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Додаток 3  

до рішення міської ради  

від 20.09.2019 року № 3 

Додаток 3. Карти ключових стратегічних проектів 
 

Картка стратегічного проекту 

Позначення, номер 
проекту (присвоює 
виконком громади) 

Назва установи, яка відповідає реалізацію (вказує 
виконком громади) 

Пріоритет (1,2,3 – 
важливість для 
досягнення цілі) 

001 Помічнянська міська рада 1 

Назва проекту 
Стратегічна ціль / 
операційна ціль 

В.2.4.1. «Чиста громада – здорове майбутнє» (з врахуванням потреб 
людей з обмеженими фізичними можливостями та особливими 

потребами) 

В.2.Підвищення 
енергоефективності  
житлового фонду та 
якісний благоустрій 
В.2.4.Запровадження 
сучасної системи 
управління ТПВ 

Тип проекту 
(інфраструктурний, 

неінфраструктурний) 

Запланована дата початку 
проекту 

Запланована 
дата 

завершення 
проекту 

Організація-аплікант 
(якщо не громада, то 
вказати контактні 

дані: e-mail, тел.) 

інфраструктурний 01.03.2020 01.10.2020 Помічнянська ОТГ 

Керівник проекту, контактні дані 

Пендюр Ірина Сергіївна 0963313520 (pomichna_viddil_zkg@ukr.net) 

1. Опис проекту - визначення проблеми, обґрунтування перебігу реалізації, зв’язок з іншими 
цілями стратегії або з іншими документами 

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 4.800 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. 

Реалізація цього проекту допоможе також в вирішенні інших цілей та заходів, зокрема: 
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 
4. Налагодження системи роздільного збору сміття 
5. Ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ на території громади. 
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2. 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 

3. Сфера охоплення проекту (місце реалізації проекту, територіальне охоплення, зацікавлені 
сторони, прогнозована кількість осіб, які матимуть користь від виконання проекту) 

Місце реалізації – м. Помічна та с. Помічна Помічнянської ОТГ Добровеличківського району 
Кіровоградської області. Орієнтована кількість отримувачів вигод: жителі Помічнянської 
громади, близько 6.000 осіб. 
Зацікавленими сторонами можуть виступити потенційні інвестори, підприємці, жителі, 
комунальні підприємства тощо. 

4. Індикатори досягнення цілей (поточний рівень і очікувані результати, очікувані фінансові 
результати) 

Індикатори продуктів: 

 Кількість встановлених модельних майданчиків 
для сортування ТПВ в селі Помічна (7) 

 Кількість встановлених контейнерів для 
роздільного збирання ТПВ (28) 

 Розроблена Концепція поводження з ТПВ (1) 

 Кількість проведених навчальних заходів для 
населення з питань поводження з ТПВ (15) 

 Кількість учасників/учасниць навчальних заходів 
(300) 

Індикатори результатів: 

 Впровадження комплексної 
системи поводження з ТПВ і ОТГ 

 Ліквідація стихійних сміттєзвалищ 

 Відбір вторинної сировини для 
подальшої переробки 

Індикатори впливу: 

 Підвищення рівня задоволення мешканців від проживання в громад 

 Підвищення рівня екологічної культури населення 

 Покращити екологічний стан території громади 

5. Учасники і партнери проекту, їхні завдання 

Учасники проекту: Завдання для виконання: 

Виконавчий комітет 
Помічнянської 
міської ради 

Розроблення установчих документів, інформування населення, пошук 
джерел фінансування 

Партнери проекту: Завдання для виконання: 

Комбінат 
комунальних 
підприємств 

Організація модельних майданчиків щодо сортування ТПВ на базі села 
Помічна старостинського округу та м. Помічна Помічнянської ОТГ  
Запровадження нових маршрутів вивезення ТПВ  
Будівництво контейнерних майданчиків для роздільного збирання ТПВ. 

ЖЕК №2 

Організація модельних майданчиків щодо сортування ТПВ на базі села 
Помічна старостинського округу та м. Помічна Помічнянської ОТГ  
Запровадження нових маршрутів вивезення ТПВ  
Будівництво контейнерних майданчиків для роздільного збирання ТПВ. 

