завданнями. 

3.6. Підготовка аналітичних звітів і щорічне звітування перед Помічнянською міською радою 
щодо стану виконання Стратегії розвитку. 

3.7. Проведення зустрічей з громадськістю (один раз на рік) з метою звітування і обговорення 
досягнутих результатів та ініціювання (у разі необхідності) внесення змін до Стратегії 
розвитку (через засоби масової інформації, круглі столи, конференції, тощо). 

4. Основні права та повноваження Комітету 

4.1. Одержувати у встановленому законодавством порядку від суб’єктів всіх форм власності, 
державних органів інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених 
на нього завдань. 

4.2. Утворювати, в разі потреби, тимчасові експертні та робочі групи, залучати до участі в їх 
роботі представників міської ради, підприємців та громадських організацій. 

4.3. Вимагати від основних виконавців (зазначених у проектних листках) оперативних цілей і 
завдань формувати піврічні та річні аналітичні звіти про моніторинг виконання оперативних 
цілей і завдань Стратегії розвитку. 
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4.4. Ініціювати внесення змін до Стратегії розвитку шляхом винесення пропозицій для 
розгляду на сесії сільської ради  (у відповідності до її регламенту). 

5. Організаційна структура і регламент роботи Комітету 

5.1. Керівництво роботою Комітету здійснює його голова (призначається рішенням міської 
ради). У разі відсутності голови керівництво здійснюють його заступники. На голову Комітету 
покладається відповідальність за контроль над процесом реалізації і моніторингом 
виконання Стратегії розвитку. 

5.2. Організаційне забезпечення роботи Комітету покладається на сектор соціально-
економічного розвитку. Оформлення протоколів засідань покладається на відповідального 
секретаря, який призначається розпорядженням сільського голови, або іншим розпорядчим 
документом. 

5.3. Відповідальність за реалізацію і моніторинг виконання основних напрямків Стратегії 
розвитку, а також підготовку піврічних і річних аналітичних звітів (за відповідним напрямком) 
покладається на керівників управлінь і відділів міської ради та відповідальних координаторів, 
які обираються з числа членів Комітету. 

5.4. Основною формою роботи Комітету є відкриті засідання, які проводяться не рідше, ніж 
один раз у квартал. 

5.5. Засідання Комітету є правочинним, якщо на ньому присутні більше половини від 
загального складу Комітету. 

5.6. Рішення Комітету приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів 
присутніх його членів та оформляються протоколом, який підписують голова (у разі його 
відсутності – заступник) і відповідальний секретар Комітету. 

5.7. Рішення Комітету, прийняті в межах його повноважень і відповідним чином оформлені, 
носять рекомендаційний характер, є обов'язковими для розгляду міською радою, її 
виконавчими органами і враховуються в їх діяльності. 

 

 

Додаток 2 

Положення 
про моніторинг впровадження 

Стратегії розвитку Помічнянської об’єднаної територіальної 
громади 

Цілі моніторингу 

Основною метою моніторингу є забезпечення реалізації та постійної підтримки актуальності 
Стратегії розвитку громади, затвердженого рішенням сесії міської ради від 21 грудня 2019 
року № 477 (надалі – Стратегії розвитку). 

У ході моніторингу виконання Стратегії розвитку вирішуються наступні завдання: 

 стимулювати реалізацію Стратегії в цілому та в окремих цілях і завданнях, 

 оцінити ступінь досягнення бачення, стратегічних та оперативних цілей Стратегії 
розвитку, надати інформацію для прийняття рішень про розподіл ресурсів на досягнення 
цілей чи про їх коригування, 

 оцінити ступінь реалізації цілей, надати інформацію для уточнення і коригування 
цілей. 

Концепція моніторингу 

Моніторинг Стратегії розвитку включає два рівні: 
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1. Моніторинг зовнішнього середовища розвитку громади. Базується на аналізі основних 
індикаторів, що характеризують ситуацію в державі в цілому та в регіоні, які є стратегічно 
важливими для економічного розвитку громади. Підсумки підводяться один раз на рік та 
доводяться як частина зведеного аналітичного моніторингового звіту. 