Програма «Добре» Надання частки фінансування для реалізації проекту 

Молодіжна рада 
Проведення екологічних акцій. Інформування населення через місцеві 
ЗМІ 
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Команда Zero Waste 
School Pomichna 

Підвищення рівня екологічної культури населення через проведення 
інформаційної компанії та навчальних заходів із населенням 

6. Пов’язані проекти 

В.2.3.1. Чиста громада – крок у майбутнє  

7. Обов’язкові для виконання умови, документи і дозволи (наявні чи ті, що вимагаються) 

1) Стратегія розвитку громади до 2028 року (на етапі схвалення) 
2) Концепція поводження з ТПВ (знаходиться на стадії розробки)  
3) Правила благоустрою затверджено рішенням сесії № 696 від 21.05.2010) 

8. Фактори ризику:  

 Ризик зміни валютних курсів та непрогнозованої інфляції 

 Ризик несприятливих політичних змін у країні чи регіоні 

 Виробничо-технологічний ризик 

 Відсутність фахівців для розробки концепції поводження з ТПВ 

 Низький рівень екологічної свідомості мешканців 

9. Прогнозований термін готовності до виконання 
10. Джерела фінансування 
(гарантовані / не гарантовані) 

Березень 2020 Місцевий бюджет, Програма DOBRE 

11. Бюджет проекту з розподілом на роки реалізації 
12. Організації, з якими 
співпрацюватиме проект 

400 тис.грн – 2020 рік  Бюджет орієнтовний 

Програма «ДОБРЕ», Комбінат 
комунальних підприємств, ЖЕК №2 

13. Інші 
примітки 

 

Підготував: Пендюр Ірина Сергіївна 
Затвердив від імені громади: 
Антошик Микола Миколайович 

дата:  підпис дата:  підпис 
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Картка стратегічного проекту 

Позначення, номер 
проекту (присвоює 
виконком громади) 

Назва установи, яка відповідає реалізацію (вказує 
виконком громади) 

Пріоритет (1,2,3 – 
важливість для 
досягнення цілі) 

002 Помічнянська міська рада 2 

Назва проекту 
Стратегічна ціль / 
операційна ціль 

В.1.3.1.Реконструкція ділянки водопроводу по вул. Степовій в м. 
Помічна 

В.1. Підвищення 
енергоефективності 
інфраструктури 
громади 
В.1.3. Підвищення 
енергоощадності 
систем водопостачання 
та водовідведення 

Тип проекту 
(інфраструктурний, 

неінфраструктурний) 

Запланована дата початку 
проекту 

Запланована 
дата 

завершення 
проекту 

Організація-аплікант 
(якщо не громада, то 
вказати контактні 

дані: e-mail, тел.) 

інфраструктурний 01.04.2021 01.10.2022 Помічнянська ОТГ 

Керівник проекту, контактні дані 

Хрущ Ірина Валентинівна 099 949 84 42 (sekretar@pomichnamr.gov.ua) 

1. Опис проекту - визначення проблеми, обґрунтування перебігу реалізації, зв’язок з іншими 
цілями стратегії або з іншими документами 

Проектом передбачається забезпечення якісним та стабільним водопостачанням мешканців 
вул. Степової м. Помічна та розширення існуючої системи водопостачання шляхом заміни 
існуючого сталевого водопроводу на пластиковий та прокладання нових ділянок загальною 
довжиною 1.156 м, підключення нових домогосподарств, встановлення пожежних гідрантів.  
Актуальність проблеми полягає в тому, що трубопровід не підлягав ремонту більше 50 років, 
тому в даний час існуючий водогін перебуває в аварійному стані: зношена мережа 
водопостачання, постійні перепади тиску води, постійно відбуваються пориви трубопроводу, 
що призводить до значної втрати води, залишаючи мешканців без питної води, іноді на 
тиждень. До того ж водогін перебуває в непридатному до подальшого використання стані про 
що свідчить наявність великої кількості іржі у воді, яка суттєво погіршує смакові якості води та 
призводить до підвищення рівня захворюваності. 
Даний проект можливо реалізувати починаючи з квітня 2020 року, так як на початку 2020 року 
буде замовлено корегування проектно-кошторисної документації.  

2. Цілі проекту 

1) Забезпечення мешканців громади якісним і постійним водопостачанням 
2) Ремонт ділянки водопроводу по вул. Степовій в м. Помічна для безперебійної подачі 

якісної води 
3) Зниження рівня захворюваності мешканців 

 
 
 

3. Сфера охоплення проекту (місце реалізації проекту, територіальне охоплення, зацікавлені 
сторони, прогнозована кількість осіб, які матимуть користь від виконання проекту) 
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Місце реалізації – м. Помічна Помічнянської ОТГ Добровеличківського району Кіровоградської 
області. Орієнтована кількість отримувачів вигод : жителі вулиці Степової в м. Помічна, близько 
1.000 осіб, та близько 4.000 тис. жителів сусідніх вулиць, які підлягають ризику перебою подачі 
води. 
Зацікавленими сторонами можуть виступити потенційні інвестори, підприємці, жителі, 
комунальні підприємства тощо. 