2. Моніторинг процесу реалізації Стратегії розвитку. Розподіляється на: а) моніторинг 
досягнення бачення; б) моніторинг просування за стратегічними напрямками; в) моніторинг 
досягнення стратегічних цілей; г) моніторинг досягнення оперативних цілей; д) активність 
відповідальних координаторів та виконавських груп. Базується на аналізі досягнення 
запланованих результатів, розгляді визначеного переліку показників (індикаторів). Підсумки 
моніторингу підводяться два рази на рік у вигляді піврічних оглядів реалізації, результати 
якого розміщуються в засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті сільської ради. 

Форми здійснення моніторингу 

Піврічні звіти відповідальних координаторів і сектору соціально-економічного розвитку 
(окремо по відповідному напрямку) розробляються на базі аналізу отриманої інформації і 
містять аналітичну узагальнену інформацію про просування реалізації Стратегії розвитку за 
всіма пріоритетними напрямками, стратегічними та оперативними цілями та містять: 

а) виконані завдання, ступінь виконання кожної оперативної цілі, ступінь досягнення кожної 
стратегічної цілі  

б) невиконані завдання, причини та пропозиції щодо подальшого виконання, 

в) дані за основними індикаторами, що відображають положення із стратегічних напрямків, 
надаються відповідальними координаторами за підсумками року  

г) рекомендації щодо усунення перешкод реалізації та пропозиції щодо коригування Стратегії 
розвитку, 

д) оцінка потреб у бюджетному фінансуванні (з кожної стратегічної цілі визначається сума, 
яку слід включити до бюджету на стадії його формування – ІІ півріччя, чи на стадії його 
коригування – І півріччя). 

Піврічні звіти надаються для опрацювання обов’язково в електронному та друкованому 
вигляді. 

Результати піврічних звітів виносяться на обговорення Комітету з управління впровадженням 
Стратегії розвитку громади (надалі – Комітет). 

Зведений аналітичний моніторинговий звіт. 

Один раз на рік відповідальні координатори та сектору соціально-економічного розвитку 
готують зведений аналітичний звіт, який вноситься на обговорення і затвердження Комітету 
та виноситься на розгляд міської ради. Копії звіту надаються міському голові, секретарю 
міської ради, заступникам міського голови, відповідальним координаторам. 

У звіті міститься: 

а) аналіз зовнішнього оточення (міститься у річному звіті), 

б) аналіз виконання планів дій, 

в) пропозиції щодо коригування основного тексту Стратегії розвитку на засідання сесії 
сільської  ради, 

г) рекомендації щодо актуалізації цілей та планів дій, 

д) оцінки потреб у фінансуванні, в тому числі із бюджету міської ради та внесення пропозицій 
щодо видатків з бюджету наступного року. 

Розподіл відповідальності 

Моніторинг процесу реалізації проводиться Комітетом, сектором соціально-економічного 
розвитку, відповідальними координаторами та виконавськими групами. 
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Розподіл відповідальності між уповноваженими здійснюється на засадах найбільшої 
ефективності: 

 піврічні звіти (відповідальні координатори та сектор соціально-економічного розвитку), 

 зведений аналітичний моніторинговий звіт (відповідальні координатори та сектор 
соціально-економічного розвитку), 

 організація чергових та позачергових засідань Комітету (сектор соціально-
економічного розвитку). 

Відповідальні координатори особисто відповідають за своєчасне та відповідне вимогам, що 
їх поставлено у даному документі, надання піврічних звітів та іншої інформації, з метою 
якісного проведення моніторингу та сприяння реалізації Стратегії розвитку в цілому. 

Відповідальність за контроль над моніторингом і процесом реалізації Стратегії розвитку 
покладається на голову Комітету. 

Коригування та оновлення Стратегії розвитку 

Пропозиції з коригування та оновлення Стратегії розвитку за стратегічними та оперативними 
цілями, завданням можуть вноситися: 

 членами Комітету, 

 відповідальними за виконання стратегічних та оперативних цілей, завдань, 

 відповідальними координаторами, 

 депутатами сільської ради, 

 зацікавленими організаціями, установами, громадськими організаціями та 
мешканцями громади. 

Пропозиції з коригування основного тексту Стратегії розвитку розглядаються і 
обговорюються на чергових та позачергових засіданнях Комітету і виносяться на розгляд 
міської ради один раз на рік (при необхідності два рази на рік). 
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