4. Індикатори досягнення цілей (поточний рівень і очікувані результати, очікувані фінансові 
результати) 

Індикатори продуктів: 

 Коригована проектно-кошторисна документація 
(1) 

 Відновлений водопровід протяжністю 1.156 м (1) 

 Зменшення кількості аварій водогону на даному 
відрізку на 100% 

Індикатори результатів: 

 Забезпечення кращої якості 
послуги водопостачання 

 Усунення додаткових витрат, 
спричинених втратами питної води 

 Зниження рівня аварійності 
водопроводу 

 Підвищення контролю надання 
комунальних послуг 

 Полегшення самообслуговування 
людей похилого віку та людей з 
обмеженими фізичними 
можливостями 

Індикатори впливу: 

 Покращення умов проживання мешканців громади 

 Підвищення рівня задоволення мешканців від умов проживання в громаді 

 Зменшення кількості захворювань  

5. Учасники і партнери проекту, їхні завдання 

Учасники проекту: Завдання для виконання: 

Виконавчий комітет 
Помічнянської 
міської ради 

Розроблення установчих документів, корегування проектно-
кошторисної документації, інформування населення, пошук джерел 
фінансування 

Партнери проекту: Завдання для виконання: 

Молодіжна рада Інформування населення через місцеві ЗМІ 

6. Пов’язані проекту   

В.1.2.2.Впровадження енергоефективних заходів в ЗЗСО І-ІІІ ступеню № 3(з врахуванням потреб 
людей з обмеженими фізичними можливостями та особливими потребами) 

7. Обов’язкові для виконання умови, документи і дозволи (наявні чи ті, що вимагаються) 

1) Стратегія розвитку громади до 2028 року (на етапі затвердження) 
2) Проектно-кошторисна документація  Потребує корегування. Буде проведено за наявності 

коштів; березень 2021 р) 
3) Розпорядження про затвердження ПКД (після отримання експертного звіту) (квітень 2021) 
4) Дозвіл на початок проведення будівельних робіт (після написання заяви на дозвіл 

виконання будівельних робіт (квітень 2021) 
 
 

8. Фактори ризику:  

 Ризик зміни валютних курсів та непрогнозованої інфляції 

 Ризик несприятливих політичних змін у країні чи регіоні 

 Виробничо-технологічний ризик 

 Несприятливі погодні умови 
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9. Прогнозований термін готовності до виконання 
10. Джерела фінансування 
(гарантовані / не гарантовані) 

Квітень-травень 2021 
Місцевий, державний бюджет; 
міжнародні гранти 

11. Бюджет проекту з розподілом на роки реалізації 
12. Організації, з якими 
співпрацюватиме проект 

3 млн.грн – 2021 рік Бюджет орієнтовний 

Комбінат комунальних підприємств 

13. Інші 
примітки 

 

Підготував: Хрущ Ірина Валентинівна 
Затвердив від імені громади: 
Антошик Микола Миколайович 

дата:  підпис дата:  підпис 
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Картка стратегічного проекту 

Позначення, номер 
проекту (присвоює 
виконком громади) 

Назва установи, яка відповідає реалізацію (вказує 
виконком громади) 

Пріоритет (1,2,3 – 
важливість для 
досягнення цілі) 

003 Помічнянська міська рада 3 

Назва проекту 
Стратегічна ціль / 
операційна ціль 

D.1.3.4. Створення сучасного вуличного баскетбольно-спортивного 
майданчику (з урахуванням потреб вільного доступу усіх груп 

населення) 

D 1. Створення 
модернових просторів 
активного відпочинку 
D.1.3. Розвиток мережі 
дитячих та спортивних 
майданчиків та 
розважальних просторів 

Тип проекту 
інфраструктурний,  

Запланована дата початку 
проекту 

Запланована 
дата 

завершення 
проекту 

Організація-аплікант 
(якщо не громада, то 
вказати контактні 

дані: e-mail, тел.) 

інфраструктурний 01.04.2020 01.10.2020 Помічнянська ОТГ 

Керівник проекту, контактні дані 

Фідальго Поррата Аріель 066 80 47 355 (fidalgo@ukr.net) 

1. Опис проекту - визначення проблеми, обґрунтування перебігу реалізації, зв’язок з іншими 
цілями стратегії або з іншими документами 

Проблемою існуючого міського баскетбольного майданчика є невідповідність сучасним 
вимогам: наявне покриття вимагає заміни з битонного на сучасне гумове, ремонту та 
установлення огородження, нанесення розмітки, упорядкування майданчика (приведення до 
відповідного стану баскетбольних кілець, щитків та іншого. 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. У 
Помічнянській громаді баскетбол є провідним та найпопулярнішим видом спорту. Команди 
хлопчиків та дівчаток, чоловіків та жінок є неодноразовими призерами регіонального та 
всеукраїнського рівня. Доступ до занять мають усі жителі громади не залежно від віку, статі, 
соціальної чи релігійної приналежності. 
Реалізація цього проекту допоможе також в вирішенні інших операційних цілей та заходів, 
зокрема: 
С.2.3. Формування здорового способу життя, С.2.4. Розбудова мережі сучасних спортивних 
закладів та споруд 

2. Цілі проекту 

Забезпечення комфортних умов для занять спортом та активного проведення вільного часу для 
мешканців ОТГ шляхом проведення реконструкції існуючого міського  баскетбольного 
майданчика з придбанням вуличних тренажерів та установленням великих (вуличних) шахів та 
шашок на міській площі біля Палацу культури. 

3. Сфера охоплення проекту (місце реалізації проекту, територіальне охоплення, зацікавлені 
сторони, прогнозована кількість осіб, які матимуть користь від виконання проекту) 
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Місце реалізації – м.Помічна Помічнянської ОТГ Добровеличківського району Кіровоградської 
області. Орієнтована кількість отримувачів вигод : проект охоплює інтереси дітей, молоді,  
чоловіків та жінок з врахуванням гендерної рівності та дотриманням прав людини на дозвілля, 
близько 6000 осіб: 10105 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. 

Зацікавленими сторонами можуть виступити потенційні інвестори, підприємці, жителі, 
комунальні підприємства тощо. 

4. Індикатори досягнення цілей (поточний рівень і очікувані результати, очікувані фінансові 
результати) 

Індикатори продуктів: 

 Сучасний вуличний баскедбольно-спортивний 
майданчик (1) 

 Облаштована шахова дошка (1) 

 Кількість учасників (2.800) 

 Кількість заходів (120) 

Індикатори результатів: 

 Створено комфортні умови для 
проведення дозвілевого відпочинку 
населення 

 Вирішення проблеми незайнятості 
дітей, підлітків, молоді 

 Створені сприятливі умови для 
подальшого розвитку та 
популяризації фізичної культури і 
спорту 

Індикатори впливу: 

 Покращення умов дозвілля та активного відпочинку мешканців  

 Підвищення рівня задоволення мешканців від умов занять спортом на території громади 

 Зменшення кількість дитячої і підліткової захворюваності 

5. Учасники і партнери проекту, їхні завдання 

Учасники проекту: Завдання для виконання: 

Виконавчий комітет 
Помічнянської 
міської ради 

Розроблення кошторисної документації, пошук джерел фінансування 

Партнери проекту: Завдання для виконання: 

Комбінат 
комунальних 
підприємств 

Планування поверхні, лагодження старого асфальтного покриття, 
ліквідація тріщин, ремонт та установлення огородження,  нанесення 
розмітки, встановлення спортивного інвентарю 

ГО «БК «ОРЛИ»» 
1. Проводити уроки та тренування  
2. Організувати відповідні навчальні групи та проводити змагання 
3. Проводити обласні та Всеукраїнські змагання 

Молодіжна рада Інформування населення через місцеві ЗМІ 

Програма «Добре» Надання частки фінансування для реалізації проекту 
 
 
 

6. Пов’язані проекту   

С.2.3.2. «Молодь за здоров'я», С.2.4.1.Нове будівництво футбольного поля зі штучним 
покриттям 42 х 22 по вулиці Виноградна, 107, по вулиці Небесної Сотні, 211 в м. Помічна, з 
забезпеченням вільного доступу всіх мешканців громади, в т.ч. – мало мобільних груп, С.2.4.2. 
Освітлення міні-футбольного майданчику зі штучним покриттям на території ЗЗСО №1 ім. Героя 
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України Євгена Березняка тощо. 

7. Обов’язкові для виконання умови, документи і дозволи (наявні чи ті, що вимагаються) 

1) Стратегія розвитку громади до 2028 року (на етапі затвердження) 
2) Кошторис вартості робіт та купівлі оснащення 

8. Фактори ризику:  

Ризик зміни валютних курсів та непрогнозованої інфляції 
Ризик несприятливих політичних змін у країні чи регіоні 
Виробничо-технологічний ризик 
Несприятливі погодні умови 

9. Прогнозований термін готовності до виконання 
10. Джерела фінансування (гарантовані 
/ не гарантовані) 

Квітень-травень 2020 
Державний бюджет, обласний бюджет, 
місцевий бюджет, міжнародні гранти, 
Програма «Добре» 

11. Бюджет проекту з розподілом на роки реалізації 
12. Організації, з якими 
співпрацюватиме проект 

500 тис.грн – 2020 рік Бюджет орієнтовний 

Програма «ДОБРЕ» 

13. Інші 
примітки 

 

Підготував: Фідальго Поррата Аріель 
Затвердив від імені громади: 
Антошик Микола Миколайович 

дата:  підпис дата:  підпис 
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